PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ¨Ü 76 ÖÜÚ¿ÞÙÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOÝ PæÒàñÜÅ¨Ü
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr 2018 »ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ & 97,98 A®Üá°
AÙÜÊÜwÔPæãívÜá ñÜ¿ÞÄÔÃÜáÊÜ ÖÜÚ¿ÞÙÜ ±ÜâÃÜÓÜ»æ 21 ÊÝwì®Ü PæÒàñÜÅ¨Ü ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr & 2018
ÖÜÚ¿ÞÙÜ ±ÜâÃÜÓÜ»æ¿á ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÜáñÜá¤ ÖæÓÜÃÜá : C±Ü³ñæã¤àí¨Ü®æà¿á
ÊÜáñÜ¨Ý®Ü Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÓÜíTæÂ ÊÜáñÜá¤ ËÙÝÓÜ :

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

21&PÝÊæáàìÇ… ×Ä¿á ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ (ÊÜWÜì 7 ¹ )
ÖÜÚ¿ÞÙÜ

PæçÇÝÓÜ ÃÜÓæ¤, ÖæãÓÜ aÜaÜì ÃÜÓæ¤, ®Ý¿áÃ… ŸvÝÊÜOæ ,
±ÝqàÆ ¹ÈxíW… ÊÜWæçÃæ. WÜávÝ°±ÜâÃÜ ¸ÝÉPÜ ®Üí. 38/1/2
BÍÜÅ¿á ŸvÝÊÜOæ

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 97,98ÃÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜá

»ÝWÜ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜ ÓÜíTæÂ ÊÜáñÜá¤ ÖæÓÜÃÜá
1ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಆಶಶಯ ನಗರ ಬಯಬಕ ನನ 20ಅ
2ಚಚರ ರರರಡ 3.ಸಬನ ಏರಯಯ ಹಹಲಬಟಟ ಬಯಬಕ ನನ 2/2
3ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36 ಮತಹತ
38/1/2/, 39/2
4ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36 ಮತಹತ
38/1/2/, 39/2
5ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36 ಮತಹತ
38/1/2/, 39/2
6ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36 ಮತಹತ
38/1/2/, 39/2
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

97,98

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ PÜÅ.ÓÜí.
7 Äí¨Ü 7,16 Äí¨Ü
17,34 Äí¨Ü 35,43 Äí¨Ü
43,157 Äí¨Ü 158,261
Äí¨Ü 294,296 Äí¨Ü
317,320 Äí¨Ü 321,323
Äí¨Ü 323,325 Äí¨Ü
325,331 Äí¨Ü 332,344
Äí¨Ü 347,488 Äí¨Ü

Joár ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
±ÜâÃÜáÐÜÃÜá

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

Joár

329

346

675

51

53

104

12

14

26

492,644 Äí¨Ü 645,796
Äí¨Ü 796,891 Äí¨Ü
892,895 Äí¨Ü 896,900
Äí¨Ü 900,929 Äí¨Ü
929,1052 Äí¨Ü
1063,1065 Äí¨Ü
1071,1313 Äí¨Ü
1314,1403 Äí¨Ü
1407,1411 Äí¨Ü
1412,1414 Äí¨Ü
1415,1418 Äí¨Ü
1419,1429 Äí¨Ü
1429,1432 Äí¨Ü
1433,1443 Äí¨Ü
1443,1451 Äí¨Ü
1452,1 Äí¨Ü 2,4 Äí¨Ü
4,10 Äí¨Ü 11,15 Äí¨Ü
15,19 Äí¨Ü 19,22 Äí¨Ü
23,25 Äí¨Ü 25,27 Äí¨Ü
32,44 Äí¨Ü 45,50 Äí¨Ü
53,60 Äí¨Ü 61,65 Äí¨Ü
66,70 Äí¨Ü 70,72 Äí¨Ü
74,78 Äí¨Ü 78,81 Äí¨Ü
92,97 Äí¨Ü 100,106
Äí¨Ü 108,114 Äí¨Ü
115,118 Äí¨Ü 118,126
Äí¨Ü 126,132 Äí¨Ü
132,134 Äí¨Ü 136,138
Äí¨Ü 139,171 Äí¨Ü
172,174 Äí¨Ü 174,176
Äí¨Ü 181,183 Äí¨Ü
194,196 Äí¨Ü 209,211
Äí¨Ü 218,223 Äí¨Ü
223,225 Äí¨Ü 225,228
Äí¨Ü 229,234 Äí¨Ü
234,243 Äí¨Ü 244,246
Äí¨Ü 246,251 Äí¨Ü
251,263 Äí¨Ü 264,268
Äí¨Ü 268,270 Äí¨Ü
272,292 Äí¨Ü 293,295
Äí¨Ü 295,302 Äí¨Ü
302,304 Äí¨Ü 304,306
Äí¨Ü 307,309 Äí¨Ü

