PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ¨Ü 76 ÖÜÚ¿ÞÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOÝ PæÒàñÜÅ¨Ü
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr 2018 »ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ & 104 A®Üá°
AÙÜÊÜwÔPæãívÜá ñÜ¿ÞÄÔÃÜáÊÜ ÖÜÚ¿ÞÙÜ ±ÜâÃÜÓÜ»æ 10 ÊÝwì®Ü PæÒàñÜÅ¨Ü ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr & 2018
ÖÜÚ¿ÞÙÜ ±ÜâÃÜÓÜ»æ¿á ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÜáñÜá¤ ÖæÓÜÃÜá : ÖÜñÜ¤®æà¿á
ÊÜáñÜ¨Ý®Ü Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÓÜíTæÂ ÊÜáñÜá¤ ËÙÝÓÜ :

ÊÜáñÜ¨Ý®Ü Pæàí¨ÜÅPæR JÙÜ±ÜqrÃÜáÊÜ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜ ËÊÜÃÜ :

10&ÓÜÃÜPÝÄ ×Ä¿á ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ ®Üí.2 ÖÜáÆÉqr (PæãàOæ
®Üí.5)ÖÜÚ¿ÞÙÜ

PÜÓÜ¸Ý WÜÈÉ

AÙÜÊÜwÔ PæãÙÜÛÇÝXÃÜáÊÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr¿á ËÊÜÃÜWÜÙÜá
76 ÖÜÚ¿ÞÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOÝ PæÒàñÜÅ¨Ü »ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ 104ÃÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜá

»ÝWÜ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜ ÓÜíTæÂ ÊÜáñÜá¤ ÖæÓÜÃÜá
11.ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ, 1.ಕಸಬಯ ಗಲಲ
22.ಜಜಬಯಬಳ ಗಲಲ
ËÊÜÃÜWÜÙÜá
1. ÊÜáãÆ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr
2. ±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1
ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ
2. ±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2
¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ

Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý
PæÒàñÜÅ
76&ÖÜÚ¿ÞÙÜ

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ PÜÅ.ÓÜí.

Joár ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
±ÜâÃÜáÐÜÃÜá

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

372

341

713

12

9

21

6

5

11

Joár ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

390

355

745

¹vÜñÜPÜR ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

21

35

56

¯ÊÜÌÙÜ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

369

320

689

104

1 Äí¨Ü 3,5 Äí¨Ü
354,356 Äí¨Ü 415,419
Äí¨Ü 654,744 Äí¨Ü
745,749 Äí¨Ü 750,757
Äí¨Ü 815,818 Äí¨Ü
818,1214 Äí¨Ü
1217,1219 Äí¨Ü
1234,1243 Äí¨Ü
1243,1248 Äí¨Ü
1256,1259 Äí¨Ü 1260.

Joár

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10

Ë»ÝWÜ : 11.ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ, 1.ಕಸಬಯ ಗಲಲ
1

RJD4276960

2

RJD4336046

3

RJD4224119

ಹಸರರ: ಅಲಲಲಫ ನಧಲಪ

ಹಸರರ: ರರಣಣಕಲ ಜಕಕಪಪನವರ

ಹಸರರ: ಧನಲಕಕ ಪಡರಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅನನರ ನಧಯಪ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಜತತತಷ ಜಕಕಪಪನವರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದಯಯನಜದ ಪಡತಲ

ಮನ ನಜ.:
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 1
ವಯಸಸ: 49

4

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4321824

5

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4322319

6

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2442762

ಹಸರರ: ಹರನಲಕಕಸರ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ರಣಹರನಲಬಲನಣ ತರರಗಲಜವಲಲ

ಹಸರರ: ದಣಗರಪಲಪ ಕಣರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಖಲಯಕ ಜಜಗತಬಯಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಅಕಕರ ತತರಗಯಜವಯಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗದಗಪಪ ಕರರ

ಮನ ನಜ.: 01
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 02
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನಜ.: ಇ-2
ವಯಸಸ: 43

7

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4027512

ಹಸರರ: ನಜದಲ ಕಣರಯಲರ

8

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163300

9

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219956

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದರಗರಪಪ ಕರರಯಯರ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಜಯಮಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸರರತಶ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಸಣಮಜಗಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರವ

ಮನ ನಜ.: ಇ-2
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: 03
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 03
ವಯಸಸ: 32

10

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4223772

11

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4224127

12

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4223780

ಹಸರರ: ಆಕಲಶ ಚಕಕಸಲಲ

ಹಸರರ: ಕಲಕಜತ ಚಕಕಸಲಲ

ಹಸರರ: ಕಲಲಲಣ ಚಕಕಸಲಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗರಯಜ ಚಕಕಸಯಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ ಚಕಕಸಯಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ ಚಕಕಸಯಲ

ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 25

13

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223749

ಹಸರರ: ಸಲಹಸ ಚಕಕಸಲಲ

Deleted
ಮನ ನಜ.: 3
14

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219949

Deleted

15

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1804574

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗರಯಜ ಚಕಕಸಯಲ

ಹಸರರ: ಸಜತಗರಷ ಚಕಕಸಲಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮಪಪ

ಹಸರರ: ಮಜಗಲಲ ಚಕಕಸಲಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರಯಜರ

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: 3/ಇ
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಜ.: ಇ/3
ವಯಸಸ: 29

16

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4137576

17

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4137527

18

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4223699

ಹಸರರ: ಜಗಲರತ ಚಕಕಸಲಲ

ಹಸರರ: ಪಲವರತ ಚಕಕಸಲಲ

ಹಸರರ: ರವ ಚಕಕಸಲಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಸವರಯಜ ಚಕಕಸಯಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯಲತತಶ ಚಕಕಸಯಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಚಜದರಕ ಚಕಕಸಯಲ

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 26

ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 24

19

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4589404

Deleted
ಮನ ನಜ.: 4
20

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4587911

21

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1804582

ಹಸರರ: ಗರತಲ ಚಕಕಸಲಲ

ಹಸರರ: ಸವತಲ ಚಕಕಸಲಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಕಲಲಪಯಪ ಚಕಕಸಯಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯಜತತಶ ಚಕಕಸಯಲ

ಹಸರರ: ಮಹಲಜತರಶ ಚಕಕಸಲಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಳವಪಪ

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನಜ.: ಇ/4
ವಯಸಸ: 31

Deleted

22

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4277380

Deleted

23

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4587689

Deleted

24

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223848

ಹಸರರ: ರರಣಣಕಲ ಮಲಟಗರಳಳ

ಹಸರರ: ದರಪಲ ಜಗರಡಳಳ

ಹಸರರ: ಗಣರಣಪಲದ ಚಗರಡಳಳ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಈಶನರ ಮಯಟತತಳಳ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಸವರಯಜ ಜತತಡಳಳ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಪಪ ಚತತಡಳಳ

ಮನ ನಜ.: 6
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 6
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: 8
ವಯಸಸ: 24

25

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4635611

ಹಸರರ: ಸದಲನಜದ ಅಜತಗಕರಳಕರ

26

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2252559

27

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4412847

ಹಸರರ: ವಜದನಲ ಅಜತಗಕರಳಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯವಳರ

ಹಸರರ: ಪಪಜಲ ಅಜತಗಕರಳಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಖತರಪಯಪ ಅಜತತಕತಳಕರ

ಮನ ನಜ.: 09
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನಜ.: ಇ/9
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: ಇ/9
ವಯಸಸ: 21

28

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277000

29

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4277372

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರಯಮದಯಸ ಅಜತತಕತಳಕರ

30

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236644

ಹಸರರ: ಜರಜಲಬಲಯ ಅಜತಗಕರಳಕರ

ಹಸರರ: ಭಲರತ ಅಜತಗಕರಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ತರಕಯರಯಮ ಅಜತತಕತಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯಮದತವ ಅಜತತಕತಳಕರ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಅಶಗರಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಮನ ನಜ.: 10/1
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: 10/1
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 11
ವಯಸಸ: 49

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

±Üâo 2 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10

Ë»ÝWÜ : 11.ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ, 1.ಕಸಬಯ ಗಲಲ
31

RJD4412805

32

RJD4413399

33

RJD2243194

ಹಸರರ: ಲಕಕರ ಅಜತಗಕರಳಕರ

ಹಸರರ: ಮಲಲಲಶಕರ ಅಜತಗಕರಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅನಲ ಅಜತತಕತಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸರನತಲ ಅಜತತಕತಳಕರ

ಹಸರರ: ಸಣನರಲ ಅಜತಗಕರಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗತತಕಳ

ಮನ ನಜ.: 11
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 12
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 12/ಇ
ವಯಸಸ: 33

34

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1804608

35

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1804590

36

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163318

ಹಸರರ: ಹನಕಜತ ಅಜತಗಕರಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗತತಕಳ

ಹಸರರ: ಅರಣಣ ಅಜತಗಕರಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗತತಕಳ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ವಷಣಷ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭಷನಪಪ

ಮನ ನಜ.: 12/ಇ
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 12ಇ
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 62

37

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240786

38

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239267

39

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2070563

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಓಮಣಷ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭಷನಪಪ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಏಕನಲಥ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭಷನಪಪ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಮಜಜಣನಲಥ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭಷನಪಪ

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 58

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 39

40

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2071843

41

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2252542

42

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240836

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಸಣಭದಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವಷರಣ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಯಲಲವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸರಬಯಕಯ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಸಣಬಲಕಯ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭಷಟಪಪ

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 65

43

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248722

44

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0220202

45

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4137816

ಹಸರರ: ಅಜತಗಳಳ ಶಲರದಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಓಮಣಣ

ಹಸರರ: ನಲರಲಯಣ ಅಜತಗಕರಳಳ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸರಬಯಕಯ

ಹಸರರ: ಸವತಲ ಅಜತಗಕರಳಕರ

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 30

46

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4223681

47

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277356

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಜಜರನಯಥ ಅಜತತಕತಳಕರ

48

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4277281

ಹಸರರ: ಬಸವರಲಜ ಚಕಕಸಲಲ

ಹಸರರ: ಗಣರಣಪಲದ ಚಕಕಸಲಲಮ

ಹಸರರ: ರಗಪಲ ಚಕಕಸಲಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ ಚಕಕಸಯಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ ಚಕಕಸಯಲಮ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಜಜರನಯಥ ಚಕಕಸಯಲ

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 24

49

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4635629

50

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4635546

51

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1804756

ಹಸರರ: ಕಕಷಲಷ ಅಜತಗಕರಳಕರ

ಹಸರರ: ಸಜತಗರಷ ಅಜತಗಕರಳಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ವಷರಣ ಅಜತತಕತಳಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ವಷರಣ ಅಜತತಕತಳಕರ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕರಳಕರ ಶಕರನಲಥ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸರಬಯಕವ

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 19

ಮನ ನಜ.: ಇ/14
ವಯಸಸ: 30

52

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1804764

53

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243186

54

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163326

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕರಳಕರ ರಲಜಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸರಬಯಕವ

ಹಸರರ: ಹರದಲಸ ಅಜತಗಕರಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ವಷರಣ

ಹಸರರ: ಮಜಜಣಳಲ ಅಜತಗಕರಳಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಏಕನಯಥ

ಮನ ನಜ.: ಇ/14
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: ಇ/14
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಜ.: ಇ/14
ವಯಸಸ: 31

55

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2247443

56

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2248755

57

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2240208

ಹಸರರ: ಕರಯಣಷವರ ಯಲಲಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭತಮಪಪ

ಹಸರರ: ಸಣನರತಲ ಕರಯಣಷನವರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯರಯಯಣ

ಹಸರರ: ಲಕಕರ ಕರಯಣಷನವರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಮನ ನಜ.: 16
ವಯಸಸ: 71

ಮನ ನಜ.: 16
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಜ.: 16/ಇ
ವಯಸಸ: 33

58

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241602

59

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218909

60

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3884467

ಹಸರರ: ಕಮಲಕರ ಲಕಕಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಚಜದರಕ

ಹಸರರ: ಕಮಲಕರ ಮಜಜಣನಲಥ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಚಜಂಜದರಕ

ಹಸರರ: ಕಮಲಕರ ಭಲರತ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ

ಮನ ನಜ.: 17
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 17
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 17
ವಯಸಸ: 27

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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61

RJD4137899

ಹಸರರ: ಸರಗರಜಲ ಕಮಲಕರ

62

RJD2245025

63

RJD2249464

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಜಜರನಯಥ ಕಮಯಹರ

ಹಸರರ: ಕಮಲಕರ ರಣಕಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವಡರಣ

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ಶವಲಜ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಜಗಪಪ

ಮನ ನಜ.: 17
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನಜ.: 17-ಇ
ವಯಸಸ: 40
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: 18
ವಯಸಸ: 64

64

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236651

65

RJD2246965

66

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2248482

ಹಸರರ: ಸಣಭಲಸ ಗಡಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶವಯಜ

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ನಲಗರಜದಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನಮಜತ

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ಅನಸಗಯಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯಗತಜದಕ

ಮನ ನಜ.: 18
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನಜ.: 18
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 18
ವಯಸಸ: 49

67

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2244267

Deleted

68

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2236511

Deleted

69

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137873

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ಆನಜದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನಮಜತ

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ವನಣತಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಆನಜದ

ಹಸರರ: ಅನತಲ ಗಡಕರ

ಮನ ನಜ.: 18
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನಜ.: 18
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 18
ವಯಸಸ: 29

70

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4137519

ಹಸರರ: ಸಣಶರಲಲ ಗಡಕರ

71

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236503

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಗಣಪತ ಗಡಕರ

72

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4277091

ಹಸರರ: ಗಣಪತ ಗಡಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶವಯಜ

ಹಸರರ: ಸಣನರಲ ಗಡಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸರಭಯಷ ಗಡಕರ

ಮನ ನಜ.: 18
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: ಇ18
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: ಇ/18
ವಯಸಸ: 23

73

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2247013

74

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240281

Deleted

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶವಯಜ ಗಡಕರ

75

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2069326

ಹಸರರ: ಪರಶಣರಲಮ ಗಡಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗತಜದಕ

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ಗಜಗವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸತತಮನಜಗ

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ವಷಣಷ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮನಜಗ

ಮನ ನಜ.: 19
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 20
ವಯಸಸ: 69

ಮನ ನಜ.: 20
ವಯಸಸ: 38

Deleted

76

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237774

77

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219774

78

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163359

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ಸಗರಮನಜಗ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗಪಪ

ಹಸರರ: ಬಲಬಣ ಗಡಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮನಜಗ

ಹಸರರ: ಹಣಬರ ಶಲರದಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಮನ ನಜ.: 20
ವಯಸಸ: 79

ಮನ ನಜ.: 20
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 20
ವಯಸಸ: 64

79

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2238160

80

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4137840

81

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137733

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ಶಜಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮನಜಗ

ಹಸರರ: ರರಣಣಕಲ ಗಡಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವಷರಣ ಗಡಕರ

ಹಸರರ: ಪಲವರತ ಗಡಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶಜಕರ ಗಡಕರ

ಮನ ನಜ.: 20
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 20
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನಜ.: 20
ವಯಸಸ: 29

82

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4627469

83

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163367

84

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163375

ಹಸರರ: ರರವತ ಗಡಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಯಬರ ಗಡಕರ

ಹಸರರ: ಹಣಬರ ಮಜಜಣನಲಥ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಸಜತಗರಷ ಹಣಬರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಮನ ನಜ.: 20
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: ಇ/20
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 21
ವಯಸಸ: 35

85

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4224028

ಹಸರರ: ಸರಗರಜಲ ಹಣಬರ

86

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243525

87

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240489

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಜತತತಷ ಹಣಬರ

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ತಜಗವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪಪಜಡಪಪ

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ಗಣಪತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪಪಜಡಪಪ

ಮನ ನಜ.: 21
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಜ.: 22
ವಯಸಸ: 74

ಮನ ನಜ.: 22
ವಯಸಸ: 44

88

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219097

89

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2070621

90

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2250017

ಹಸರರ: ಲಕಕರ ಗಡಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಹಸರರ: ಇಟಗರಕರ ಕಕಷಷ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶವರಯಯ

ಹಸರರ: ಇಟಗರಕರ ತಣಳಸವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಕಕಷಣ

ಮನ ನಜ.: 22
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 23
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನಜ.: 23
ವಯಸಸ: 43

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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91

RJD2240232

92

RJD2240224

93

RJD2238954

ಹಸರರ: ಬಳಗಲಜವಕರ ದರವಕಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಪಪಯಬ

ಹಸರರ: ಬಳಗಲಜವಕರ ಅಪಪಯಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಹಸರರ: ಬಳಗಲಜವಕರ ಶವಲಜ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಪಪಯಬ

