ನಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸಯರುಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ.
1.

2.

ಹ್ಸರು Name

ವಿಳಸ Address

ಶಿರದ ಜಯಕ್ುಮರ್. ಸಿ

ವಿಲ್ಾ ನಂ 765, 9ನ್ದ ಮುಖ್ಯರಸ್ೆ, ಫ್ನೇ ಪ್ಯರಡ್ೈಸ್,

Sri. Jayakumar. C

ರ್ೊಡ್ಡನ್ಕ್ುಕಂದಿ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560037

ಶಿರದ ಆರ್. ಗ್ೊದಪಿನಥ್

ನಂ 44/4, ಕ್ೊದಲ್ಸ್ ರಸ್ೆ, ಫ್ರದಜರ್ ಟೌನ್, ಬ್ಂಗಳೂರು-560005

Sri. R. Gopinath

3.

4.

ಶಿರದ ಮಂಜುನಥ್ ಸಿ.ಎಂ.

ನಂ 6, 5ನ್ದ ಕರಸ್, ಹ್ಚ್.ಎಂ.ಆರ್. ಸೊಕಲ್ಸ ಹತ್ತೆರ,

Sri. Manjunath C.M

ಜ್ಞನಜ್ೊಯದತ್ತನಗರ, ಜ್ಞನಭರತ್ತ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560056

ಶಿರದ ಸುಧದರ್

ನಂ 24, ರಜಸಿಂಹ ಕ್ೊದಟ್, ಕ್ಂಗ್ದರಿ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560060

Sri. Sudheer

5.

ಶಿರದ ಸರೇರ್ ಮಲ್ಸ

ನಂ 69/70, ಮರುತ್ತ ಸುರನ ಮಂಗಳಂ, ವಿಲ್ಾಸ್ೇ ರಸ್ೆ, ಕಕ್ಸ್

ಸುರನ

ಟೌನ್, ಬ್ಂಗಳೂರು-560005

Sri. Sardar Mal Surana

6.

ಶಿರದ ಪಿ. ಮಂಜುನಥ್

ನಂ 30, ಸುಬ್ಬಯಯನಪ್ಳಯ, ಬಣಸವಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ೆ,

Sri. P. Manjunath

ಕ್ೊದದಂಡ್ರಮ ರ್ದವಸಾನ ರಸ್ೆ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560033

ಭವಚಿತರ Photo

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ಶಿರದ ಗಂಗರಜು ಟಿ.ಎಸ್.

ನಂ 1140, 7ನ್ದ ಕರಸ್, ಮಹ್ದಶ್ೀರಿನಗರ, ರಸರಹಳ್ಳಿ,

Sri. Gangaraju T.S.

ಬ್ಂಗಳೂರು-560057

ಶಿರದ ಬಿ. ರಮದಶ್

ನಂ 38, ಮಕ್ರಂದ, ಮತೃಶಿರದ ರಸ್ೆ, ಅಕ್ಷಯನಗರ,

Sri. B. Ramesh

ಬ್ಂಗಳೂರು-560067

ಶಿರದ ಹ್ಚ್.ಕ್. ಮುತೆಪ್ಪ

ನಂ. 450, 6ನ್ದ ಮೈನ್, 7ನ್ದ ಕರಸ್, ಮೈಕ್ೊದ ಲ್್ದಔಟ್,

Sri. H.K. Muttappa

ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. 2ನ್ದ ಹಂತ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560076

ಶಿರದ ವಿ.ವಿ. ವಿನಯಕ್

ನಂ 115, 4ನ್ದ ಕರಸ್, ಬ್ಸೆರ ಬಿದದಿ, ಯಲ್ಹಂಕ್ ಟೌನ್,

Sri. V.V. Vinayaka

ಬ್ಂಗಳೂರು-560064

ಶಿರದಮತ್ತ ಸುಜತರಣಿ

ನಂ 43/2, 2ನ್ದ ಕರಸ್, ಪ್ೂಜರಿ ಲ್್ದಔಟ್, ಆರ್.ಎಂ.ಎಂ. 2ನ್ದ

ಬಿ.ಸಿ.