311,313 Äí¨Ü 315,323
Äí¨Ü 324,330 Äí¨Ü
331,333 Äí¨Ü 333,335
Äí¨Ü 336,338 Äí¨Ü
338,340 Äí¨Ü 343,349
Äí¨Ü 349,352 Äí¨Ü
355,360 Äí¨Ü 360,374
Äí¨Ü 374,376 Äí¨Ü
376,378 Äí¨Ü 386,391
Äí¨Ü 414,416 Äí¨Ü
419,421 Äí¨Ü 424,431
Äí¨Ü 431,434 Äí¨Ü
446,449 Äí¨Ü 450,457
Äí¨Ü 458,517 Äí¨Ü
517,524 Äí¨Ü 526,529
Äí¨Ü 529,533 Äí¨Ü
533,535 Äí¨Ü 537,539
Äí¨Ü 541,544 Äí¨Ü
546,548 Äí¨Ü 548,550
Äí¨Ü 557,560 Äí¨Ü
560,562 Äí¨Ü 562,566
Äí¨Ü 566,568 Äí¨Ü
568,570 Äí¨Ü 571,573
Äí¨Ü 573,579 Äí¨Ü
586,589 Äí¨Ü 595,598
Äí¨Ü 603,605 Äí¨Ü
608,610 Äí¨Ü 613,625
Äí¨Ü 646,648 Äí¨Ü
667,672 Äí¨Ü 701,707
Äí¨Ü 708,710 Äí¨Ü
711,713 Äí¨Ü 714,717
Äí¨Ü 718,728 Äí¨Ü
731,733 Äí¨Ü 735,746
Äí¨Ü 746,748 Äí¨Ü
754,758 Äí¨Ü 762,769
Äí¨Ü 770,773 Äí¨Ü
773,778 Äí¨Ü 778,783
Äí¨Ü 784,788 Äí¨Ü
788,790 Äí¨Ü 790,797
Äí¨Ü 798,808 Äí¨Ü
808,804 Äí¨Ü 804,809
Äí¨Ü 811,815 Äí¨Ü
819,828 Äí¨Ü 831,833

Äí¨Ü 834,837 Äí¨Ü
838,843 Äí¨Ü 850,852
Äí¨Ü 853,856 Äí¨Ü
857,860 Äí¨Ü 860,865
Äí¨Ü 866,876 Äí¨Ü
878,883 Äí¨Ü 887,889
Äí¨Ü 896,900 Äí¨Ü
944,984 Äí¨Ü 988,994
Äí¨Ü 995,997 Äí¨Ü
997,999 Äí¨Ü
999,1007 Äí¨Ü
1011,1013 Äí¨Ü
1014,1016 Äí¨Ü
1023,1026 Äí¨Ü
1026,1038 Äí¨Ü
1040,1050 Äí¨Ü
1055,1057 Äí¨Ü
1057,1059 Äí¨Ü
1060,1064 Äí¨Ü
1069,1072 Äí¨Ü
1072,1078 Äí¨Ü
1078,1081 Äí¨Ü
1082,1084 Äí¨Ü
1087,1089 Äí¨Ü
1098,1101 Äí¨Ü
1108,1110 Äí¨Ü
1115,1117 Äí¨Ü
1118,1120 Äí¨Ü
1120,1122 Äí¨Ü
1129,1131 Äí¨Ü
1134,1192 Äí¨Ü
1192,1216 Äí¨Ü
1216,1223 Äí¨Ü
1225,1227 Äí¨Ü
1232,1241 Äí¨Ü
1241,1244 Äí¨Ü
1244,1247 Äí¨Ü
1247,1266 Äí¨Ü
1266,1269 Äí¨Ü
1277,1279 Äí¨Ü
1281,1283 Äí¨Ü
1286,1295 Äí¨Ü
1296,1299 Äí¨Ü

1305,1308 Äí¨Ü
1310,1314 Äí¨Ü
1317,1320 Äí¨Ü
1323,1325 Äí¨Ü
1330,1332 Äí¨Ü
1341,1345 Äí¨Ü
1352,1356 Äí¨Ü
1356,1367 Äí¨Ü
1370,1382 Äí¨Ü
1387,1394 Äí¨Ü
1394,1398 Äí¨Ü
1398,1400 Äí¨Ü
1401,1409 Äí¨Ü
1411,1413 Äí¨Ü
1423,1425 Äí¨Ü
1425,1430 Äí¨Ü
1430,1432 Äí¨Ü
1436,1439 Äí¨Ü
1440,1443 Äí¨Ü 1445.
Joár ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

392

413

805

¹vÜñÜPÜR ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

10

13

23

¯ÊÜÌÙÜ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

382

400

782

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

Ë»ÝWÜ : 1ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಆಶಶಯ ನಗರ ಬಯಬಕ ನನ 20ಅ
1