ಮನ ನಜ.: 24
ವಯಸಸ: 69

ಮನ ನಜ.: 24
ವಯಸಸ: 79

ಮನ ನಜ.: 24
ವಯಸಸ: 50

94

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2249860

95

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1808559

96

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219113

ಹಸರರ: ಬಳಗಲಜವಕರ ಲಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶವಯಜ

ಹಸರರ: ಅಶಗರಕ ಬಳಗಲಜವಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಪಪಯಬ

ಹಸರರ: ಯಲಲವವ ಬಳಗಲಜವಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಶತತಕ

ಮನ ನಜ.: 24
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನಜ.: 24/ಇ
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನಜ.: 24/ಇ
ವಯಸಸ: 35

97

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2240265

98

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239051

99

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248441

ಹಸರರ: ಮಡವಲಳ ಯಲಲವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರವಳರ

ಹಸರರ: ಮಡವಲಳ ವಷಣಷ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರವಳರ

ಹಸರರ: ಮಡವಲಳ ಸಲವತಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವಷರಣ

ಮನ ನಜ.: 25
ವಯಸಸ: 82

ಮನ ನಜ.: 25
ವಯಸಸ: 53

ಮನ ನಜ.: 25
ವಯಸಸ: 46

100

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2071348

101

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2248458

102

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163409

ಹಸರರ: ಮಡವಲಳ ಮಲರಣತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರವಳರ

ಹಸರರ: ಮಡವಲಳ ಲಕಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯರರತ

ಹಸರರ: ಇಟಗರಕರ ದರಮಲಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಮನ ನಜ.: 25
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 25
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನಜ.: 26
ವಯಸಸ: 57

103

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239812

ಹಸರರ: ಇಟಗರಕರ ರಣಕಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ

Deleted
ಮನ ನಜ.: 26
ವಯಸಸ: 55

106

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4613832

ಹಸರರ: ಮಲರಣತ ಇಟಗರಕರ

104

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4072047

105

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4224069

ಹಸರರ: ಚಜದಕಕಲಜತ ಇಟಗರಕರ

ಹಸರರ: ಲಕಕರಬಲಯ ಇಟಗರಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ ಇಟಗತಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ ಇಟಗತಕರ

ಮನ ನಜ.: 26
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಜ.: 26
ವಯಸಸ: 23

107

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163417

108

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2243228

ತಜದಯ ಹಸರರ:ದತಮಣಯಣ ಇಟಗತಕರ

ಹಸರರ: ಜಲವಳಕರ ಹನಣಮಜತವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಮಕತ

ಹಸರರ: ಜಲವಳಕರ ದಣಕಪದಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಮನ ನಜ.: 26
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನಜ.: 27
ವಯಸಸ: 79

ಮನ ನಜ.: 27
ವಯಸಸ: 49

109

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243624

110

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2243681

Deleted

111

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239887

ಹಸರರ: ಜಲವಳಕರ ಮಹಲದರವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಮಕತ

ಹಸರರ: ಜಲವಳಕರ ಹನಣಮಜತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಮಕತ

ಹಸರರ: ಜಲವಳಕರ ಲಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಮನ ನಜ.: 27
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 27
ವಯಸಸ: 69

ಮನ ನಜ.: 27
ವಯಸಸ: 59

Deleted

112

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4083044

113

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4084091

114

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2247450

ಹಸರರ: ಶವಲಜ ಜಲವಳಕರ

ಹಸರರ: ಅಮಕತ ಜಲವಳಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ ಜಯವಳಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ ಜಯವಳಕರ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ನಲಮದರವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಮನ ನಜ.: 27
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 27
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: 29
ವಯಸಸ: 52

Deleted

115

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240703

116

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239549

117

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243210

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಮಲರಣತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಪರಶಣರಲಮ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭತಮರಯವ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಮಹಲದರವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಭತಮರಯವ

ಮನ ನಜ.: 29
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 29
ವಯಸಸ: 79

ಮನ ನಜ.: 29
ವಯಸಸ: 49

118

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243236

119

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2246676

120

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2243269

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಲಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯಮದತವ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಭರಮರಲವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಹಸರರ: ನಲಗರತಲತ ಅಜತಗಕರಳಳ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯರರತ

ಮನ ನಜ.: 29
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 29
ವಯಸಸ: 56

ಮನ ನಜ.: 29
ವಯಸಸ: 36

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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121

RJD2239226

122

RJD2240463

123

RJD2239879

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಚಜದಣಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭಮರಯವ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಮಲರಣತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಚಯಯಪಯಪ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ರಣಕಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯರರತ

ಮನ ನಜ.: 29
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: 30
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 30
ವಯಸಸ: 49

124

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237592

125

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2242519

126

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239242

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಗಗರವಜದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಚಯಯಪಯಪ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಉಡಚಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಹಸರರ: ಅಜಣರನ ಪವಲರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಯರರತ

ಮನ ನಜ.: 30
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಜ.: 30
ವಯಸಸ: 77

ಮನ ನಜ.: 30
ವಯಸಸ: 31

127

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239705

128

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4413282

129

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4627436

ಹಸರರ: ದರವರಜದಕ ಪವಲರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಡಚಪಪ

ಹಸರರ: ಮಜಜಣನಲಥ ಪವಲರ

ಹಸರರ: ಪಪಜಡಲರಕ ಪವಲರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಯರರತ ಪವಯರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಯರರತ ಪವಯರ

ಮನ ನಜ.: 30
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 30
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: 30
ವಯಸಸ: 22

130

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4613782

ಹಸರರ: ವವಜಯಜತ ಕದಜ

131

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2248771

132

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243251

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ ಕದಜ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ರಲಮಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಡಚಪಪ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಇಜದಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಡಚಪಪ

ಮನ ನಜ.: ಇ/30
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಜ.: 31
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಜ.: 31
ವಯಸಸ: 43

133

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2069193

134

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219253

135

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239861

ಹಸರರ: ಯಲಲವಲವ ಪವಲರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಗತತವಜದ

ಹಸರರ: ಶಲರದಲ ಪವಲರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರಯಮಯ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಗಜಗವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಗಜಗಯರಯಮ

ಮನ ನಜ.: 31
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಜ.: 31
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 32
ವಯಸಸ: 59

136

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2244481

137

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218610

138

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2069292

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಈರಣಲಷ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗಜಗಯರಯಮ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ನಲಮದರವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗಜಗಯರಯಮ

ಹಸರರ: ಶಲಜತಲ ಪವಲರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಈರಣಣ

ಮನ ನಜ.: 32
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 32
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 32
ವಯಸಸ: 38

139

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4366050

140

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4627485

141

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2246346

ಹಸರರ: ಶಲಲಪ ಪವಲರ

ಹಸರರ: ಅಮರನಲ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯಮದತವ ಪವಯರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅನಸಅಹಹದ ಜಜಗತಬಯಯ

ಹಸರರ: ಬಣಚಕರ ಶಣಷಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸರಭಯಸ

ಮನ ನಜ.: 32
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 32
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 33
ವಯಸಸ: 54

142

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2251163

143

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4277331

144

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3159985

ಹಸರರ: ಬಣಚಕರ ಸಣಭಲಸ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಸವಜತ

ಹಸರರ: ಅಚರನಲ ಗಡಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ ಗಡಕರ

ಹಸರರ: ಯಲಲವಲವ ಇಟಗರರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರಯಮಣಯಣ

ಮನ ನಜ.: 33
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 33
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 33
ವಯಸಸ: 61

145

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4412797

146

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4332805

147

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808575

ಹಸರರ: ವನಲಯಕ ಬಣಚಕರ

ಹಸರರ: ಅಮಕತ ಎಮ ಎಚ

ಹಸರರ: ಮಹಕದರಫರಕ ನದಲಫ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸರಭಯಸ ಬಣಚಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಲಲಕಯಜರರನ ಎಮ ಎಚ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ ನದಯಫ

ಮನ ನಜ.: 33
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಜ.: ಇ-33
ವಯಸಸ: 22
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: 35
ವಯಸಸ: 29

148

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239614

149

HYT2071074

150

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240711

ಹಸರರ: ನದಲಪ ಹಸರನಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ

ಹಸರರ: ನದಲಪ ಬರಬಜಲನ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅನನರ

ಹಸರರ: ನದಲಪ ಅನವರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಬತಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 35
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನಜ.: 35
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನಜ.: 35
ವಯಸಸ: 49

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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151

RJD2243277

152

RJD3802170

153

RJD2236529

ಹಸರರ: ನದಲಪ ಫರದಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯಬತಬಅಲ

ಹಸರರ: ನದಲಪ ಮಹಬಗಬಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಬತಸಯಬ

ಹಸರರ: ನದಲಪ ಹಣಸರನಸಲಬ

ಮನ ನಜ.: 35
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನಜ.: 35
ವಯಸಸ: 58

ಮನ ನಜ.: 35
ವಯಸಸ: 69

154

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137543

155

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223814

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಲಲಸಯಬ

156

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1808583

ಹಸರರ: ಹರನಲ ನದಲಫ

ಹಸರರ: ರಜಯಲಬಗಜ ನದಲಫ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯಬತಬಅಲ ನದಯಫ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಕಜದರ ನದಯಫ

ಹಸರರ: ಸಕಜದರ ನದಲಫ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 35
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 35
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 35/ಇ
ವಯಸಸ: 36

157

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808591

158

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4321394

159

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2071066

ಹಸರರ: ಮಣನರರ ನದಲಫ

ಹಸರರ: ಮವನಣದದರನ ನದಲಫ

ಹಸರರ: ಮನಯಲರ ಆಶಲಭ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬ ಅಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯಬತಬಅಲ ನದಯಫ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದರಫತಕ

ಮನ ನಜ.: 35/ಇ
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: ಇ/35
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 37
ವಯಸಸ: 46

160

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3884426

161

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237402

Deleted

162

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241529

ಹಸರರ: ಮನಯಲರ ಮಹಕದರಫರಕ

ಹಸರರ: ಮನಯಲರ ಮಹಕದಶಫ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ಹಸರರ: ಮನಯಲರ ಸಲಜಲಜಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 37
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನಜ.: 37
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 37
ವಯಸಸ: 72

Deleted

163

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243871

Deleted

164

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802279

165

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3802287

ಹಸರರ: ಮನಯಲರ ದಲಶಲದಭ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಶಫ

ಹಸರರ: ಮನಯಲರ ಮರಹರಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯಬತಬಸಯಬ

ಹಸರರ: ಮನಯಲರ ರಗರಷಣಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮತಹರಲ

ಮನ ನಜ.: 37
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 37
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: 37
ವಯಸಸ: 29

Deleted

166

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137824

167

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277109

168

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4321923

ಹಸರರ: ಫಯಲಜಅಹಕದ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಮಹಲಬಗಬ ಸಣಭಲನ ಮನಯಲರ

ಹಸರರ: ಮಕಣಲಜಹಣಸರನ ಮನಯಲರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದಇಸಯಕ ದರಗಯರಡ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಫತಕ ಮನಯಯರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯಬತಬಸಯಬ
ಮನಯಯರ

ಮನ ನಜ.: 37
ವಯಸಸ: 27

169

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4322269

ಹಸರರ: ಹನರಫಲ ಮನಯಲರ

Deleted
ಮನ ನಜ.: ಇ/37
ವಯಸಸ: 26

170

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2073062

Deleted

ಮನ ನಜ.: ಇ/37
ವಯಸಸ: 41

171

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239572

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ ಮನಯಯರ

ಹಸರರ: ಚವಲವಣ ರಣದಕಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಹಸರರ: ಚವಲವಣ ರಣಕಲಕಬಲಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಮನ ನಜ.: ಇ/37
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 38
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: 38
ವಯಸಸ: 64

172

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241438

173

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241735

174

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241776

ಹಸರರ: ಲಕಕರ ಚವಲವಣ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರರದಕಪಪ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಮತಣಲಜಹಣಸರನ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮರಸಕಪ

ಹಸರರ: ಮಮತಲಜಬರಗಜ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಮನ ನಜ.: 38
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 38
ವಯಸಸ: 61

ಮನ ನಜ.: 38/ಇ
ವಯಸಸ: 55

175

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2242394

ಹಸರರ: ಅಮರಬ ಜಜಗಗಬಲಯ

Deleted

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ಉಸಯಹನ
ಜಜಗತಬಯಯ

ಮನ ನಜ.: ಇ/38
ವಯಸಸ: 82

178

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163458

176

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241123

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮರಕರಕಹರಸತನ

177

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2072486

ಹಸರರ: ದಣಸಗ ರಜಯಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ಹಸರರ: ಬಲಕಶಬಲನಣ ಬಲಗರವಲಡ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಮಹದಗಗಸ

ಮನ ನಜ.: 39
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಜ.: 39
ವಯಸಸ: 55

Deleted

179

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2075539

Deleted

180

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241271

ಹಸರರ: ಮಹಮಕದಗಕಸ ಬಲಗರವಲಡ

ಹಸರರ: ದಣಸಗ ಇಸಲಕಯಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಬಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಸಯಬ

ಹಸರರ: ದಣಸಗ ಆಶಲಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಯಬರ

ಮನ ನಜ.: 39
ವಯಸಸ: 61

ಮನ ನಜ.: 39
ವಯಸಸ: 55

ಮನ ನಜ.: 39
ವಯಸಸ: 50

Deleted

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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181

RJD3802295

ಹಸರರ: ಸಗರಗಲ ಫರರದಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದಲಯವರ
ಮನ ನಜ.: 39
ವಯಸಸ: 30

184

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4322087

182

RJD4351011

183

RJD4343919

ಹಸರರ: ಮಲಸಲಬಬ ದಣಸಗ

ಹಸರರ: ರಮರಜಲಬ ದಣಸಗ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜಸಯಬ ದರಸಗ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜಸಯಬ ದರಸಗ

ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 39
ವಯಸಸ: 25

Deleted
ಮನ ನಜ.: 39
185

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2240869

Deleted

186

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241107

ಹಸರರ: ಚಲಜದಸಲಬ ಬಲಗರವಲಡ

ಹಸರರ: ದಣಸಗ ಇಬಲಕಹಜ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದಗಗಸ ಬಯಗತವಯಡ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮರಕರಕಜಸಯಬ

ಹಸರರ: ದಣಸಗ ಬರಬಜಹರರಜ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಹಹದರಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: ಇ/39
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 40
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 40
ವಯಸಸ: 67

Deleted

187

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2075372

188

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2251478

189

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2237972

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಸಯಹಯಲ

ಹಸರರ: ಬಣಚಕರ ಗಗರಪಲಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಕಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಬಣಚಕರ ಲಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಗತತಪಯಲ

ಮನ ನಜ.: 40
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನಜ.: 41
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನಜ.: 41
ವಯಸಸ: 53

ಹಸರರ: ದಣಸಗ ಹಸರನಲ

190

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808823

191

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4412771

192

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163474

ಹಸರರ: ವರಣಲ ಬಣಚಕರ

ಹಸರರ: ಓಮಣಷ ಬಣಚಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಜಯನಕರ ಬಣಚಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗತತಪಯಲ ಬಣಚಕರ

ಹಸರರ: ಮಹಲಜತರಶ ಬರಣಚಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗತತಪಯಲ

ಮನ ನಜ.: 41
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: 41
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 41/ಇ
ವಯಸಸ: 29

193

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2247344

194

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243699

195

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2069227

ಹಸರರ: ಬಣಚರಕರ ಜಲನಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ವಠಠಲ

ಹಸರರ: ಬಣಚಕರ ನಲಗರಲಜ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಕಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಬಣಚಕರ ಪಲವರತ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯಗರಯಜ

ಮನ ನಜ.: ಇ/41
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 42
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 42
ವಯಸಸ: 40

196

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4412789

197

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4635520

198

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236701

ಹಸರರ: ಅಶವನ ಬಣಚಕರ

ಹಸರರ: ಪಕಸಲದ ಬಣಚರಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗರಯಜ ಬಣಚಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗರಯಜ ಬಣಚತಕರ

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಖರರಪಲಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಮಣಯಣ

ಮನ ನಜ.: 42
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಜ.: 42
ವಯಸಸ: 19

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 66

Deleted

199

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2238178

200

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2252351

201

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2238053

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಯಲಲಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಮಣಣ

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಆನಜದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಮಣಹ

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಮಜಜಣಳಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಆನಜದ

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 61

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 37

202

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237998

203

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2071587

204

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218602

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಮಲದರವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ವನಲಯಕ ಕಜಚನಲಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಸಜಜರವ ಕಜಚನಲಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬತರಪಪ

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 39

205

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808609

206

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1808617

207

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163482

ಹಸರರ: ಸಚರನ ಕಜಚನಲಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಸಣರರಶ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಹಕದ ಉಮರ

