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పద్మవిభ మిజే జాబ

1 శ బేలకిష దో (మరణానజరన) ఇజరు - ఆర్కలటె గుజర

2 శ జాె హుస్ లళ మహజర

3 శ SM లకిష పజ వ్వహజే లజషణల

4 శ దిల మహేనాబ (మరణానజరన) మనద పశటమ బనంగ

5 శ శ్రబ వరద్ స్స & ఇనునరని అమరర సనయలక జాషు

6 శ ములన సని యదద (మరణానజరన) పజ వ్వహజే ఉజకర ప్ర

పద్విభ మిజే జాబ

7 శ ఎబ ఎగ భరపప సాజ్న & మద్ లజషణల

8 శ కుె మనగళన ాజర రాు్న & పరిమ మహజర

9 శ దపప ధె స్స & ఇనునరని మహజర

10 శమర రా జజన లళ జమళనన

11 స్మ చాన జలె ఇజరు - ఆధ్ర్లజ తేనంగ

12 శమర సమ్ లళ్యపె లళ మహజర

13 శ లపగ లపె సాజ్న & మద్ ఢ రి

14 శమర సధ మరక సుమల ువ లజషణల

15 శ లమలే డ పటగ ఇజరు - ఆధ్ర్లజ తేనంగ

పద్శ మిజే జాబ

16 డ. సలమ ఆచర్ ఇజరు - ఆధ్ర్లజ హజ్న

17 శమర జధల్బయ బం లళ మధ్ప్ర

18 శ పమరర బరయ లళ దా మరయ ాగె హవి మరయ డమ్ మరయ డయ్

19 శమర ఉా బార లళ ఛతకసీఢ

20 శ మనన్ె చనదరె మనద మధ్ప్ర

21 శ హమనర చహ్ లళ గుజర
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22 శ భాభు చబజ లళ గుజర