RJD4381646

2

RJD4121307

3

RJD4121323

ಹಸರಹ: ಸಸನನದದ ಭನಡಗ

ಹಸರಹ: ಪರಸಪದಪ ಬಳಬಟಟ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹರರಶ ಭನಡಗ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನರಲಕನಠಪಯಪ

ಹಸರಹ: ವಜಯಲಕಕ ಬಳಬಟಟ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪರಸಪಯಪ

ಮನ ನನ.: .
ವಯಸಸ: 62

ಮನ ನನ.: -ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನನ.: -ವಯಸಸ: 34

4

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4312260

Deleted

5

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4316048

Deleted

#6

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2641181

ಹಸರಹ: ಹಹನನಪದಪ ನದಯಯ

ಹಸರಹ: ಭದರತ ರಜಪಪತ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸದದಪಯಪ ನಯಯಯ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರತನಸನಗ ರಜಪಪತ

ಹಸರಹ: ನಸರಸಲದಲ ಖದನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನನರಖಯನ

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 2/327
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಗನಡಹ

7

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4135992

8

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4135513

9

RJD3800240

ಹಸರಹ: ವನಹನದ ಪಡತರ

ಹಸರಹ: ಕಕಶಲದಲ ಪಡತರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಖನಡಹ ಪಡತರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವನರರದ ಪಡತರ

ಹಸರಹ: ಬಬನಟಹಟ ದನಪಕ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಆಪಟಸಟ

ಮನ ನನ.: 86
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 86
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನನ.: 320
ವಯಸಸ: 38

10

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2633907

11

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3800257

12

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4220653

ಹಸರಹ: ಫನದರನಡಸ ರಜಹರಸಸಸ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಯವರರ

ಹಸರಹ: ಬಬಗದನಜ ಪಲನರದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಆಗಡರಲ

ಹಸರಹ: ಡನನಸ ಬಬಗದನಜದ

ವಯಸಸ: 83

ಮನ ನನ.: 321
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನನ.: 321
ವಯಸಸ: 23

Deleted
ಮನ ನನ.: ಬ/320
13

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2629475

14

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2634533

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಆಗಡರಲ ಬಶಗಯನಜಯ

15

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3152584

ಹಸರಹ: ಮಸಯರನನಸ ವಕಹಟನರಯದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜಯಕ

ಹಸರಹ: ಮಸಯರನನಸ ಪದರದಸನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜಯಕ

ಹಸರಹ: ಮಸಯರನನಸ ಜನಬಸ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜಯಕ

ಮನ ನನ.: ಬ/321
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/321
ವಯಸಸ: 71
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/321
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

16

RJD4173696

ಹಸರಹ: ಅಕತದ ಪವದರ

17

HYT1150036

18

RJD2633980

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಘನಶಯಶಮ ಪವಯರ

ಹಸರಹ: ಗರ ಗರಜದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಗಣಪತ

ಹಸರಹ: ಗರ ಗಣಪತ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗಹನಡಹ

ಮನ ನನ.: B/322
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/323
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/323
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಗನಡಹ

19

HYT1150184

20

RJD2642841

21

RJD2641777

ಹಸರಹ: ಪಬಯದ ಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪಶಕಯಶ

ಹಸರಹ: ಗಹನಸದವ ರನಣಸಕದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಮಚನದಶ

ಹಸರಹ: ಗರ ಸಸರನಶ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಕಷಯಣಜ

ಮನ ನನ.: ಬ/325
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/325
ವಯಸಸ: 54
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/325
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಗನಡಹ

22

RJD2639730

Deleted

23

RJD2642858

Deleted

24

RJD2642056

ಹಸರಹ: ಗರ ಪಬಕದಶ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಕಷಯಣಜ

ಹಸರಹ: ಜಹಲನತ ಗಹನಸದವ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮಚನದಶ

ಹಸರಹ: ಪಬಶದನತ ಗಹನಸದವ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮಚನದಶ

ಮನ ನನ.: ಬ/325
ವಯಸಸ: 48
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/325
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/325
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಗನಡಹ

25

RJD2641785

Deleted

26

RJD2635837

Deleted

27

HYT1150028

ಹಸರಹ: ವನಣದ ಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹರರಶ

ಹಸರಹ: ಗರಗದಯತಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗಣಪತ

ಹಸರಹ: ಮನಜಸನದಥ ಕಹನಕತಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನನಗಪಪ

ಮನ ನನ.: ಬ/325
ವಯಸಸ: 33
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/326
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/327
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಗನಡಹ

Deleted

28

RJD2636777

29

RJD2641199

30

RJD2634392

ಹಸರಹ: ಕಹನಕತಕರ ಗನಗಹಬದಯ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನನಗಪಪ

ಹಸರಹ: ನಯದಜ ಖದನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನನರಖಯನ

ಹಸರಹ: ಅನನರಖದನ

ಮನ ನನ.: ಬ/327
ವಯಸಸ: 67
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/327
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/327
ವಯಸಸ: 70
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಸತಗರರಖಯನ