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 33

208

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223913

209

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4355814

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ಅಕಕರ

210

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4613873

ಹಸರರ: ರರಣಣಕಲ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಹಸರರ: ಹರನಲ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಮಜಜಣಳಲ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಜಜತವ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಉಮಹರ
ಜಜಗತಬಯಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸರರತಶ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 25

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 24

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 22

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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211

RJD4321675

212

RJD4321402

213

RJD2239101

ಹಸರರ: ರಲಧಕಲ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಹಸರರ: ಅಶವನ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಚನ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವನಯಯಕ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಸಲಯಬಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಅಲ

ಮನ ನಜ.: ಇ/43
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಜ.: ಇ/43
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನಜ.: 45
ವಯಸಸ: 79

214

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2237501

215

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239085

216

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808625

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಇಸಲಕಅಹಕದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದಅಲ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಜಣಬರದಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಸಯಕ

ಹಸರರ: ದಣಗಲಲಡ ನಯಲಜ ಅಹಕದ

ಮನ ನಜ.: 45
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 45
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಜ.: 45
ವಯಸಸ: 31

217

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2242352

218

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2246288

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಸಯಕ ಅಹಹದ

219

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237345

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಅನವರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮರಸಯಬ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಲಯಲಖತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮರಸಯಬ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಮಲಸಲಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಲಖಯಯತ

ಮನ ನಜ.: 46
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 46
ವಯಸಸ: 52

ಮನ ನಜ.: 46
ವಯಸಸ: 48

220

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237337

221

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4028502

222

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4587788

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಆಯಷ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅನನರ

ಹಸರರ: ಆಶಪಲಕ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಅಬಣದಲರಹರಮ ಬಜಗಳಗರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಯಯಕತಅಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸರಲಯಕನ ಬಜಗಳತರ

ಮನ ನಜ.: 46
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 46
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 46
ವಯಸಸ: 44

223

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4613790

224

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4627402

225

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277059

ಹಸರರ: ಹರನಲಕಕಸರ ಬಜಗಳಗರ

ಹಸರರ: ಮಹಕದಸಲರಮ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಸರಲಜ ದಣಗಲರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹತಮ ಬಜಗಳತರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಯಯಖತಅಲ ದರಗಯರಡ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅನನರಸಯಬ ದರಗಯರಡ

ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 46
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: ಇ/46
ವಯಸಸ: 23

Deleted
ಮನ ನಜ.: 46
226

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4277034

227

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4276978

228

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2238459

ಹಸರರ: ಉಮರಸಲಬ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಸಫರರಲಜ ದಣಗಲರಡ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಯಯಖತಅಲ ದರಗಯರಡ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅನನರಸಯಬ ದರಗಯರಡ

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಲಕಕಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಮನ ನಜ.: ಇ/46
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: ಇ/46
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 59

229

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2244077

230

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240760

231

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243038

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಶಲಜತಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಮಹಲದರವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ದರವರಜದಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 52

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 48

232

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163490

233

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240604

234

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2242485

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಸಣಭಲಸ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ಸಣಮತಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ

ಹಸರರ: ಕಜಚನಲಳಕರ ದರಮಲಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 55

235

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2071819

236

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218933

237

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218925

ಹಸರರ: ಸಜಬಲಜ ಕಜಚನಲಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಹಸರರ: ಶಲರದಲ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಹಸರರ: ನಮರಲಲ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದತವತಜದಕ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 39

238

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802303

239

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137881

240

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137790

ಹಸರರ: ಬಲಗರವಲಡ ಸವತಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸದಬಪಪ

ಹಸರರ: ಚರತನ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಹಸರರ: ಲತಲ ಕಜಚನಲಳಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ ಕಜಚನಯಳಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 25

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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ಲಜಗ : ಗಜಡರ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.

Deleted
ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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241

RJD4224044

242

RJD4224085

243

RJD4224051

ಹಸರರ: ಸವತಲ ಪಲಟರಲ

ಹಸರರ: ಶರತಲ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಹಸರರ: ಅನಣರಲಧಲ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಜಜರ ಪಯಟತಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಜಬಯಜ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶವಯಜ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 24

244

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4678413

ಹಸರರ: ಸಲವತ ಕಜಚನಲಳಕರ

245

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2238434

246

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163508

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಚತತನ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಹಸರರ: ಶವಲಜ ಕಜಚನಲಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನಹಜತ

ಹಸರರ: ಕಲಮಲಕರ ಕಜಚನಲಳಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸರಭಯಸ

ಮನ ನಜ.: 47
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನಜ.: 47/ಇ
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 47/ಇ
ವಯಸಸ: 35

247

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4667150

248

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223996

249

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2240794

ಹಸರರ: ಪವನ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಹಸರರ: ಪವತಲಕ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಹಸರರ: ಯಶವಜತ ಪವಲರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ ಕಜಚನಯಳಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ ಕಜಚನಯಳಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನತಲಕಜಠ ಪವಯರ

ಮನ ನಜ.: ಇ/47
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಜ.: 48
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: 49
ವಯಸಸ: 69

250

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2238376

251

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2240034

252

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2238996

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಮಹಲದರವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಹದತವ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಪಲವರತ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಯಶವಜತ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಕಣಶನಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನತಲಕಜಠ

ಮನ ನಜ.: 49
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 49
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನಜ.: 49
ವಯಸಸ: 67

253

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2243301

254

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218883

255

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219998

ಹಸರರ: ಜನಕಟಟ ಸರಗರಜಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಕಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಸಜಜರವ ಪವಲರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಕರಶನಪಪ ಪವಯರ

ಹಸರರ: ಮಜಜಣನಲಥ ಪವಲರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಶವಜತ

ಮನ ನಜ.: 49
ವಯಸಸ: 56

ಮನ ನಜ.: 49
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 49
ವಯಸಸ: 37

256

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0220434

257

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802311

Deleted

258

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4627451

ಹಸರರ: ಸಚರನ ಪವಲರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಶವಜತ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ರರಖಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಜಜರನಯಥ

ಹಸರರ: ಅಶವನ ಪವಲರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಚತನ ಪವಯರ

ಮನ ನಜ.: 49
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 49
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಜ.: 49
ವಯಸಸ: 22

259

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218586

Deleted

260

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808633

261

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2071868

ಹಸರರ: ನಮರಲಲ ಪವಲರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಕರಶನಪಯಪ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಖಗರಬಲಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಡಚಪಪ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ರಣಕಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸರರತಶ

ಮನ ನಜ.: 49/ಇ
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನಜ.: 50
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: 50
ವಯಸಸ: 42

262

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2238350

263

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2244051

264

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808641

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಸಣರರಶ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಡಚಪಪ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಲಕಕಬಲಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಉಡಚಪಪ

ಹಸರರ: ನಮರಲಲ ಪವಲರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬತಬಯನ

ಮನ ನಜ.: 50
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನಜ.: 50
ವಯಸಸ: 69

ಮನ ನಜ.: 50/ಇ
ವಯಸಸ: 34

265

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2242014

266

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241933

267

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2252971

ಹಸರರ: ಮರಲಗ ಲಕಕಬಲಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಓಮಣಣ

ಹಸರರ: ಮರಲಗ ರರಣಣಕಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯರಯಯಣ

ಹಸರರ: ಮರಲಗ ನಲರಲಯಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹತವಪಪ

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 74

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 61

268

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163516

269

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2245959

270

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240729

ಹಸರರ: ಮಲಗ ಶಕರಕಲಜತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಓಮಹಣಯಣ

ಹಸರರ: ಮರಲಗ ಪಲವರತ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶಕತಕಯಜತ

ಹಸರರ: ಮರಲಗ ಮರಹನ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಓಮಣಣ

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 41

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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271

RJD4079737

272

RJD4223921

273

RJD4223863

ಹಸರರ: ಸವತಲ ಮರಲಗ

ಹಸರರ: ಸಜತಗರಷ ಮರಲಗ

ಹಸರರ: ಪಕಸಲದ ಮರಲಗ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ವಶನನಯಥ ಮತಲಗ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯರಯಯಣ ಮತಲಗ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶಕತಕಯಜತ ಮತಲಗ

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 25

274

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4413290

275

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4635553

276

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241958

ಹಸರರ: ಪಕಶಲಜತ ಮರಲಗ

ಹಸರರ: ಪಪಜಲ ಮರಲಗ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶಕತಕಯಜತ ಮತಲಗ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಹತವಪಪ ಮತಲಗ

ಹಸರರ: ಜರಜಲಬಲಯ ಮರಲಗ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮತಹನ

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಜ.: 51
ವಯಸಸ: 19

ಮನ ನಜ.: 51/ಇ
ವಯಸಸ: 32

277

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1804616

278

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1804624

279

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2238152

ಹಸರರ: ಹಗವಪಪ ಮರಲಗ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯರಯಯಣ

ಹಸರರ: ವಶವನಲಥ ಮರಲಗ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಓಮಣಣ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಇಬಲಕಹಜ

ಮನ ನಜ.: 51/ಇ
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: 51/ಇ
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 66

280

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237261

281

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1808658

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮತರಕಜ ಸಯಬ

282

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2074284

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಅಮರನಲಬ

ಹಸರರ: ಆಶರಫಇಕಲಬಲ ಜಜಗಣಬಲಯ

ಹಸರರ: ಮಹಮಕದವಸರಜ ಜಜಗಣಬಲಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹಮ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹಜ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹಜ

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 36

283

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2238145

284

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2236321

285

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2075786

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಸಹದಲಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜ

ಹಸರರ: ಅಬಣದಲ ರಹಮ ಜಜಗಗಬಲಯ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಸಯಬ

ಹಸರರ: ರಶದಲ ಅನಗಗರಳಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯಯದಬನ

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 38

286

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2075729

287

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2075802

Deleted

288

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3802329

ಹಸರರ: ಅಕಲಲಕ ಜಜಗಣಬಲಯ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜ

ಹಸರರ: ಮಮತಲಜ ಜಜಗಣಬಲಯ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಅಫಜಲಹಣಸರನ

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 29

289

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223970

290

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4355780

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹಜ

291

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2236446

ಹಸರರ: ಜಲವದಅಹಕದ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ನಸರರನಬಲನಣ ಜಜಗಗಬಲಯ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜ ಜಜಗತಬಯಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಆಸತಫ ಇಕಯಕಲ ಜಜಗತಬಯಯ

ಹಸರರ: ಸವಣಗರ ಅಬಣದಲ ರಶರದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭಯಷಯಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 52
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 53
ವಯಸಸ: 47

292

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2069482

293

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163524

294

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237048

ಹಸರರ: ಬರಡವಲಲ ಹಣಸರನ

ಹಸರರ: ಬರಡವಲಲ ಮಹಕದ ಶಫ

ಹಸರರ: ಬರಡವಲಲ ಮಹಕದ ಸಲರಮ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 42

295

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2071371

296

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2244499

297

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2244457

ಹಸರರ: ಬರಡವಲಲ ಜಣಬರದಲಬ

ಹಸರರ: ಬರಡವಲಲ ಝರರನಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಸಯಸರ ಅಹಹದ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ರಫ

ಹಸರರ: ಬರಡವಲಲ ಸಲನಲಜ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಸಲಮ

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 41

Deleted

298

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2242634

ಹಸರರ: ಬರಡವಲಲ ರಣಕಲಕನಲಬ

299

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808666

300

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4277307

ಹಸರರ: ರಲಜಬ ಬರಡವಲಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಲಲ ಇನತಸ

ಹಸರರ: ಬಡವಲಲ ಉಷಲಕಮಲನಶಲಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 26

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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301

RJD4277232

302

RJD4358719

303

RJD2251452

ಹಸರರ: ಇಫಲರನಅಹಕದ ಬರಡವಲಲ

ಹಸರರ: ಮಹಕದಹಸನ ಬರಡವಲಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಸಯರಅಹಹದ ಬತಡವಯಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಸಯಸರಅಹಹದ ಬತಡವಯಲ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಅಬಣದಲಮಣನಲಫ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮರಸಕಪ

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: ಇ/54
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 55
ವಯಸಸ: 52

304

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2246536

305

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802337

306

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802345

ಹಸರರ: ತಬಸಣಜ ಜಜಗಗಬಲಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಖಯದರಸಯಬ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ರಜವಲನ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಮಣಬಲರಕ ಅಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ

ಮನ ನಜ.: 55
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನಜ.: 55
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 55
ವಯಸಸ: 36

307

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4322285

308

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4627493

309

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2246593

ಹಸರರ: ಇಮಲಕನ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಮನಲ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಖಲದರಸಲಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಮರನಯಫ
ಜಜಗತಬಯಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಮಯಕನ ಜಜಗತಬಯಯ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಮರನಯಫ

ಮನ ನಜ.: 55
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: 56
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 55
ವಯಸಸ: 25

310

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239374

311

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239390

312

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239275

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಶಲಖರರಲಬ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಶಬಬರರಹಕದ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಹವಲಬ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಮರನಯಫ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಖಯದರಸಯಬ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶಬಕತರಹಹದ

ಮನ ನಜ.: 56
ವಯಸಸ: 74

ಮನ ನಜ.: 57
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಜ.: 57
ವಯಸಸ: 54

313

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3884509

314

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3884517

315

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3884525

ಹಸರರ: ನದಲಫ ಆಸಲಕಬಲನಣ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಇನಗಸಅಹಕದ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಯಲಶಕರನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ರಫತಕ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶಬಕತರ ಅಹಹದ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶಬಕತರ ಅಹಹದ

ಮನ ನಜ.: ಇ/57
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಜ.: ಇ/57
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: ಇ/57
ವಯಸಸ: 33

316

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3884533

317

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3884541

318

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3884558

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಫರರದಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನತರಅಹಹದ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ನಗರಅಹಕದ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ರಮರಜಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶಬಕತರ ಅಹಹದ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇನತಸ ಅಹಹದ

ಮನ ನಜ.: ಇ/57
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: ಇ/57
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಜ.: ಇ/57
ವಯಸಸ: 32

319

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4322012

320

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2247807

321

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236313

ಹಸರರ: ವಲಹರದಲಬಲನಣ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಖಲತಣನಬ

ಹಸರರ: ಶವನಲಜಬರಗಜ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನತರಅಹಹದ ಜಜಗತಬಯಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಫಕರಕದಬತನ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಮಹದಇಸತಫ

ಮನ ನಜ.: ಇ/57
ವಯಸಸ: 30

ವಯಸಸ: 62

ಮನ ನಜ.: 58
ವಯಸಸ: 43

322

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236479

Deleted
ಮನ ನಜ.: 58
323

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241446

324

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241396

ಹಸರರ: ಅಲಯಲ ಜಜಗಗಬಲಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಜಹಲಯನ

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ರರಣಣಕಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಎಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ಎಲಲಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪಪನನಪಪ

ಮನ ನಜ.: 58
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 60
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಜ.: 60
ವಯಸಸ: 69

Deleted

325

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4587564

ಹಸರರ: ವದಲಲ ಯಲಪನತವರ

326

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239564

327

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2246577

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪಪನನಪಯಪ ಯಲಪನನವರ

ಹಸರರ: ಪಪನತಪಪ ಯಲಲನತವರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ಮಲರಣತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪಪನನಪಪ

ಮನ ನಜ.: 60
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಜ.: 60/ಇ
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಜ.: 61
ವಯಸಸ: 54

328

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248474

329

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241818

330

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241230

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ದರಮಲಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪಪನನಪಪ

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ಚಜದಕಕಲಜತ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ಹಗವಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ

ಮನ ನಜ.: 61
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 61
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಜ.: 61
ವಯಸಸ: 54

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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331

RJD0218743

332

RJD4137766

333

RJD4137592

ಹಸರರ: ಮಜಜಣನಲಥ ಯಲಲಣಷವರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಯರರತ

ಹಸರರ: ಗಣಪತ ಯಲಪನತವರ

ಹಸರರ: ಚಜದಕಬಲಯ ಯಲಪನತವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಯರರತ ಯಲಪನನವರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯರರತ ಯಲಪನನವರ

ಮನ ನಜ.: 61
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: 61
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನಜ.: 61
ವಯಸಸ: 52

334

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277125

335

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4413381

336

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241347

ಹಸರರ: ಚಜದಕಕಲಜತ ಯಲಲಪಪನವರ

ಹಸರರ: ಗರತಲ ಯಲಪನತವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ದತಮಣಯಣ ಯಲಲಪಪನವರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಜಜರನಯಥ ಯಲಪನನವರ

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ದರಮಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ

