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1 ಆಲಂ&ಾ' (ೋ*ೇನಹ-. 13 17.07.2020 1
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ಪಂKಾALಯ ವ��ಗಲು? �ಾ�ಮದ>? ಚರಂ' ಸDಚE*ೆ  FಾಡGಾAತು.
13 �ಾಮಸಮುದ� 10 17.07.2020 1

ಪಂKಾALಯ ವ��ಗಲು? �ಾ�ಮದ>? ಚರಂ' ಸDಚE*ೆ  FಾಡGಾAತು.

14 �ಾರಹ-. 10 17.07.2020 1

�ಾರಹ-. �ಾ�ಮ ಪಂKಾAL 8ಾ�MN�ೆ cೇXದ ಯಳಬು<V  �ಾ�ಮದ>? ಆsಾ 
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Fಾ�ೊಂ� �ಾ�ಮ ಪಂKಾAL 8ಾ�MNಯ ಎGಾ? �ಾ�ಮಗಳ>? �ೋ8ೆB 
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