23 శమర హెమర చుయ లళ అససన

24 శ ాానం చనం దెబర్ (మరణానజరన) పజ వ్వహజే త్ర

25 శమర సుా్మ లళ బహె

26 శ ఖదె వలర ద్కే స్స & ఇనునరని లజషణల

27 శ హే చనం గస్మ లళ అససన

28 శమర పరలన గస్మ లళ పశటమ బనంగ

29 శ జధ చరభ గుక సాజ్న & మద్ ఉజకర ప్ర

30 శ ెడనగ ముు గుక స్స & ఇనునరని తేనంగ

31 శ అహ్మహుస్ & శ మహ్మహుస్ (ద్లన) లళ జుసస్

32 శ దులమ హుస్ లళ ఉజకర ప్ర

33 శ భక జ రా ఇదట సుమల ువ మహజర

34 శ సి ఇససప సాజ్న & మద్ కరళ

35 శ రజక్ సని ుగీ సాజ్న & మద్ పనజా

36 శ ాిే ెహదె ుుుయ సుమల ువ త్ర

37 శ జమ్రనంబ ి్ సుమల ువ అససన

38 శ జకే జాధ్ే ఝనఝన్ు (మరణానజరన) రాు్న & పరిమ మహజర

39 శ రజ్ చనం లె మనద అనడు్ & ్ిబె దీు

40 శ మాపర లమ లళ గుజర

41 శ ఎనఎన ారరా లళ ఆనధప్ర

42 శ అరీ ఖనెట్ (మరణానజరన) రాు్న & పరిమ గుజర

43 శ పరశజే ిుజ ఖు లళ మహజర

44 శ గణే నగపప లకిషజుాగర స్స & ఇనునరని ఆనధప్ర

45 శ ుగ్ చరభ కనె లళ ఒడా

46 శ ఆానమ కుె సాజ్న & మద్ బహె

47 శ అరమనమ కుె స్స & ఇనునరని ఉజకర ప్ర

48 శ దమె సని కా్ె లళ ఛతకసీఢ

49 శ రమనగబె కర్ుని లళ మేేల

50 శమర హజబయలబ సుమల ువ గుజర

51 శ మేటనమ లధ సుమల ువ జుసస్



52 శమర జాుచల్ లళ లజషణల

53 శ అుు కుె ునడమ లళ ఛతకసీఢ

54 శ పభలె భాదబ మనడ సాజ్న & మద్ మహజర

55 శ గజా్ ుగననన ము సుమల ువ మహజర

56 శ అనజజ్మ మిసాజ్న & మద్ ఒడా

57 శ నాు పనడుపాహపర మ్ననలణపప లళ లజషణల

58 ప్సె (డ.) మహనం ుగ స్స & ఇనునరని గుజర

59 శ ఉు ననలె ునడ సుమల ువ ఉజకర ప్ర

60 శ రమే పజ్ె & శమర ధనర పజ్ె (ద్లన) లళ మధ్ప్ర

61 డ. ాప్ ురససరస మనద ్దదటర

62 శ హామనజ జీ పస్లు మనద తేనంగ

63 శ రమే పజనం సాజ్న & మద్ మహజర

64 శమర లకిష పటగ లళ ఒడా

65 శ క లళ్గసనదరన పిళర లళ జమళనన

66 శ VP అ్పకణ్్ పదవగ సుమల ువ కరళ

67 శ లపగ ్ద పసమ లళ బహె

68 శ SRD పసమ కడు కరళ

69 శ ా రషమ అహ్మ ర్వ లళ లజషణల

70 శ సమ జా లళ ఆనధప్ర

71 శ ెక జే స్స & ఇనునరని హజ్న

72 శ చరరలగ క జమ్ ఇజరు - వ్వసలన కరళ

73 శమర సజజ జనంర స్స & ఇనునరని కాడ

74 శ అబబబడర నంన్రజీ స్స & ఇనునరని ఆనధప్ర

75 శ పాే భు రబ్ లళ గుజర

76 శ ా జమలకిష బడర సాజ్న & మద్ తేనంగ

77 శ మనగళ రనర జు లళ పశటమ బనంగ

78 శమర క.స.రననసనం లళ మజరన

79 శ వడవగ గుగ & శుస సదల్్ (ద్లన) సుమల ువ జమళనన

80 శ మనరను్ సహ మనద ఉజకర ప్ర

81 శ పజలర సహ ఇజరు - వ్వసలన ఒడా



82 శ రర్ప సన్గ లళ ఉజకర ప్ర

83 శ ిణ సచటదానద ధా లళ ఆనధప్ర

84 శ సనకజత చనం శఖె సుమల ువ ఆనధప్ర

85 శ క ాానయబ నర్ కడు మాపె

86 శ నిే నర్ ఇజరు - వ్వసలన ాుచగ ప్ర

87 శ గరచరభ సని కడు ఢ రి

88 శ ేక్భ సని సుమల ువ జుసస్

89 శ ెహ్ సని సాజ్న & మద్ ుమ్ & రా్ె

90 శ తనున చాబ సని పజ వ్వహజే మాపె

91 శ పరే చనంసమ సాజ్న & మద్ ఆనధప్ర

92 శమర నయహాాసరర లళ నంునల

93 డ. ుాే సని సుసాజ్న & మద్ జరరనల

94 శ కుప సకస ారని చనబ స్నమ్ ఇజరు - ఆధ్ర్లజ ేడఖ

95 శ ఎబ సెబజమ్ ఇజరు - ఆర్యేజ లజషణల

96 శ ెర సబని లళ నంునల

97 శ ుేన లళ్గ సనదరన సుమల ువ జమళనన

98 శమర రవన రమ టనడ్ లళ మహజర

99 శ మన్నవ పసమ రరర సాజ్న & మద్ ఉజకర ప్ర

100 శ ధ్జే టటసాజ్న & మద్ పశటమ బనంగ

101 శ తు జే ఉపర ఇజరు - వ్వసలన సి్న

102 డల్ె గుుసమ వుచమ మనద జమళనన

103 డల్ె ఈన్ె చనదె వర్ మనద ఢ రి

104 శమర కమ నరమ్ రడయ లళ మహజర

105 శ లర్ రనగట (మరణానజరన) సుమల ువ అరణచగ ప్ర

106 శ గున మహమ్మ జీ లళ ుమ్ & రా్ె