ಮನ ನಜ.: 61
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: 61
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 62
ವಯಸಸ: 41

337

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2245744

338

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2242600

339

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2244085

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ಲಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯಗತಜದಕ

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ದರಮಲಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ನಲಗರಜದಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹದತವ

ಮನ ನಜ.: 62
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 62
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 62
ವಯಸಸ: 59

340

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241800

341

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223962

342

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223905

ಹಸರರ: ಸಜಜರವ ಯಲಲಣಷವರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗತಜದಕ

ಹಸರರ: ಸಣರರಶ ಯಲಲಪಪನವರ

ಹಸರರ: ಲಕಕಣ ಯಲಲಪಪನವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗತಜದಕ ಯಲಲಪಪನವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗತಜದಕ ಯಲಲಪಪನವರ

ಮನ ನಜ.: 62
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 62
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನಜ.: 62
ವಯಸಸ: 32

343

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4224168

344

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223707

345

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4589354

ಹಸರರ: ಅರಣಣ ಯಲಲಣಷವರ

ಹಸರರ: ಶಣಭದಲ ಯಲಲಣಷವರ

ಹಸರರ: ದನರಶ ಯಲಪನತವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗತಜದಕ ಯಲಲಣಣವರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅರರಣ ಯಲಲಣಣವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗತಜದಕ ಯಲಪನನವರ

ಮನ ನಜ.: 62
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 62
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 62
ವಯಸಸ: 24

346

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237410

347

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236370

348

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2244648

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ಮಹಲದರವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಜಯವಜತ

ಹಸರರ: ಯಲಪನವರ ಜಯವಜತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಡಚಪಪ

ಹಸರರ: ತಲಬಗರಳಕರ ರರಶಲಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಮನ ನಜ.: 63
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 63
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 64
ವಯಸಸ: 49

349

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241339

350

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2244671

351

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218875

ಹಸರರ: ತಲಬಗರಳಕರ ನಲಗಣಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಹಸರರ: ತಲಬಗರಳಕರ ಗಣಣವಜತ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಹಸರರ: ಪರಶಣರಲಮ ತಲಮರಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಮನ ನಜ.: 64
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನಜ.: 64
ವಯಸಸ: 74

ಮನ ನಜ.: 64
ವಯಸಸ: 38

352

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218974

353

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137923

354

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2252062

ಹಸರರ: ಗರತಲ ಜಯರಜ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಯಲಲಪಲಪ ಜವಪರಜ

ಹಸರರ: ಮದನ ಅಬಣದಲರಹಮ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಸಣರ ಜವಪತಜ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸಹಯದ ಮಹಹದ

ಮನ ನಜ.: 64
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 64
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: 66
ವಯಸಸ: 53

355

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2252146

356

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2236636

357

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237147

ಹಸರರ: ಮದನ ಶಕರಲಲ

ಹಸರರ: ಮದನ ಮಹಕದಗಕಸ

ಹಸರರ: ಮದನ ಜಣಬರದಲಬ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹತಮ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸಹಯದ ಮಹಹದ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಹಯದ ಮಹಹದ

ಮನ ನಜ.: 66
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಜ.: 66
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನಜ.: 66
ವಯಸಸ: 74

358

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2069342

359

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2238921

360

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219634

ಹಸರರ: ಮದನ ಅಬಣದಲ ಖಲದರ

ಹಸರರ: ಮಲಲನ ಮದನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸಹಯದ ಮಹಹದ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಖಯದರ

ಹಸರರ: ನಸಕರನ ಮದನ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಮಹದಗಗಸ

ಮನ ನಜ.: 66
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನಜ.: 66
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 66
ವಯಸಸ: 36

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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361

RJD4413324

ಹಸರರ: ಸಣಮಯಲಲ ಮದನ

362

RJD0220921

363

HYT2069391

ಹಸರರ: ಗಣಲಲಮಣದದನ ಇರಶಲದ ಅಹಕದ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹತಮ ಮದನ

ಹಸರರ: ಶಬಲನಲಬಲನಣ ಗಣಲಲಮಣದದರನ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನತರಅಹಮಹದ

ಮನ ನಜ.: 66
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನಜ.: 67
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: 67
ವಯಸಸ: 43

364

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2249209

365

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248045

Deleted

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗರಲಯಮಮಹಹದ

366

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2249340

ಹಸರರ: ಗಣಲಲಮಣದದನ ಗಣಲಲಮಅಹಕದ

ಹಸರರ: ಗಣಲಲಮಣದದನ ಹಲಜರಲಬ

ಹಸರರ: ಗಣಲಲಮಣದದನ ನಗರಅಹಕದ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮತರಕಜಸಯಬ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಗರಲಯಮಅಹಹದಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗರಲಯಮಮಹಹದ

ಮನ ನಜ.: 67
ವಯಸಸ: 74

ಮನ ನಜ.: 67
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಜ.: 67
ವಯಸಸ: 48

367

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4137485

368

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137931

369

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4627543

ಹಸರರ: ರಬಯಲ ಗಣಲಲಜಮಹದನ

ಹಸರರ: ಇಷಲರದಅಹಕದ ಗಣಲಲಜಮಹದನ

ಹಸರರ: ರಹರಮಲಬ ಗಣಲಲಮಮರಹದದನ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಷಯರದಅಹಹದ
ಗರಲಯಜಮಹದನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಮಸಯಬ
ಗರಲಯಜಮಹದನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಖರಬಮಹರಸತನ
ಗರಲಯಮಮತಹದಬನ

ಮನ ನಜ.: 67
ವಯಸಸ: 33

370

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4357307

ಮನ ನಜ.: 67
ವಯಸಸ: 43

371

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240497

ಮನ ನಜ.: 67
ವಯಸಸ: 20

372

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2240257

ಹಸರರ: ಅಬಲಕರ ಹಣಸರನ ಗಣಲಲಮಮರಹದದನ

ಹಸರರ: ಲತರಪನವರ ಮಹಲಬಗಬ

ಹಸರರ: ಲತರಪನವರ ಅಜರಮಶಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕದರಮಹರಸತನ
ಗರಲಯಮಮತಹದಬನ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲವಹಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲವಹಯಬ

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 74

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಜ.: ಇ/67
ವಯಸಸ: 23

373

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240844

374

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0220772

375

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240505

ಹಸರರ: ರಸರದವಹಲ ಲತರಪನವರ

ಹಸರರ: ಇಮಲಮಹಣಸರನ ಲತರಪನವರ

ಹಸರರ: ಮಲಸಲಬಬ ಲತರಪನವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲವಹಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲವಹಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲವಹಯಬ

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 35

376

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218503

377

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218651

378

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4028510

ಹಸರರ: ಸನತದ ರಹಮಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಫಕರಕಸಯಬ

ಹಸರರ: ಸನತದ ಫಕಣಕಸಲಬ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಯಬರಸಯಬ

ಹಸರರ: ಸವಯದ ಲತರಫನವರ

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 29

379

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4028577

ಹಸರರ: ಸಲಹರರಲಬಲನಣ ಲತರಫನವರ

380

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4028585

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ವಹಯಬ

381

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4613857

ಹಸರರ: ಶಲಹರದಲ ಲತರಫನವರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಜತಮಶಯ

ಹಸರರ: ಮರಹನಲ ಲತರಫನವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲವಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 21

382

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4627477

ಹಸರರ: ಹಸರನಲ ಲತರಫನವರ

383

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2249829

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಹಯದ ಲತತಫನವರ

384

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2244903

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಮಯಮಹರಸತನ ಲತತಫನವರ

ಹಸರರ: ಕಮಲಕರ ಕಣಶಣಮಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರಮತಶ

ಹಸರರ: ಕಮಲಕರ ರಮರಶ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ತಯತಯಬ

ಮನ ನಜ.: 68
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 70
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 70
ವಯಸಸ: 49

385

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137600

386

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2251304

387

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2252138

ಹಸರರ: ಭರತ ಕಮಲಕರ

ಹಸರರ: ಬಗರಗಲಲನವರ ಮಹಬಗಬಅಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಮತಶ ಕಮಯಹರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಯಸತನಸಯಬ

ಹಸರರ: ಬಗರಗಲಲನವರ ಖಣಷರರದಲ ಬರಗಜ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯಬತಬಅಲ

ಮನ ನಜ.: 70
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 71
ವಯಸಸ: 69

ಮನ ನಜ.: 71
ವಯಸಸ: 65

388

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1808815

389

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802360

390

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137626

ಹಸರರ: ಮಕಣಲಜಹಣಸರನ ಬಗರಗಲಲನವರ

ಹಸರರ: ಬಣಗನತವರ ತಕಶರಫ ಅಹಕದ

ಹಸರರ: ನಲಜರಯಲಬಲನಣ ದಣಗಲರಡ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಅಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬ ಅಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನತರಅಹಹದ ದರಗಯರಡ

ಮನ ನಜ.: 71
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 71
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: 71
ವಯಸಸ: 31

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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391

RJD4110532

ಹಸರರ: ತಬಸಣಮ ಬಣಗನತವರ

392

RJD3163540

393

RJD3163557

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜ ಹರಸತನ

ಹಸರರ: ತರಗಲಜವವಲಲ ಅಲಲಲಭಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜ

ಹಸರರ: ಮಹಮಕದಅಕಬರ ತರರಗಲಜವವಲಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜ

ಮನ ನಜ.: ಇ/71
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 72
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 72
ವಯಸಸ: 34

394

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2251056

395

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2236347

396

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239218

ಹಸರರ: ಸವಣಗರ ಶಯನಲಜ

ಹಸರರ: ಸವಣಗರ ಅಬಣದಲ ಅಜರಜ

ಹಸರರ: ಮಣಲಲಲ ಖವರಣಜಬ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಅಜತಜ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭಯಷಯಸಯಬ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮತರಕಜಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 73
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನಜ.: 73
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನಜ.: 73
ವಯಸಸ: 79

397

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163565

398

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163573

399

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2072692

ಹಸರರ: ಮಣಲಲಲ ಮಹಕದ ಇಸಲಕಯಲ

ಹಸರರ: ಮಣಲಲಲ ನಗರಜಹಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮತರಕಜಸಯಬ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಇಸಯಹಯಲ

ಹಸರರ: ಮಣಲಲಲ ಅಬಣದಲಹಮರದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಜಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 73
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 73
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 73
ವಯಸಸ: 39

400

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802378

401

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3802386

402

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802394

ಹಸರರ: ಸವನಗರ ಖಲನಸಲಬ

ಹಸರರ: ಸವನಗರ ಶಲಹರನ

ಹಸರರ: ಸವನಗರ ಮಹಕದಲಸಲಮ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಅಜತಜ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಅಜತಜ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಅಜತಜ

ಮನ ನಜ.: 73
ವಯಸಸ: 31

ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಜ.: 73
ವಯಸಸ: 27

403

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277075

Deleted
ಮನ ನಜ.: 73
404

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4277174

405

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2070381

ಹಸರರ: ಅಸಲಜ ಸವನಗರ

ಹಸರರ: ಅಬಣದಲ ಗಪಪರ ಸವನಗರ

ಹಸರರ: ಕತಗಲರ ಮಹಕದಹನರಫ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಅಜತಜ ಸವನತರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಅಜತಜ ಸವನತರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: ಇ/73
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನಜ.: ಇ/ 73
ವಯಸಸ: 25
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: 74
ವಯಸಸ: 38

406

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2242378

407

RJD4587903

408

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802196

ಹಸರರ: ಕತಗಲರ ರಲಜನಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮತರಕಜಸಯಬ

ಹಸರರ: ಆಸಲಕ ಕತಗಲರ

ಹಸರರ: ಗಣಲಲಮಲ ಶಬಬರರಹಕದ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಹನತಫ ಕತತಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮರಖಯರಕಮಹಹದ

ಮನ ನಜ.: 74
ವಯಸಸ: 69

ಮನ ನಜ.: 74
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 79
ವಯಸಸ: 38

409

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239416

410

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239929

411

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239770

ಹಸರರ: ಗಣಲಲಮಲ ಮಹಕದಶಫ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮರಬಯರಕ

ಹಸರರ: ಗಣಲಲಮಅಲ ಮದನಸಲಬ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮರಬಯರಕ

ಹಸರರ: ಶರಪನತಬ ಗಣಲಲಮಲ

ಮನ ನಜ.: 79
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 79
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನಜ.: 79
ವಯಸಸ: 54

412

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239796

ಹಸರರ: ಪರವರನ ಗಣಲಲಮಲ

413

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239788

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದತಜಡನನಸಯಬ

414

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2071306

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ನಲಸರರ ಅಹಕದ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶಬಕತರ ಅಹಹದ

ಹಸರರ: ಜಣಲರಖಲ ಗಣಲಲಮಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ಶಫ

ಮನ ನಜ.: ಇ/79
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: ಇ/79
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 85
ವಯಸಸ: 38

415

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2243442

416

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2247567

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ಅಕಕರ

417

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163599

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಬಬಸಕದಲ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಶಮರರಅಹಕದ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಶಬರರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ಅಕಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ಅಕಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಮಹದಅಕಕರ

ಮನ ನಜ.: 85
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 85
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 85-ಇ
ವಯಸಸ: 37
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

418

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2243459

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಹರನಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶಮತರಅಹಹದ
ಮನ ನಜ.: 85-ಇ
ವಯಸಸ: 40
ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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419

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219212

420

RJD4110557

ಹಸರರ: ಸನಲ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ತಬಸಣಮ ಜಜಗಗಭಲಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಕರಜ ಜಜಗತಬಯಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶಬತರ ಅಹಹದ

ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: ಇ/85
ವಯಸಸ: 34

Deleted
ಮನ ನಜ.: 85-ಇ

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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421

RJD3163607

422

RJD2237527

423

RJD0219451

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಫಕಕರರಸಲಬ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಣಕಣಲಜಹಣಸರನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಸತಯಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಸತಯಕರ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಫಮದಲಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಫಕಕತರಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 86
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಜ.: 86
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 86
ವಯಸಸ: 49

424

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237568

425

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4173993

426

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4413365

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಪಲತರಮಲಬ

ಹಸರರ: ಅಬಣದಲ ಸತಲಲರ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಶಕರಲಅಹಕದ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಫಕಕತರಸಯಬ ಜಜಗತಬಯಯ

ಮನ ನಜ.: 86
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 86
ವಯಸಸ: 30

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ
ಜಜಗತಬಯಯ

427

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4413845

428

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4413886

ಮನ ನಜ.: 86
ವಯಸಸ: 24

429

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3816600

ಹಸರರ: ನಜರರ ಅಹಕದ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಶಕರಲಅಹಕದ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಪರವರನಬಲನಣ ಮರಮನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ
ಜಜಗತಬಯಯ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ
ಜಜಗತಬಯಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮರನತರಸಯಬ ಮತಮನ

ಮನ ನಜ.: 86
ವಯಸಸ: 21

430

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237188

ಮನ ನಜ.: 86
ವಯಸಸ: 24

431

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237246

ಮನ ನಜ.: ಇ/86
ವಯಸಸ: 32

432

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2078046

ಹಸರರ: ಗಣಡಗರರ ಗಕರಲಬಲಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವಯಸರದತವ

ಹಸರರ: ಗಣಡಗರರ ವಲಸಣದರವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತಬಪಯಪ

ಹಸರರ: ಗಣಡಗರರ ಶವಲಜ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ವಯಸರದತವ

ಮನ ನಜ.: 88
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 88
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಜ.: 88
ವಯಸಸ: 42

433

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236792

434

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4613808

435

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4613865

ಹಸರರ: ಸಜಜಣ ಗಣಡಗರರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ವಯಸರದತವ

ಹಸರರ: ಮಲಲಲ ಗಣಡಗರರ

ಹಸರರ: ವರಣಲ ಗಣಡಗರರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಜಜರ ಗರಡಗತರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವಷರಣ ಗರಡಗತರ

ಮನ ನಜ.: 88
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 88
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಜ.: 88
ವಯಸಸ: 23

436

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2236818

437

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219014

438

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2249191

ಹಸರರ: ವಷಣಷ ಗಣಡಗರರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ವಯಸರದತವ

ಹಸರರ: ಲಕಕರ ಗಣಡಗರರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶವಯಜ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಶಮರನಬಲನಣ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಆಶಯಮಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 88/ಇ
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಜ.: 88/ಇ
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಜ.: 89
ವಯಸಸ: 56

439

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2073351

440

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2249233

441

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163615

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಗಕಸಪಲಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಆಶಯಮಸಯಬ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಆಶಲಮಸಲಬ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಹಮತದ

ಹಸರರ: ಸಕಜದರಬಲಷಲ ದಣಗಲರಡ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಆಶಯಮಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 89
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 90
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಜ.: 90
ವಯಸಸ: 36