ಹಂತ, 80 ಅಡಿ ರಸ್ೆ, ಡಲ್ಸ್ೇ ಕಲ್್ೊದನಿ, ಬ್ಂಗಳೂರು-

Smt. Sujatharani B.C.

560094

ಶಿರದ ಕ್ೃಷ್ಣಮೊತ್ತೇ

ನಂ 7, 1ನ್ದ ಅಡ್ಡರಸ್ೆ, ಬಿ.ಇ.ಎಂ.ಎಲ್ಸ. ಲ್್ದಔಟ್, 2ನ್ದ ಹಂತ,

Sri. Krishnamurthy

ಕ್ಮಲ್ನಗರ, ಬ್ಸವ್ದಶ್ೀರನಗರ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560079

ಶಿರದ ಎಂ. ರಮಮೊತ್ತೇ

ನಂ 151, ಅಕ್ಷತ ನಿವಸ, 4ನ್ದ ಅಡ್ಡರಸ್ೆ, ಗ್ದದಲ್ಹಳ್ಳಿ,

Sri. M. Ramamurthy

ಸಂಜಯನಗರ ಅಂಚ್, ಬ್ಂಗಳೂರು-560094

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ಶಿರದ ಉಮಮಗ್ದಶ್

ಬಿನ್. ಎ.ಬಿ. ಶ್ಂಕ್ರ್, ನಂ 25, ಹಳ್ ನಂ 10, ಸಂಗಮ್ ರಸ್ೆ,

Sri. Umamagesh

ಕಮರಜ್ ರ್ೊದಡ್ ಕರಸ್, ಬ್ಂಗಳೂರು-560042

ಶಿರದ ಎಂ. ಶಿರದರಮ

ನಂ. 28, ಆರ್.ಕ್. ಸಿರದಟ್, ಶ್ದಷದಿರಪ್ುರಂ, ಬ್ಂಗಳೂರು-

Sri. M. Sriram

560020

ಶಿರದ ಕ್. ವ್ಂಕ್ಟ್ದಶ್

ನಂ 27/2, 2ನ್ದ ಮುಖ್ಯರಸ್ೆ, ಅತ್ತೆಗುಪ್್ಪ, ವಿಜಯನಗರ ಪ್ೂವೇ,

Sri. K. Venkatesh

ಬ್ಂಗಳೂರು-560040

ಶಿರದ ಎ. ನರಯಣಸೀಮಿ

ನಂ 92/2, 8ನ್ದ ಅಡ್ಡರಸ್ೆ, 9ನ್ದ ಮುಖ್ಯರಸ್ೆ, ಚಮರಜಪ್್ದಟ್,

Sri. A. Narayanaswamy

ಬ್ಂಗಳೂರು-560018

ಶಿರದ ಎ.ಎಂ. ಸತಯರಜ್

ಬಿನ್. ಲ್್ದಟ್ ಎ.ಎಂ. ಸೀಮಿ, ನಂ 15, ರಂಗರವ್ ರಸ್ೆ,

Sri. A.M. Satyaraj

ಶ್ಂಕ್ರಪ್ುರಂ, ಚಮರಜಪ್್ದಟ್, ಬ್ಂಗಳೂರು-560004

ಶಿರದ ಕ್.ಎನ್. ಶಿರದಕ್ಂಠಯಯ

ನಂ 84/2, 7ನ್ದ ಮುಖ್ಯರಸ್ೆ, ಬ್ನಶ್ಂಕ್ರಿ 1ನ್ದ ಹಂತ, 2ನ್ದ

Sri. K.N. Srikantaiah

ಬಾಕ್ಸ, ಬ್ಂಗಳೂರು-560050

ಶಿರದ ರಮದಶ್ ರಜು

ನಂ 624, 10ನ್ದ ‘ಎ’ ಮುಖ್ಯರಸ್ೆ, 4ನ್ದ ಬಾಕ್ಸ, ಜಯನಗರ,

Sri. Rameshraju

ಬ್ಂಗಳೂರು-560011