442

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2244507

443

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4413852

444

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237089

ಹಸರರ: ರಯಲನಲಬ ದಣಗಲರಡ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಗಗಸಪಯಕ

ಹಸರರ: ರಣಖಯಲಲ ದಣಗಲರಡ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಕಜದರಬಯಷಯ ದರಗಯರಡ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ನಗರಜಹಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮರಗರಟ ಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 90
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 90
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನಜ.: 91
ವಯಸಸ: 71

445

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2237113

446

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163649

Deleted

447

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163656

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಣಗಣಟಸಲಬ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಹಕದ ರಫರಕ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಹಕದ ಅರರಪ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮರಗರಟ ಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮರಗರಟ ಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 91
ವಯಸಸ: 77

ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಜ.: 91
ವಯಸಸ: 43

448

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163664

Deleted
ಮನ ನಜ.: 91
449

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237477

450

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2238673

ಹಸರರ: ರಣಕಲಕನಲಬರಗಜ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಲಹಲನ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಹಕದ ಅಕಬರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಮಹದರಫತಕ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮ . ಅರಪ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಸಯಬ

ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 91
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 93
ವಯಸಸ: 79

Deleted
ಮನ ನಜ.: 91

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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451

RJD2237956

452

RJD1808674

453

RJD2242642

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಖವರಣನತಸಲ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಅಬಣದಲ ಅಜಜ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ನಲಜರಮಲಬ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಅಕಕಕ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ಅಕಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಅಜತಜ

ಮನ ನಜ.: 93
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 93
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 93
ವಯಸಸ: 37

454

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4589347

455

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241503

456

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2245553

ಹಸರರ: ಸಮಕರನಬಲನಣ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಶವನಲಜಬರಗಜ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಅಬಣದಲಸತಲಲರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಅಜತಜ ದರಗಯರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ಉಸಯಹನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮರಕರಕಜಸಬಯ

ಮನ ನಜ.: 93
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಜ.: 94
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಜ.: 94
ವಯಸಸ: 49

457

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241164

458

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239846

459

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163706

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಹಕದಉಸಲಕನ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಣಕಲಲಲರಅಹಕದ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಇಮಲಯಲಜ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹಮಯನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹಮಯನ

ಮನ ನಜ.: 94
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 95
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನಜ.: 95
ವಯಸಸ: 50

460

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802402

461

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223889

462

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223897

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಜಬರನಬಲನಣ

ಹಸರರ: ಯಲಸನ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಗಣಲನಲಜ ದಣಗಲರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮರಕಯಕರ ಅಹಹದ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದಇಸಯಕ ದರಗಯರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯಯಜ ದರಗಯರಡ

ಮನ ನಜ.: 95
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 95
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 95
ವಯಸಸ: 23

463

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4110540

464

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4322343

465

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248250

ಹಸರರ: ಕಕಸರಬಲನಣ ಜಜಗಗಭಲಯ

ಹಸರರ: ನಫರಸಲಬಲನಣ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಹಲಮಣನತಸಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಯರನರಸ ಅಹಹದ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಮಕಯಯಜ ಜಜಗತಬಯಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹಮಯನ

ಮನ ನಜ.: ಇ/95
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: ಇ/95
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: 96
ವಯಸಸ: 69

466

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2242428

467

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2250876

468

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2251098

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಅಬಣದಲರಹಮಲನ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಇನಗಸಹಕದ

ಹಸರರ: ನಗರಅಹಮಕದ ಜಜಗಗಬಲಯ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಸಯಹನಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ರಮಹಮಯನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹಮಯನ

ಮನ ನಜ.: 96
ವಯಸಸ: 81

ಮನ ನಜ.: 96
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 96
ವಯಸಸ: 34

469

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2246973

470

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243996

471

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2076545

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಹಬಗಬ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಹಕದಗಕಸ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಹಕದ ಇಸಗಪ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಕರತಮ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಕರತಮ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಕರತಮ

ಮನ ನಜ.: 97
ವಯಸಸ: 64

ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನಜ.: 97
ವಯಸಸ: 42

472

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241479

Deleted
ಮನ ನಜ.: 97
473

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2076115

474

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2238368

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಶಮರಮಬಲನಣ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಮಹಕದ ಇಸಲಕ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಅಬಣದಲಕರಮ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ಗಗಸ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಕರತಮ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಸಯಹನಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 97
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 97
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 97
ವಯಸಸ: 72

475

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2247062

476

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277026

ಹಸರರ: ಆಯಷಲ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಮಹಮಕದ ಗಫಪರ ಜಜಗಣಬಲಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಮಹದಇಸಯಕ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಮಹದ ಗಗಸ
ಜಜಗರಬಯಯ

ಮನ ನಜ.: 97
ವಯಸಸ: 36

478

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2244895

ಮನ ನಜ.: ಇ/97
ವಯಸಸ: 23

479

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0220087

477

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2077824

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ರಜಲಕಅಹಕದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಲ
ಮನ ನಜ.: 98
ವಯಸಸ: 42

480

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2245611

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಜಮರರಅಹಕದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಲ

ಹಸರರ: ರಯಲಜಅಹಕದ ಜಜಗಗಬಲಯ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಲ

ಹಸರರ: ಜಜಗಣಬಲಯ ಜಣಬರದಲಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಉಮಹರಲ

ಮನ ನಜ.: 98
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: 98
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಜ.: 98
ವಯಸಸ: 65

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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481

RJD2237857

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಉಮಕರಲ

482

HYT2076974

483

RJD0220491

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಸಯಹನಸಯಬಯ

ಹಸರರ: ಜಜಗಗಬಲಯ ಅಸಲಪಕಅಹಕದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಲ

ಹಸರರ: ಅನಸಅಹಮಕದ ಜಜಗಗಬಲಯ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಲ

ಮನ ನಜ.: 98
ವಯಸಸ: 70

ಮನ ನಜ.: 98
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: 98
ವಯಸಸ: 34

484

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2245587

485

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4613824

486

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2245595

ಹಸರರ: ಶಮರಮಬಲನಣ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಹಸರನಲಬರಗಜ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಶಹನಲಬರಗಜ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರಯಯಜಅಹಮಹದ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಜಹತರಅಹಹದ ಜಜಗತಬಯಯ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರಜಯಕ ಅಹಹದ

ಮನ ನಜ.: 98
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 98
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 98/ಇ
ವಯಸಸ: 32

487

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218552

488

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2237279

489

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236735

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಉಮಕರಲ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ನಜಬಣನತಸಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ರಹಮಯನ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಅಜತಜ

ಹಸರರ: ದಣಗರಡ ಅಬಣದಲಅಜರಜ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 99
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: 99
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 99
ವಯಸಸ: 54

490

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237436

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಬರಬಜಲನ

491

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163714

492

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218560

ಹಸರರ: ಮಯರಅಲ ದಣಗಲರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹಮಯನ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಅಬ್್ದಲರಹಮಲನ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 99
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 99
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 99
ವಯಸಸ: 35

493

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137717

494

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1808682

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹಮಯನ

495

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4589388

ಹಸರರ: ಯಲಸಕನಬಲನಣ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಮಹಕದ ಆಶಫ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಶಲಹನ ದಣಗಲರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಉಮಹರಅಲ ದರಗಯರಡ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಅಜತಜ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹರಅಲ ದರಗಯರಡ

ಮನ ನಜ.: 99
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 99/ಇ
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: ಇ/99
ವಯಸಸ: 28

496

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2069656

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಸಲಯಬಬ

497

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239762

498

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2242550

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಶರಪನತಸಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಸಯಬ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಮಹಬಗಸಗಬಲನ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಕರಕಹರಶತನ

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 68

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 72

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 39

499

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2069409

500

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248821

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಸಯಬ

501

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218792

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಉಮಕರಲ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಮಹಕದ ಶಫ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕ ಹರಶತನ

ಹಸರರ: ಶವನಲಜಬರಗಜ ದಣಗಲರಡ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹಮದಶಫತ

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 41

502

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237451

503

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2250447

504

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218800

ಹಸರರ: ಶಮಶಲದಬರಗಜ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ನಸಲಕರ ಅಹಕದ

ಹಸರರ: ಆಶಲಬ ದಣಗಲರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಗಫಯರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಗಫಯರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಸಯರಅಹಮಹದ

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 71

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 38

505

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0220590

ಹಸರರ: ಬಬಸಫರಯಲ ದಣಗಲರಡ

506

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218818

507

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0220418

ಹಸರರ: ಫವರಗರಜಲ ದಣಗಲರಡ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಉಮಹರಲ

ಹಸರರ: ನಲಸರರಹಮಕದ ದಣಗಲರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸರಬಯನ

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 37

508

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218537

509

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218776

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಬಸಯಬ

510

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218784

ಹಸರರ: ಶಮಕರರಅಹಮಕದ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ರಸರದಲ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ನಸಲಕರಅಹಮಕದ ದಣಗಲರಡ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಬಸಯಬ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶಮಹತರಅಹಮಹದ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಬಹರಸತನ

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 36

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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511

RJD3802410

512

RJD4276986

513

RJD2240190

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಮಕಣಲಜಹಣಸರನ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹಮತದಸಯಬ

ಹಸರರ: ಉಜಮಲಫರವರನ ದಣಗಲರಡ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಮಹದ ಆಶತಫ ದರಗಯರಡ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಅಬಣದಲಗಫಲರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 100/ಎ
ವಯಸಸ: 65
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: ಇ/ 100
ವಯಸಸ: 29
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 79

514

RJD3163722

ಹಸರರ: ನಗರಅಹಕದ ದಣಗಲರಡ

515

RJD3163730

516

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163748

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಗಫಯರ

ಹಸರರ: ಫಲತಮಲಬ ದಣಗಲರಡ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಅಲ

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಮಹಕದ ಅಕಬರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಅಲ

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 47

517

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2072445

518

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219287

Deleted

519

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3884434

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ಅಶಲಮ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಅಲ

ಹಸರರ: ಮಕಣಲಜಬಹಣಸರನ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಜಣಬರರಅಹಮಕದ ದಣಗಲರಡ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಗಪಯರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಗಪಯರ

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 35

520

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3884442

521

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2250439

522

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163755

ಹಸರರ: ಇರಫಲನಅಲ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಶಕರನಬಲನಣ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಮಮತಲಜಬರಗಜ ದಣಗಲರಡ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಗಫಯರ ದರಗಯರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಸಯಸರಅಹಮಹದ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಮಅಕಕರ

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 36

523

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3884475

524

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137808

Deleted

525

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4137618

ಹಸರರ: ದಣಗಲರಡ ನಲಝನರನ

ಹಸರರ: ಶಬಲನಲಬಲನಣ ದಣಗಲರಡ

ಹಸರರ: ಹರನಲ ದಣಗಲರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಫಯರನ ಅಹಹದ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ ದರಗಯರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಜರಬತರಅಹಹದ ದರಗಯರಡ

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: 101
ವಯಸಸ: 28

526

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241115

527

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248151

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808690

ಹಸರರ: ಶರಖ ಮಹಕದ ರಫರಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಸಯಬ

ಹಸರರ: ಶರಖ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಜತಜಸಯಬ

ಹಸರರ: ಮವಮಣನತಸಲ ಶರಖ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದರಫತಕ

ಮನ ನಜ.: 103
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 103
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಜ.: ಇ/103
ವಯಸಸ: 38
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

529

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1808708

530

ಖವರಣನತಸಲ

528

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236933

531

RJD2237360

ಹಸರರ: ಮಹಕದಆಶಪ ಶರಖ

ಹಸರರ: ಶಮಮಬಲನಣ ಲಗರಹಲನ

ಹಸರರ: ಇಷಲರದಖಲನ ಲಗರಹಲನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಅಜತಜ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಹಯದತಬರಖಯನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಹಯದತಬರಖಯನ

ಮನ ನಜ.: ಇ/103
ವಯಸಸ: 29
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: 104
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಜ.: 104
ವಯಸಸ: 41

532

RJD2244325

533

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236271

534

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2236958

ಹಸರರ: ಲಗರಹಲನ ಇಮಲಯಲಜ ಖಲನ

ಹಸರರ: ಶಮರರಖಲನ ಲಗರಹಲನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಹಯದತಬರಖಯನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಹಯದತಬರಖಯನ

ಹಸರರ: ನಜಮಲಬರಗಜ ಲಗಹಲನ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಷಯರದಖಯನ

ಮನ ನಜ.: 104
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: 104
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 104
ವಯಸಸ: 36

535

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802436

536

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4322178

537

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4321477

ಹಸರರ: ಜರಲರ ಅಮಲನಣಲಲಲಖಲನ

ಹಸರರ: ಫತಶಲಬ ಲಗರಹಲನ

ಹಸರರ: ಶಬಲನಲಬಲನಣ ಲಗರಹಲನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಸಯಹಯಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಮತರಖಯನ ಲತತಹಯನ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಮಕಯಯಜಖಯನ ಲತತಹಯನ

ಮನ ನಜ.: 104
ವಯಸಸ: 53

ಮನ ನಜ.: ಇ/104
ವಯಸಸ: 32
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: ಇ/104
ವಯಸಸ: 31
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

538

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241487

ಹಸರರ: ಬಣಡಡಸಲಬನವರ ಖವರಣನತಸಲ

539

RJD2247302

540

RJD2246213

ಹಸರರ: ಬಣಡಡಸಲಬನವರ ಮಕಣಲಜಹಣಸರನ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಜಯಕ

ಹಸರರ: ಬಣಡಡಸಲಬನವರ ನಸರಮಲಬಲನಣ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಲಯಯಖತ

ಮನ ನಜ.: 105
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಜ.: 105
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 105
ವಯಸಸ: 49

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಜಯಕ

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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541

RJD2246221

542

RJD2247328

543

RJD2240893

ಹಸರರ: ಬಣಡಡಸಲಬನವರ ಲಯಲಖತ

ಹಸರರ: ಹಮಜಬಲನಣ ಬಣಡಡರಸಲಬನವರ

ಹಸರರ: ಗಕಸಪಲಕ ಬಣಡಡರಸಲಬನವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಜಯಕ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಬಹರಸತನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಜಯಕ

ಮನ ನಜ.: 105
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಜ.: 105
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನಜ.: 105
ವಯಸಸ: 41

544

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4137477

545

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4635637

546

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240901

ಹಸರರ: ಜಣಲರಖಲ ಬಣಡಡರಸಲಬನವರ

ಹಸರರ: ಶಲಬಗರಬಲಬಲ ಬಣಡಡಸಲಬನವರ

ಹಸರರ: ದಲಲವರ ಧಗಪದಲಳ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಗಗಸ
ಬರಡಡತಸಯಬನವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಯಯಖತ ಬರಡಡಸಯಬನವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಮಯಮಹರಸತನ

ಮನ ನಜ.: 105
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಜ.: ಇ/105
ವಯಸಸ: 42
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: 105
ವಯಸಸ: 30

547

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241495

548

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239358

Deleted

549

RJD2238012

ಹಸರರ: ಶಜಶಲದ ಧಗಪದಲಳ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದಲಯವರ

ಹಸರರ: ನಧಲಪ ಉಮಕರಸಲಬ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಜತಸಯಬ

ಹಸರರ: ನಧಲಪ ರಲಜಮಲಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಉಮಹರಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: ಇ/105
ವಯಸಸ: 36
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: 106
ವಯಸಸ: 74

ಮನ ನಜ.: 106
ವಯಸಸ: 64

Deleted

550

HYT2075612

551

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163771

552

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2240026

ಹಸರರ: ನಧಲಪ ಸಲರಮ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಸಯಬ

ಹಸರರ: ನಧಲಪ ಗವಸ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಮಹರಸಯಬ

ಹಸರರ: ಪವರಗರಜಲ ಗಣಲಗಣಜಟ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಜಯಹಜಗತರ

ಮನ ನಜ.: 106
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 106
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: ಇ/106
ವಯಸಸ: 32
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

553

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239937

554

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239911

555

RJD2239598

ಹಸರರ: ಜಲಹಜಗರರ ಗಣಲಗಣಜಟ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕಬರಲ

ಹಸರರ: ನಧಲಪ ಹಣಸರನಸಲಬ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಜತಸಯಬ

ಹಸರರ: ನಧಲಪ ದಲಶಲದಬರಗಜ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: ಇ/106
ವಯಸಸ: 40
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: 107
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 107
ವಯಸಸ: 49

556

RJD3163789

557

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2245298

558

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2070548

ಹಸರರ: ನಧಲಪ ಮಮಲಲಜಬರಗಜ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಗಲಯಸಯಬ

ಹಸರರ: ನಧಲಪ ಮಕಲಲಸಲಬ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಜತಸಯಬ

ಹಸರರ: ನಧಲಪ ಮವಬಣಬಸಣಬಲನ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಗಲಯಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 107
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 107
ವಯಸಸ: 61

ಮನ ನಜ.: 107
ವಯಸಸ: 38

559

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219642

560

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223954

561

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241461

ಹಸರರ: ನಲಧಲಫ ನಲಜಯಲ

ಹಸರರ: ಅಸಲಪಕ ನದಲಫ

ತಯಯಯ ಹಸರರ:ಮಬಬರಸರಬಯನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ ನದಯಫ

ಹಸರರ: ನಗರಅಹಕದ ನದಲಫ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಗಲಯಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 107
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: 107
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: ಇ/107
ವಯಸಸ: 33
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

562

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163797

563

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163805

564

RJD2241453

ಹಸರರ: ಅಜಲದ ನದಲಫ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಗಲಯಸಯಬ

ಹಸರರ: ಮನಲಜಬಲನಣ ನದಲಫ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಶಪಯಕ

ಹಸರರ: ರಲಜರಸಲಬ ನದಲಫ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: ಇ/107
ವಯಸಸ: 36
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: ಇ/107
ವಯಸಸ: 29
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: ಇ/107
ವಯಸಸ: 30
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

565

RJD2241990

ಹಸರರ: ಮಹಕದ ರಫಕ ನದಲಫ

566

RJD2241149

567

RJD2247427

ಹಸರರ: ಸಫರರಲಜ ನದಲಫ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಗಲಯಸಯಬ

ಹಸರರ: ಫಣಬಜದಮಹಲಬಗಬಸಲಹರಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ ನದಯಫ

ಮನ ನಜ.: ಇ/107
ವಯಸಸ: 35
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: ಇ/107
ವಯಸಸ: 29
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: 109
ವಯಸಸ: 64

568

RJD2239556

569

RJD2247070

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಲಯಲಭಕ

570

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219105

ಹಸರರ: ಫಣಬಜದ ಸಫಯಲಬ

ಹಸರರ: ಮಕಣಲಜಬಹಣಸರನ ಫಣಬಜದ

ಹಸರರ: ದಲಲಯತವಲಲ ಮಹಬಗಬಅಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯಹಯಬತಬಸಯಹತಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ

ಮನ ನಜ.: 109
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 109
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 110
ವಯಸಸ: 40

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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571

RJD2246338

572

RJD2248367

573

RJD4223855

ಹಸರರ: ದಲಲಯತವಲಲ ಕಣಸರದಬಲನಣ

ಹಸರರ: ಅಕಬರ ದಲಲಯತವಲಲ

ಹಸರರ: ಆಫಕನಬಲನಣ ದಲಲಯತವಲಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಬಹರಸತನ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಕನರ ದಲಯಯತವಯಲ

ಮನ ನಜ.: 110
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನಜ.: 110
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: 110
ವಯಸಸ: 23

574

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4223871

ಹಸರರ: ಅಜಜಣಮಬಲನಣ ದಲಲಯತವಲಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಅಲ
ದಲಯಯತವಯಲ

ಮನ ನಜ.: 110
ವಯಸಸ: 33

577

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2071496

ಹಸರರ: ಮಣಲಲಲಮಹಕದ ನಸಲಕರಅಹಕದ

575

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237949

576

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2237675

ಹಸರರ: ಇಕಲಬಲ ಕಣಜಬ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಖಯದರಸಯಬ

ಹಸರರ: ಶಬಲನಲ ಕಣಜಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಕಯಕಲ

ಮನ ನಜ.: ಇ/110
ವಯಸಸ: 41
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: ಇ/110
ವಯಸಸ: 34
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

578

RJD3163813

579

RJD2248979

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದಇಸಯಹಯಲ

ಹಸರರ: ಮಣಲಲಲಮಹಕದ ಬಬಪಲತಮಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮರಸಯಕಕ

ಹಸರರ: ಮಲಲಲಮಹಕದ ಬಬಬತಣಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಲಯಯಖತ

ಮನ ನಜ.: 111
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನಜ.: 111
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಜ.: 111
ವಯಸಸ: 44

580

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802444

581

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4277349

582

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4277315

ಹಸರರ: ಮಣಲಲಲ ಅಖಲರಅಲ

ಹಸರರ: ಬಬರಸಲರಲ ಕಗರಪಲಲ

ಹಸರರ: ಸವಯದಆಸಫ ಕಗರಪಲಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಯಯಖತ ಅಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಹಯದಹಸನ ಕತರಪಯಲ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸಹಯದಹಸನ ಕತರಪಯಲ

ಮನ ನಜ.: 111
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಜ.: 111
ವಯಸಸ: 53

ಮನ ನಜ.: 111
ವಯಸಸ: 34

583

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277240

584

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248904

585

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2245645

ಹಸರರ: ಸವಯದತಗರಷಪ ಕಗರಪಲಲ

ಹಸರರ: ಮಣಲಲಲ ರಣಕಲಕರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸಹಯದಹಸನ ಕತರಪಯಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಸಯಸರ ಅಹಹದ

ಹಸರರ: ಜಕಕಪಪನವರ ಸಣಗಜದವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ

ಮನ ನಜ.: 111
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: 111-ಇ
ವಯಸಸ: 38
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: 112
ವಯಸಸ: 64

586

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219386

587

RJD2247997

588

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4223988

ಹಸರರ: ಜಕಕಪಪನವರ ಪರಸರಲಮ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ

ಹಸರರ: ಜಕಕಪಪನವರ ಲಕಕಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಸರಯಮ

ಹಸರರ: ಗಕರಲ ಜಕಕಪಪನವರ

ಮನ ನಜ.: 112
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 112
ವಯಸಸ: 69

ಮನ ನಜ.: 112
ವಯಸಸ: 26

589

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277224

590

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277265

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ ಜಕಕಪಪನವರ

591

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4413357

ಹಸರರ: ರಲಮಲ ಕಡಬಗಟಟ

ಹಸರರ: ಮರನಲಕ ಕಡಬಕಟಟ

ಹಸರರ: ರಗರಹನ ಕಡಬಕಟಟ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ವಯಸರ ಕಡಬಗಟಟ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರಯಮಯ ಕಡಬಕಟಟ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಮಯ ಕಡಬಕಟಟ

ಮನ ನಜ.: 112
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನಜ.: 112
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಜ.: 112
ವಯಸಸ: 21

592

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219410

593

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239044

594

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239895

ಹಸರರ: ಜಕಕಪಪನವರ ಸಜತಗಷ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪಪನನಪಪ

ಹಸರರ: ಜಕಕಪಪನವರ ಪಪನತಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ

ಹಸರರ: ಜಕಕಪಪನವರ ಅನಸಗಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪಪನನಪಪ

ಮನ ನಜ.: 113
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಜ.: 113
ವಯಸಸ: 74

ಮನ ನಜ.: 113
ವಯಸಸ: 69

595

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219295

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಕಲದಜಬರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

Deleted
ಮನ ನಜ.: 113
ವಯಸಸ: 31

598

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4622544

596

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4224036

597

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4413373

ಹಸರರ: ಗಗರಪಲಕಕಷಷ ಜಕಕಪಪನವರ

ಹಸರರ: ಸರತಲ ಜಕಕಪಪನವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪಪನನಪಪ ಜಕಕಪಪನವರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಗತತಪಯಲಕಕಷಣ ಜಕಕಪಪನವರ

ಮನ ನಜ.: 113
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: 113
ವಯಸಸ: 27

599

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4622551

600

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163839

ಹಸರರ: ವನಗರದ ಕಲಮತ

ಹಸರರ: ಸಣವಣಲರ ಕಲಮತ

ಹಸರರ: ಸಕದಲಗರ ಜಲಕರರ ಹಣಸರನ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಮಚಜದಕ ಕಯಮತ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವನತತದ ಕಯಮತ

ಇತರರ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಅಜತಜ

ಮನ ನಜ.: ಇ/113/1
ವಯಸಸ: 36
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: ಇ/113/1
ವಯಸಸ: 32
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: 114
ವಯಸಸ: 38
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601

HYT2069086

602

RJD0220236

603

RJD2242865

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಮಹಲದರವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ರಲಮಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಲಕಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಮನ ನಜ.: 116
ವಯಸಸ: 58

ಮನ ನಜ.: 116
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 116
ವಯಸಸ: 69

604

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2238210

605

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218727

606

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0220392

ಹಸರರ: ಪವಲರ ಪರಶಣರಲಮ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನಹಜತ

ಹಸರರ: ವಲಸಣದರವ ಪವಲರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಹಸರರ: ಚಜದಕಕಲಜತ ಪವಲರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಮನ ನಜ.: 117
ವಯಸಸ: 74

ಮನ ನಜ.: 117
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 117
ವಯಸಸ: 36

607

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4587671

ಹಸರರ: ನಜಗವಲವ ಪವಲರ

Deleted

608

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163854

609

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219006

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವಯಸರದತವ ಪವಯರ

ಹಸರರ: ಪಪರಟರ ಶಬಬರರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ

ಹಸರರ: ಸಗರಯಲಲ ಪಪಟರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 117
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನಜ.: 118
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 118
ವಯಸಸ: 39

Deleted

610

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219915

611

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3802451

612

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4028551

ಹಸರರ: ಶವನಲಜ ಪಪಟರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ

ಹಸರರ: ಪಪರಟರ ನಸಕನಬಲನಣ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಆರತಫ ಅಹಹದ

ಹಸರರ: ಅರರಫಅಹಕದ ಪಪರಟರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 118
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 118
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಜ.: 118
ವಯಸಸ: 36

613

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4223806

614

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239804

615

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2236784

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹರಸತನಸಯಬ ಪಪತಟರ

ಹಸರರ: ಹಜಗರಗ ಲಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ರಯಜಪಯಪ

ಹಸರರ: ಹಜಗರಗ ರಲಜಪಲಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನಹಜತ

ಮನ ನಜ.: 118
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಜ.: 121
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 121
ವಯಸಸ: 67

ಹಸರರ: ಅನರಸಅಹಕದ ಪಪರಟರ

616

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0221424

617

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4110565

618

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2247898

ಹಸರರ: ಮಜಜಣ ಹಜಗರಗ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಜಪಪ

ಹಸರರ: ಲಕಕಣ ಹಜಗರಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಜಪಯಪ

ಹಸರರ: ಕಸರಲಕರ ಗಜಗವಲವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪರರಷರಯಮ

ಮನ ನಜ.: 121
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: ಇ/121
ವಯಸಸ: 28
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಮನ ನಜ.: 122
ವಯಸಸ: 66

619

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241313

620

RJD0219071

621

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4223822

ಹಸರರ: ಕಸರಲಕರ ಮಲರಣತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಹಸರರ: ಶಲರದಲ ಕಶರಲಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯರರತ

ಹಸರರ: ಮಜಗಲಲ ಕಗಪಪದ

ಮನ ನಜ.: 122
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಜ.: 122
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: 123
ವಯಸಸ: 28

622

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4223723

ಹಸರರ: ಸತರಹಲ ಕಗಪಪದ

623

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2244143

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಲಲತಶ ಕತಪಪದ

624

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2245017

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಜಜರನಯತ ಕತಪಪದ

ಹಸರರ: ಪಲಟರಲ ಬಲಳಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪಕಭರ

ಹಸರರ: ಪಲಟರಲ ಶಲಜತಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಯಳರ

ಮನ ನಜ.: 123
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: 125
ವಯಸಸ: 79

ಮನ ನಜ.: 125
ವಯಸಸ: 64

625

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2070159

626

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2244853

627

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4589370

ಹಸರರ: ಪರಣಶರಲಮ ಪಲಟರಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಯಳಪಪ

ಹಸರರ: ದಲರಪ ಪಲಟರಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಯಳರ

ಹಸರರ: ಸಲವತ ಪಲಟರಲ

ಮನ ನಜ.: 125
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 125
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 125
ವಯಸಸ: 27

628

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4613816

ಹಸರರ: ಸಣಶಲಕ ಪಲಟರಲ

629

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241685

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದಲತಪ ಪಯಟತಲ

630

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2240307

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ ಪಯಟತಲ

ಹಸರರ: ಕಗಪಪದ ಎಲಲವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಪಪಯಬ

ಹಸರರ: ಕಗಪಪದ ಚನತವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಸಲಜಗಪಪ

ಮನ ನಜ.: 125
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಜ.: 128
ವಯಸಸ: 63

ಮನ ನಜ.: 128
ವಯಸಸ: 96

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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ಲಜಗ : ಹಣರಣ

±Üâo 22 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10

Ë»ÝWÜ : 11.ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ, 1.ಕಸಬಯ ಗಲಲ
631

HYT2071579

632

HYT2069334

633

HYT2070324

ಹಸರರ: ಬಸವರಲಜ ಕಗಪಪದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಪಪಯಯಬ

ಹಸರರ: ಮಲಲರಶ ಕಗಪಪದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಪಪಯಯಬ

ಹಸರರ: ಮಜಜಣನಲಥ ಕಗಪಪದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಪಪಯಯಬ

ಮನ ನಜ.: 128
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 128
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 128
ವಯಸಸ: 34

634

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218834

635

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2249985

636

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2248490

ಹಸರರ: ಲಕಕರ ಕಗಪಕದ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಸವರಯಜ

ಹಸರರ: ಸಣಣಗಲರ ಶವರಲಯ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಭಮರಯಯ

ಹಸರರ: ಸಣಣಗಲರ ಯಲಲವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶವರಯಯ

ಮನ ನಜ.: 128/ಇ
ವಯಸಸ: 31
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: 130
ವಯಸಸ: 72

ಮನ ನಜ.: 130
ವಯಸಸ: 57

637

RJD0219493

638

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4224143

639

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2242501

ಹಸರರ: ನರಲವವ ಸಣಣಗಲರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ

ಹಸರರ: ಲಕಕಣ ಸಣಣಗಲರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶವರಯಯ ಸರಣಗಯರ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕರಳಳ ಶವಲಜ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಸವಜತ

ಮನ ನಜ.: 130
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 130
ವಯಸಸ: 48

ಮನ ನಜ.: 132
ವಯಸಸ: 59

#640

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219543

641

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241792

642

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2249118

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕರಳಳ ಸಣರರಶ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಸವಜತ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕರಳಳ ದರವಕಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶವಯಜ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕರಳಳ ಲರಲಲವತ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಸವಜತ

ಮನ ನಜ.: 132
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಜ.: 132
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಜ.: 132
ವಯಸಸ: 99

643

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4667259

644

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219519

645

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163896

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶವಯಜ ಅಜತತಕತಳಕರ

ಹಸರರ: ಸಣಧಲ ಅಜತಗಕರಳಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸರರತಶ

ಹಸರರ: ಸನದ ಲಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಶತತಕ

ಮನ ನಜ.: 132
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಜ.: 132/ಇ
ವಯಸಸ: 32
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: 133
ವಯಸಸ: 42

ಹಸರರ: ಗಣರಶ ಅಜತಗಕರಳಕರ

646

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3163904

647

RJD4413340

648

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4413316

ಹಸರರ: ಅಶಗರಕ ಸನದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಅಮರನಲಥ ಸನದ

ಹಸರರ: ಅಕಯ ಸನದ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಶತತಕ ಸನದ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಶತತಕ ಸನದ

ಮನ ನಜ.: 133
ವಯಸಸ: 53

ಮನ ನಜ.: 133
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಜ.: 133
ವಯಸಸ: 22

649

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4032595

650

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241586

651

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239333

ಹಸರರ: ಸರಸವತ ಮಡವಲಳ

ಹಸರರ: ಗಜಗಮಕ ಕಮಲಕರ

ಹಸರರ: ನಜಗಪಪ ಕಮಲಕರ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯರರತ ಮಡವಯಳ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಜಗಪಪ ಕಮಯಹರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ದತಮಣಣ ಕಮಯಹರ

ಮನ ನಜ.: ಇ/133
ವಯಸಸ: 43
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: 320/110
ವಯಸಸ: 81
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಜ.: 320/110
ವಯಸಸ: 86
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

652

RJD4223939

653

RJD4224093

ಹಸರರ: ಪರವನ ಜಜಗಣಬಲಯ

ಹಸರರ: ನಜಜಣಜಡಯಲ ಜಕಕಪಪನವರ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಜತರಅಹನದ ಜಜಗರಬಯಯ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪಪನನಪಪ ಜಕಕಪಪನವರ

ಮನ ನಜ.: 434
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಜ.: 492
ವಯಸಸ: 28

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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±Üâo 23 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10

Ë»ÝWÜ : 22.ಜಜಬಯಬಳ ಗಲಲ
654

HYT2070522

655

RJD2245876

656

RJD2248201

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ರವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮಣಣ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಮಜಜಣಳಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯಗರಯಜ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಕಲಲವತ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 49

657

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3164068

658

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2245348

659

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241925

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಸಣರರಶ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮಣಣ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಮಹಲದರವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮಣಣ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಬಸವರಲಜ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮಣಣ

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 56

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 46

660

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2245850

661

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240851

662

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0219345

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಚನತವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸತತಮಣಣ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ನಲಗರಲಜ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮಣಣ

ಹಸರರ: ರಲಜಣ ಚಕಕಸಲಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮಣಣ

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 73

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 55

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 40

663

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219550

664

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2072924

665

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2245389

ಹಸರರ: ದಲಕಕಲಯಣ ಚಕಕಸಲಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಸವರಯಜ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಶಕರಕಲಜತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ವರತಪಯಕ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಕಸಗಲರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಚಜದರಕ

ಮನ ನಜ.: 3
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 48

666

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3164076

667

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3164084

668

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808542

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಚಜದಣಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಕಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಮಲಲವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಮಹಲದರವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಕಲಲಪಪ

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 55

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 49

669

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2245397

670

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241099

671

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3164092

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ತಜಗವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಉಳವಪಪ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಉಳವಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಕಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಲಲ ಬಲಳವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವರತಪಯಕ

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 61

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 62

Deleted

672

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1808534

Deleted

673

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD1804673

674

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3164100

ಹಸರರ: ಕಲಲಪಪ ಚಕಕಸಲಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಳವಪಪ

ಹಸರರ: ಮಜಜಣನಲಥ ಚಕಕಸಲಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಹಸರರ: ಜಗರಡಳಳ ಈರಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಮನ ನಜ.: 4
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಜ.: ಇ/4
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಜ.: 6
ವಯಸಸ: 43

Deleted

675

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2075380

676

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241610

677

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0220210

ಹಸರರ: ಜಗರಡಳಳ ಕಸಗಲರವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಈರಪಪ

ಹಸರರ: ಜಗರಡಳಳ ಪಲವರತವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಬಸವರಲಜ ಜಗರಡಳಳ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಮನ ನಜ.: 6
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 6
ವಯಸಸ: 61

ಮನ ನಜ.: 6
ವಯಸಸ: 35

678

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2240133

679

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2250371

680

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2242840

ಹಸರರ: ಪಕಕಲಶ ಯವಕಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಜಗಪಪ

ಹಸರರ: ಶಲಜತವಲವ ಯವಕಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪಕಕಯಶ

ಹಸರರ: ಜಗರಡಳಳ ಕಮಲವಲವ

ಮನ ನಜ.: 6
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನಜ.: 6
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನಜ.: 7
ವಯಸಸ: 69

681

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2250546

ಹಸರರ: ಜಗರಡಳಳ ಉಳವಪಪ

682

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248953

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಬಸವಣಣಪಪ

683

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248185

ಹಸರರ: ಶಕಣಜತಲಲ ಜಗರಡಳಳ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಉಳವಪಪ

ಹಸರರ: ಮಲಜತರಶ ಜಗರಡಳಳ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಸವಣಣಪಪ

ಮನ ನಜ.: 7
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: 7
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಜ.: 7
ವಯಸಸ: 36

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.

ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಸವಣಣಪಪ

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

±Üâo 24 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10

Ë»ÝWÜ : 22.ಜಜಬಯಬಳ ಗಲಲ
684

RJD2252534

685

RJD2240810

686

RJD0219485

ಹಸರರ: ಜಗರಡಳಳ ನಜಗವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪರಪಪ

ಹಸರರ: ಜಗರಡಳಳ ಪರಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಬಸವಣಣಪಪ

ಹಸರರ: ಜಗರಡಳಳ ಜಯಶಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಪಯಪ

ಮನ ನಜ.: 8
ವಯಸಸ: 55

ಮನ ನಜ.: 8
ವಯಸಸ: 56

ಮನ ನಜ.: ಇ/8
ವಯಸಸ: 30

687

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219337

688

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2237253

Deleted

689

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0220145

ಹಸರರ: ಜಗರಡಳಳ ಮಲರಣತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಪಯಪ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಪಪಜಡಲರಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮನಜಗ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಮಲವಳಣ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಮನ ನಜ.: ಇ/8
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನಜ.: 9
ವಯಸಸ: 48

ಮನ ನಜ.: 9
ವಯಸಸ: 47

690

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2252864

691

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2248714

692

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241032

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ರಣಕಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಹನಮಜತ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ದಣಕಪದಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಖರಪಪ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕರಳಳ ಖರಪಲಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮನಜಗ

ಮನ ನಜ.: 9
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನಜ.: 9
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಜ.: 9
ವಯಸಸ: 61

693

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239408

694

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2251874

695

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2239739

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕರಳಳ ಪಲವರತವವ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶಜಕರ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ನಲಮದರವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಹಸರರ: ರಲಮದಲಸ ಅಜತಗಕರಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶಜಕರ

ಮನ ನಜ.: 9
ವಯಸಸ: 56

ಮನ ನಜ.: 9
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: ಇ/9
ವಯಸಸ: 35

696

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3164126

697

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2071769

698

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD3164134

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ತಣಕಲರಲಮ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಶಲಜತಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪಪಜಡಲಕ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಹನಣಮಜತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಸತತಮನಜಗ

ಮನ ನಜ.: 10
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಜ.: 10
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನಜ.: 10
ವಯಸಸ: 67

699

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2251031

700

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2251015

701

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2251023

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಸಲವಕಲಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಗಗರಕಣಳ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಅನಸಗಯಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಗತತಕರಳ

ಮನ ನಜ.: 11
ವಯಸಸ: 81

ಮನ ನಜ.: 11
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಜ.: 11
ವಯಸಸ: 57

Deleted

702

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2253193

703

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218529

704

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0218990

ಹಸರರ: ಅನಲ ಅಜತಗಕರಳಳ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗತತಕರಳ

ಹಸರರ: ಅಜತಗಕಳಳ ಪರಶಣರಲಮ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಹಸರರ: ಸಜಗರತಲ ಅಜತಗಕರಳಳ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಶತತಕ

ಮನ ನಜ.: 11
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಜ.: 12
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಜ.: 12
ವಯಸಸ: 44

705

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD0218487

706

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2240240

707

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248573

ಹಸರರ: ಸಣನತಲ ಅಜತಗಕರಳಳ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಹಸರರ: ಕರಯಣಷವರ ಶಲಜತಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ನಲರಲಯಣ ಕರಯಣಷವರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಮನ ನಜ.: 12
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಜ.: 16
ವಯಸಸ: 62

ಮನ ನಜ.: 16
ವಯಸಸ: 41

708

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2241883

709

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248326

710

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2246353

ಹಸರರ: ಕಮಲಕರ ಲಕಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಚಜದರಕ

ಹಸರರ: ಕಮಲಕರ ಚಜದಣಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ

ಹಸರರ: ಲಕಕ ಕಜಚನಲಳಕರ

ಮನ ನಜ.: 17
ವಯಸಸ: 56

ಮನ ನಜ.: 17
ವಯಸಸ: 66

ಮನ ನಜ.: 43
ವಯಸಸ: 57

711

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2247765

712

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2244465

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಖತರಪಯಪ ಕಜಚನಯಳಕರ

713

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239747

ಹಸರರ: ಮಲಸಲಬ ಬರಡವಲಲ

ಹಸರರ: ಶಜಶಲದಬರಗಜ ಜಜಗಗಬಲಯ

ಹಸರರ: ಬರಬ ಖಣತರಜಲ ದಣಗಲರಡ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮರಸಯಕಕ ಅಹಹದ ಬತಡವಯಲ

ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಮರನಯಫ
ಜಜಗತಬಯಯ

ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಸತರ ಆಹಹದ

ಮನ ನಜ.: 54
ವಯಸಸ: 54

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಮನ ನಜ.: 55
ವಯಸಸ: 46

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.

ಮನ ನಜ.: 100
ವಯಸಸ: 33

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

±Üâo 25 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÓÜ×/&
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ®æãàí¨ÜOÝ©PÝÄ
76 & ÖÜÚ¿ÞÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ ÖÝWÜã
E±ÜË»ÝWÝ©PÝÄ PÝÃÜÊÝÃÜ, iÇæÉ EñÜ¤ÃÜPÜ®Ü°vÜ

ÓÜ§ÙÜ :PÝÃÜÊÝÃÜ
©®ÝíPÜ : 28&02&2018
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#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.

±Üâo 26 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.

±Üâo 27 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á ËÊÜÃÜWÜÙÜá
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á WÜáÃÜáñÜá : ËÍæàÐÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018
ÊÜáãÆ ±Üqr¿á WÜáÃÜáñÜá
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á QÅÁá ÊÜáñÜá¤ ÊÜÐÜì
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á Äà£
±ÜÅPÜoOæ¿á ©®ÝíPÜ

:
:
:
:

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á ÓÜíTæÂ : 1
AÖÜìñÝ ©®ÝíPÜ : 01/01/2018

2018ÃÜ ÊÜáãÆ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr
¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018
Óæà±ÜìvæWÜÙÜá ¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜá ÖÝWÜã £¨Üáª ±ÜwWÜÙÜ ±Üqr
28/02/2018

Óæà±ÜìvæWÜÙÜ ±Üqr

11.ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ, 1.ಕಸಬಯ ಗಲಲ
714

RJD4727400

715

RJD4727418

716

RJD4727657

ಹಸರರ: ಕಗರಸಬಯನರ ಮರಲಯಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಹಮತದ
ಮರಲಯಲ
ಮನ ನಜ.: -

ಹಸರರ: ಓಜಕಯರ ಚಕಕಸಯಲ
ತಯಯಯಹಸರರ:ನಯಗರಯಜ ಚಕಕಸಯಲ

ಹಸರರ: ಮಯಬತಬ ಸರಭಯನ ನದಯಫ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶಬಕತರಅಹಹದ ನದಯಫ

ಮನ ನಜ.: 05

ಮನ ನಜ.: 107

ವಯಸಸ: 30

ವಯಸಸ: 21

717

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4726584

718

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4726642

ವಯಸಸ: 19

719

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4727608

ಹಸರರ: ರತಪಯ ಜಕಕಪಪನವರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಜಜರಡಯಯಬ
ಜಕಕಪಪನವರ
ಮನ ನಜ.: 113

ಹಸರರ: ಸಹನಯ ದತಡಡಸದಬಣಣನವರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಹನರಮಜತಪಯಪ
ದತಡಡಸದಬಣಣನವರ
ಮನ ನಜ.: 33/2

ಹಸರರ: ಹನರಮಜತಪಪ ದತಡಡಸದಬಣಣನವರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಫಕಕತರಪಪ
ದತಡಡಸದಬಣಣನವರ
ಮನ ನಜ.: 33/2

ವಯಸಸ: 21

ವಯಸಸ: 29

ವಯಸಸ: 31

720

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4727665

ಹಸರರ: ಮಕರಕಜಸಯಬ ದರಸಗ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜಸಯಬ ದರಸಗ
ಮನ ನಜ.: 40
ವಯಸಸ: 19

723

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4727947

ಹಸರರ: ವನಯಯಕ ಅಜತತಕತಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪಪಜಡಲತಕ
ಅಜತತಕತಳಕರ
ಮನ ನಜ.: ಇ/10
ವಯಸಸ: 18

726

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4727624

ಹಸರರ: ಮಲಕಮಯ ನದಯಫ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನತರಅಹಹದ ನದಯಫ
ಮನ ನಜ.: ಇ/107
ವಯಸಸ: 31

729

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4727087

721

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4726667

722

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4734893

ಹಸರರ: ಮಮಯಕಜಬತಗಜ ಜಜಗತಬಯಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮರಬಯರಕಅಲ
ಜಜಗತಬಯಯ
ಮನ ನಜ.: 55

ಹಸರರ: ಮರಜಯಮಲ ಜಜಗತಬಯಯ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಯಯಜಅಹಹದ
ಜಜಗತಬಯಯ
ಮನ ನಜ.: 98

ವಯಸಸ: 37

ವಯಸಸ: 19

724

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4726659

ಹಸರರ: ಮಹತಕ ದರಗಯರಡ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಆಶಜ ದರಗಯರಡ
ಮನ ನಜ.: ಇ/101
ವಯಸಸ: 27

727

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4726618

ಹಸರರ: ತಗಫತಕಅಹಹದ ದತಡಹನ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಹಹದಸಯಹತಬ
ದತಡಹನ
ಮನ ನಜ.: ಇ/124
ವಯಸಸ: 34

730

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4727640

725

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4726600

ಹಸರರ: ಹಜಕತಅಲ ಬರಡಡತಸಯಬನವರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಹರಸತನ
ಬರಡಡತಸಯಬನವರ
ಮನ ನಜ.: ಇ/105
ವಯಸಸ: 18

728

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4726592

ಹಸರರ: ರತಷಯಹ ದತಡಹನ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ತಗಫತಕಅಹಹದ ದತಡಹನ
ಮನ ನಜ.: ಇ/124
ವಯಸಸ: 27

731

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4727921

ಹಸರರ: ಪವನ ಗಡಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗಣಪತ ಗಡಕರ

ಹಸರರ: ಆರತ ಪವಯರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದತವತಜದಕ ಪವಯರ

ಹಸರರ: ಪಕದತಪ ಕಜಚನಯಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ದತವತಜದಕ ಕಜಚನಯಳಕರ

ಮನ ನಜ.: ಇ/22

ಮನ ನಜ.: ಇ/30

ಮನ ನಜ.: ಇ/47

ವಯಸಸ: 18

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ವಯಸಸ: 23

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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ವಯಸಸ: 19

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

±Üâo 28 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10
732

RJD4727939

733

RJD4707444

ಹಸರರ: ರವ ಕಜಚನಯಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ
ಕಜಚನಯಳಕರ
ಮನ ನಜ.: ಇ/47

ಹಸರರ: ಜಯಸಹತನ ಜಜಗತಬಯಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಸಯಬತರಅಹಹದ
ಜಜಗತಬಯಯ
ಮನ ನಜ.: ಇ/85

ವಯಸಸ: 18

ವಯಸಸ: 30

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

22.ಜಜಬಯಬಳ ಗಲಲ
734

RJD3512829

ಹಸರರ: ಮತತಕ ಕರಯಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರರದಕಪಪ
ಮನ ನಜ.: 53
ವಯಸಸ: 47

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
Óæà±ÜìvæWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &1

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
12

Joár

9

21

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr

11.ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ, 1.ಕಸಬಯ ಗಲಲ
11

RJD4224127

12

RJD4223780

17

RJD4137527

ಹಸರರ: ಕಯಕಜತ ಚಕಕಸಯಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ ಚಕಕಸಯಲ

ಹಸರರ: ಕಲಯಬಣ ಚಕಕಸಯಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ ಚಕಕಸಯಲ

ಹಸರರ: ಪಯವರತ ಚಕಕಸಯಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯಲತತಶ ಚಕಕಸಯಲ

ಮನ ನಜ.: 3

ಮನ ನಜ.: 3

ಮನ ನಜ.: 4

ವಯಸಸ: 26

19

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4589404

ವಯಸಸ: 24

20

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4587911

ವಯಸಸ: 27

21

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD1804582

ಹಸರರ: ಗತತಯ ಚಕಕಸಯಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಕಲಲಪಯಪ ಚಕಕಸಯಲ

ಹಸರರ: ಸವತಯ ಚಕಕಸಯಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯಜತತಶ ಚಕಕಸಯಲ

ಹಸರರ: ಮಹಯಜತತಶ ಚಕಕಸಯಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಳವಪಪ

ಮನ ನಜ.: 4

ಮನ ನಜ.: 4

ಮನ ನಜ.: ಇ/4

ವಯಸಸ: 24

65

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2246965

ವಯಸಸ: 27

66

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2248482

ವಯಸಸ: 31

72

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277091

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ನಯಗತಜದಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಹನಮಜತ

ಹಸರರ: ಗಡಕರ ಅನಸತಯಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯಗತಜದಕ

ಹಸರರ: ಸರನತಲ ಗಡಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶವಯಜ ಗಡಕರ

ಮನ ನಜ.: 18

ಮನ ನಜ.: 18

ಮನ ನಜ.: ಇ/323/24

ವಯಸಸ: 54

73

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2247013

ವಯಸಸ: 49

103

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2239812

ವಯಸಸ: 23

108

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243228

ಹಸರರ: ಪರಶರರಯಮ ಗಡಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗತಜದಕ

ಹಸರರ: ಇಟಗತಕರ ರರಕಯಹ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ

ಹಸರರ: ಜಯವಳಕರ ದರಕಪದಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಮನ ನಜ.: 19

ಮನ ನಜ.: 26

ಮನ ನಜ.: 27

ವಯಸಸ: 38

109

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2243624

ವಯಸಸ: 55

112

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4083044

ವಯಸಸ: 49

159

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2071066

ಹಸರರ: ಜಯವಳಕರ ಮಹಯದತವ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಮಕತ

ಹಸರರ: ಶವಯಜ ಜಯವಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ ಜಯವಳಕರ

ಹಸರರ: ಮನಯಯರ ಆಶಯಭ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದರಫತಕ

ಮನ ನಜ.: 27

ಮನ ನಜ.: 27

ಮನ ನಜ.: 37

ವಯಸಸ: 59

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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ವಯಸಸ: 28

ಲಜಗ : ಗಜಡರ
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ವಯಸಸ: 46

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

±Üâo 29 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10
160

RJD3884426

161

RJD2237402

163

RJD2243871

ಹಸರರ: ಮನಯಯರ ಮಹಹದರಫತಕ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ಹಸರರ: ಮನಯಯರ ಮಹಹದಶಫ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ಹಸರರ: ಮನಯಯರ ದಲಶಯದಭ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಶಫ

ಮನ ನಜ.: 37

ಮನ ನಜ.: 37

ಮನ ನಜ.: 37

ವಯಸಸ: 50

167

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4277109

ಹಸರರ: ಮಹಯಬತಬ ಸರಭಯನ ಮನಯಯರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ರಫತಕ ಮನಯಯರ
ಮನ ನಜ.: ಇ/37
ವಯಸಸ: 26

176

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241123

ವಯಸಸ: 54

168

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4321923

ವಯಸಸ: 44

175

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2242394

ಹಸರರ: ಮಕರಕಜಹರಸತನ ಮನಯಯರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯಬತಬಸಯಬ
ಮನಯಯರ
ಮನ ನಜ.: ಇ/37

ಹಸರರ: ಅಮರಬ ಜಜಗತಬಯಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದ ಉಸಯಹನ
ಜಜಗತಬಯಯ
ಮನ ನಜ.: ಇ/38

ವಯಸಸ: 41

ವಯಸಸ: 82

177

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2072486

178

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163458

ಹಸರರ: ದರಸಗ ರಜಯಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಸಯಬ

ಹಸರರ: ಬಲಕಶಬಯನರ ಬಯಗತವಯಡ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಮಹದಗಗಸ

ಹಸರರ: ಮಹಮಹದಗಗಸ ಬಯಗತವಯಡ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಕರಕಜಬಸಯಬ

ಮನ ನಜ.: 39

ಮನ ನಜ.: 39

ಮನ ನಜ.: 39

ವಯಸಸ: 64

182

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4351011

ವಯಸಸ: 55

183

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4343919

ಹಸರರ: ಮಯಸಯಬಕ ದರಸಗ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜಸಯಬ ದರಸಗ

ಹಸರರ: ರಮತಜಯಬ ದರಸಗ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಇಬಯಕಹಜಸಯಬ ದರಸಗ

ಮನ ನಜ.: 39

ಮನ ನಜ.: 39

ವಯಸಸ: 25

196

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4412789

ಹಸರರ: ಅಶನನ ಬಣಚಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ನಯಗರಯಜ ಬಣಚಕರ
ಮನ ನಜ.: 42
ವಯಸಸ: 21

255

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219998

ವಯಸಸ: 25

223

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4613790

ವಯಸಸ: 61

184

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4322087

ಹಸರರ: ಚಯಜದಸಯಬ ಬಯಗತವಯಡ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಹದಗಗಸ
ಬಯಗತವಯಡ
ಮನ ನಜ.: ಇ/39
ವಯಸಸ: 24

240

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4137790

ಹಸರರ: ಹತನಯಕಗಸರ ಬಜಗಳತರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲರಹತಮ
ಬಜಗಳತರ
ಮನ ನಜ.: 46

ಹಸರರ: ಲತಯ ಕಜಚನಯಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ ಕಜಚನಯಳಕರ

ವಯಸಸ: 33

ವಯಸಸ: 25

257

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3802311

ಮನ ನಜ.: 47

285

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2075786

ಹಸರರ: ಮಜಜರನಯಥ ಪವಯರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಯಶವಜತ

ಹಸರರ: ಪವಯರ ರತಖಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಜಜರನಯಥ

ಹಸರರ: ರಶದಯ ಅನಗತತಳಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಯಯದಬನ

ಮನ ನಜ.: 49

ಮನ ನಜ.: 49

ಮನ ನಜ.: 46

ವಯಸಸ: 37

295

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

HYT2071371

ವಯಸಸ: 29

320

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2247807

ವಯಸಸ: 38

322

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2236479

ಹಸರರ: ಬತಡವಯಲ ಜರಬತದಯಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಸಯಸರ ಅಹಹದ

ಹಸರರ: ಜಜಗತಬಯಯ ಖಯತರನಬ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಫಕರಕದಬತನ

ಹಸರರ: ಅಲಯಯ ಜಜಗತಬಯಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಜಹಲಯನ

ಮನ ನಜ.: 54

ಮನ ನಜ.: 58

ಮನ ನಜ.: 58

ವಯಸಸ: 45

363

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

HYT2069391

ವಯಸಸ: 62

401

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3802386

ಹಸರರ: ಗರಲಯಮರದಬನ ಇರಶಯದ ಅಹಹದ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಗರಲಯಮಮಹಹದ

ಹಸರರ: ಸವನತರ ಶಯಹತನ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಅಜತಜ

ಮನ ನಜ.: 67

ಮನ ನಜ.: 73

ವಯಸಸ: 43

420

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4110557

ವಯಸಸ: 29

444

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD2237089

ವಯಸಸ: 41

419

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219212

ಹಸರರ: ಸನಯ ಜಜಗತಬಯಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಕರಜ
ಜಜಗತಬಯಯ
ಮನ ನಜ.: 85-ಇ
ವಯಸಸ: 36

446

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163649

ಹಸರರ: ತಬಸರಮ ಜಜಗತಭಯಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಶಬತರ ಅಹಹದ

ಹಸರರ: ಜಜಗರಬಯಯ ನತರಜಹಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮರಗರಟ ಸಯಬ

ಹಸರರ: ಜಜಗರಬಯಯ ಮಹಹದ ರಫತಕ

ಮನ ನಜ.: ಇ/85

ಮನ ನಜ.: 91

ಮನ ನಜ.: 91

ವಯಸಸ: 34

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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ವಯಸಸ: 71

ಲಜಗ : ಹಣರಣ
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ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮರಗರಟ ಸಯಬ

ವಯಸಸ: 42

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

±Üâo 30 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10
448

RJD3163664

470

516

RJD2243996

RJD3163748

ಹಸರರ: ರರಕಯಸನಯಬತಗಜ ಜಜಗತಬಯಯ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಮಹದರಫತಕ

ಹಸರರ: ಜಜಗರಬಯಯ ಮಹಹದಗಗಸ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಕರತಮ

ಹಸರರ: ದರಗಯರಡ ಮಹಹದ ಅಕಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಬತಬಅಲ

ಮನ ನಜ.: 91

ಮನ ನಜ.: 97

ಮನ ನಜ.: 101

ವಯಸಸ: 39

522

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD3163755

ವಯಸಸ: 47

546

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ವಯಸಸ: 47

547

RJD2240901

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2241495

ಹಸರರ: ಮಮತಯಜಬತಗಜ ದರಗಯರಡ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಹದಮಅಕಕರ

ಹಸರರ: ದಲಯವರ ಧತಪದಯಳ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಇಮಯಮಹರಸತನ

ಹಸರರ: ಶಜಶಯದ ಧತಪದಯಳ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ದಲಯವರ

ಮನ ನಜ.: 101

ಮನ ನಜ.: 101

ಮನ ನಜ.: 101

ವಯಸಸ: 36

595

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219295

ವಯಸಸ: 42

605

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ವಯಸಸ: 36

607

RJD0218727

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4587671

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಯಲ ಕಯದಜಬರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಹಸರರ: ವಯಸರದತವ ಪವಯರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ

ಹಸರರ: ನಜಗವಯನ ಪವಯರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ವಯಸರದತವ ಪವಯರ

ಮನ ನಜ.: 113

ಮನ ನಜ.: 117

ಮನ ನಜ.: 117

ವಯಸಸ: 31

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ವಯಸಸ: 41

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ವಯಸಸ: 27

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

22.ಜಜಬಯಬಳ ಗಲಲ
669

RJD2245397

670

672

RJD2241099

RJD1808534

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಯಲ ತಜಗವನ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಉಳವಪಪ

ಹಸರರ: ಚಕಕಸಯಲ ಉಳವಪಪ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಕಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಕಲಲಪಪ ಚಕಕಸಯಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಉಳವಪಪ

ಮನ ನಜ.: 4

ಮನ ನಜ.: 4

ಮನ ನಜ.: 4

ವಯಸಸ: 59

686

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD0219485

ವಯಸಸ: 61

699

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಹಸರರ: ಅಜತತಕಳಳ ಸಯವಕಯಕ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಮಹಯದತವ

ಮನ ನಜ.: ಇ/8

ಮನ ನಜ.: 11
ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD2251031

ಹಸರರ: ಜತತಡಳಳ ಜಯಶಕತ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಪರಪಯಪ

ವಯಸಸ: 30

ವಯಸಸ: 35

ವಯಸಸ: 81

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &1

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
21

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
35

Joár
56

£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr
¿ÞÊÜâ¨Üá CÃÜáÊÜâ©ÇÝÉ
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &1

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
0

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
0

Joár
0
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÓÜ×/&
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ®æãàí¨ÜOÝ©PÝÄ
76 & ÖÜÚ¿ÞÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ ÖÝWÜã
E±ÜË»ÝWÝ©PÝÄ PÝÃÜÊÝÃÜ, iÇæÉ EñÜ¤ÃÜPÜ®Ü°vÜ

ÓÜ§ÙÜ :PÝÃÜÊÝÃÜ
©®ÝíPÜ : 24&04&2018

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.

±Üâo 32 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á ËÊÜÃÜWÜÙÜá
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á WÜáÃÜáñÜá : ËÍæàÐÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018
ÊÜáãÆ ±Üqr¿á WÜáÃÜáñÜá
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á QÅÁá ÊÜáñÜá¤ ÊÜÐÜì
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á Äà£
±ÜÅPÜoOæ¿á ©®ÝíPÜ

:
:
:
:

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á ÓÜíTæÂ : 2
AÖÜìñÝ ©®ÝíPÜ : 01/01/2018

2018ÃÜ ÊÜáãÆ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr
¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018
Óæà±ÜìvæWÜÙÜá ¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜá ÖÝWÜã £¨Üáª ±ÜwWÜÙÜ ±Üqr
28/02/2018

Óæà±ÜìvæWÜÙÜ ±Üqr

11.ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ, 1.ಕಸಬಯ ಗಲಲ
735

RJD4756656

736

ಹಸರರ: ಲಕಹತ ಚಕಕಸಯಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಚಜದರಕ ಚಕಕಸಯಲ

ಹಸರರ: ರಜತಯಯಬತಗಜ ಮರಲಯಲ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಅಖಕರಅಲ ಮರಲಯಲ

ಮನ ನಜ.: 04

ಮನ ನಜ.: 111

ವಯಸಸ: 20

738

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4756631

ವಯಸಸ: 23

739

ವಯಸಸ: 24

ವಯಸಸ: 18

741

RJD4746459

ಹಸರರ: ಸಜಗತತಯ ಅಜತತಕತಳಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಹರದಯಸ ಅಜತತಕತಳಕರ
ಮನ ನಜ.: 14
ವಯಸಸ: 24

744

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4746178

740

742

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4746434

ಹಸರರ: ಸಚತನ ಅಜತತಕತಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಓಮಣಯಣ
ಅಜತತಕತಳಕರ
ಮನ ನಜ.: 14

ಮನ ನಜ.: 130
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ವಯಸಸ: 18

743

RJD4746483

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

RJD4746566

ಹಸರರ: ಶಕತಧರ ಅಜತತಕತಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಓಮಣಯಣ
ಅಜತತಕತಳಕರ
ಮನ ನಜ.: 14

ಹಸರರ: ಸರನತತಯ ಅಜತತಕತಳಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ನಯರಯಯಣ
ಅಜತತಕತಳಕರ
ಮನ ನಜ.: 14

ವಯಸಸ: 21

ವಯಸಸ: 22

745

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

RJD4742094

ಹಸರರ: ಗಣತಶ ಯಲಪನನನವರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ದತಮಯಣ
ಯಲಪನನನವರ
ಮನ ನಜ.: 62

ಹಸರರ: ಅನತಯ ತಯಜಬತತಳಕರ
ಗಜಡನ ಹಸರರ:ಪರಶರರಯಮ
ತಯಜಬತತಳಕರ
ಮನ ನಜ.: 64

ವಯಸಸ: 18

ವಯಸಸ: 20

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ವಯಸಸ: 23

RJD4746145

ಹಸರರ: ವಜಯ ಸರಣಗಯರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಕಹಣ ಸರಣಗಯರ

RJD4756607

ಹಸರರ: ಅಬರಬಲರಹಮಯನ ಮರಲಯಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಯಯಖತಅಲ
ಮರಲಯಲ
ಮನ ನಜ.: 111

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ಹಸರರ: ಬಯಸತಅಲ ಮರಲಯಲ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಲಯಯಖತಅಲ
ಮರಲಯಲ
ಮನ ನಜ.: 111
ಲಜಗ : ಗಜಡರ

737

RJD4756797

ಲಜಗ : ಹಣರಣ

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
Óæà±ÜìvæWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
6

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
5

Joár
11

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.
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ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

¿ÞÊÜâ¨Üá CÃÜáÊÜâ©ÇÝÉ

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
0

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
0

Joár
0

£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr

11.ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ, 1.ಕಸಬಯ ಗಲಲ
640

RJD0219543

ಹಸರರ: ಸರರತಶ ಅಜತತಕತಳಕರ
ತಜದಯ ಹಸರರ:ಶವಯಜ ಅಜತತಕತಳಕರ
ಮನ ನಜ.: 132
ವಯಸಸ: 41

ಲಜಗ : ಗಜಡರ

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
1

0

Joár
1

ÓÜ×/&
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ®æãàí¨ÜOÝ©PÝÄ
76 & ÖÜÚ¿ÞÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ ÖÝWÜã
E±ÜË»ÝWÝ©PÝÄ PÝÃÜÊÝÃÜ, iÇæÉ EñÜ¤ÃÜPÜ®Ü°vÜ

ÓÜ§ÙÜ :PÝÃÜÊÝÃÜ
©®ÝíPÜ : 24&04&2018

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 10
ËÍæàÐÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr 2018ÃÜ ËÊÜÃÜ

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 10
G) ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
±Üqr¿á Äà£
I

ÊÜáãÆ

II

Óæà±ÜìvæWÜÙÜ
±Üqr

ÊÜáãÆ
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

±Üqr¿á WÜáÃÜáñÜá

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

2018ÃÜ ÊÜáãÆ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr

372

341

713

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

12

9

21

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

6

5

11

390

355

745

Joár
III

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ
±Üqr

Joár

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

21

35

56

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

0

0

21

35

369

320

689

Joár
2018 ÃÜ ËÍæàÐÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ ®ÜíñÜÃÜ ¯ÊÜÌÙÜ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

(I+II-III)

56

¹) £¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr
£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

0

0

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

1

0

1

1

0

1

Joár

ÓÜ×/&
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ®æãàí¨ÜOÝ©PÝÄ
76 & ÖÜÚ¿ÞÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ ÖÝWÜã
E±ÜË»ÝWÝ©PÝÄ PÝÃÜÊÝÃÜ, iÇæÉ EñÜ¤ÃÜPÜ®Ü°vÜ

ÓÜ§ÙÜ :PÝÃÜÊÝÃÜ
©®ÝíPÜ :24&04&2018
ÓÜ§ÙÜ :PÝÃÜÊÝÃÜ
©®ÝíPÜ : 27&06&2018

""¨Üê{àPÜÄÔ¨æ ''

( A¼i®… ¹.)
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ®æãàí¨ÜOÝ©PÝÄ
76&ÖÜÚ¿ÞÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ ÖÝWÜã
E±ÜË»ÝWÝ©PÝÄ PÝÃÜÊÝÃÜ, iÇæÉ EñÜ¤ÃÜPÜ®Ü°vÜ

(Ë¨ÝÂ«ÜÃÜ i. WÜáÙÜWÜáÚ)
ÓÜ§ÙÜ : ÖÜÚ¿ÞÙÜ
©®ÝíPÜ : 27&06&2018

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ÓÜÖÝ¿áPÜ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ®æãàí¨ÜOÝ©PÝÄWÜÙÜá
76&ÖÜÚ¿ÞÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ ÖÝWÜã
ñÜÖÜÎàÇÝªÃÜ ÖÜÚ¿ÞÙÜ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.
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