±Üâo 6 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

Ë»ÝWÜ : 1ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಆಶಶಯ ನಗರ ಬಯಬಕ ನನ 20ಅ
31

RJD2634434

32

RJD2634426

33

RJD4220604

ಹಸರಹ: ಮಮತದಜ ಖದನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅನನರಖಯನ

ಹಸರಹ: ನಗನದ ಖದನ

ಹಸರಹ: ಮಸಕದಸರಲ ಶನಖ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಸಹರಹಲಯಖಯನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಗಣ ಶರಖ

ಮನ ನನ.: ಬ/327
ವಯಸಸ: 60
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/327
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/328
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಗನಡಹ

34

RJD4220356

ಹಸರಹ: ರಸಕದಕನದಬ ಶನಖ

35

RJD2633824

36

RJD2637650

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಕಯತರಲ ಶರಖ

ಹಸರಹ: ಶದನತದಬದಯ ರಜಪಪತ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಜಯರಯಮ

ಹಸರಹ: ನದಗರದಜ ರಜಪಪತ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಜಯರಯಮ

ಮನ ನನ.: ಬ/328
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/330
ವಯಸಸ: 71
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/330
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಗನಡಹ

37

RJD2634178

38

RJD2633717

39

RJD4026993

ಹಸರಹ: ನನದಗಡಕರ ಮಹಕದಯದಸನನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಸಯಬ

ಹಸರಹ: ನನದಗಡಕರ ಅಮನನ

ಹಸರಹ: ಮಹಕದ ನನದಗಡಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಯಯಸನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಯಯಸರನ

ಮನ ನನ.: ಬ/332
ವಯಸಸ: 66
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/332
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/332
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಗನಡಹ

40

RJD4381588

#41

RJD2633865

42

RJD4273934

ಹಸರಹ: ಖದದರಬ ಸಸಯದ

ಹಸರಹ: ಚನದದಬವತ ಮದದದರ

ಹಸರಹ: ಅಯಸಬಖದನ ಬನಪದರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದಸತಗರರ ಸಸಯದ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತ ಮಯದಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಮಯನ ಬರಪಯರ

ಮನ ನನ.: 334
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: ಬ/335
ವಯಸಸ: 69
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 337
ವಯಸಸ: 23

43

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2633592

44

RJD3152618

45

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2629418

ಹಸರಹ: ಕದಕರ ಬಬಜದನ

ಹಸರಹ: ನಸದರ ಬನಪದರ

ಹಸರಹ: ಇರಫದನ ಕದಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ರಹರಮಯನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ರಹಮಯನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಮಯನ

ಮನ ನನ.: ಬ/337
ವಯಸಸ: 54
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/337
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/337
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಗನಡಹ

46

RJD3152626

47

RJD2631067

48

RJD2631125

ಹಸರಹ: ಚವದವಣ ಪಬಕದಶ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ವಠಠಲ

ಹಸರಹ: ಚವದವಣ ರಸಕದಕಬದಯ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಠಠಲ

ಹಸರಹ: ಸದವತಬ ಜಹನಸಫ

ಮನ ನನ.: ಬ/338
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/338
ವಯಸಸ: 81
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/338
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

49

RJD4397212

ಹಸರಹ: ಸಸವಣದರ ಕದಕಸಕರ

50

RJD3152659

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಶರರಕ ಜರರಸಫ

51

RJD2628519

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಶಕಯನತ ಕಯಕತಕರ

ಹಸರಹ: ಕದಕಸಕರ ಶಶಕದನತ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಯರಯಯಣ

ಹಸರಹ: ಕದಕಸಕರ ಸಸಜದತ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶಶಕಯನತ

ಮನ ನನ.: 339
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: ಬ/339
ವಯಸಸ: 50
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/339
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

Deleted

52

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3883501

53

RJD3152675

54

RJD0213306

ಹಸರಹ: ಧಪನದದರ ಮಹಬಹಬ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಯಯಕಹಬಸಯಬ

ಹಸರಹ: ದಫದದರ ಯದಕಸಬಸದಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದನಬ

ಹಸರಹ: ಮಹಮಕದಅಲ ದಫನದದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಯಕರಬಸಯಬ

ಮನ ನನ.: ಬ/340
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/340
ವಯಸಸ: 64
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/340
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಗನಡಹ

55

RJD0210708

56

RJD0210690

57

RJD4075214

ಹಸರಹ: ಸಸಮಸದದನ ದಫದದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಯಕರಬಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಜಸನಬ ದಫದದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಯಕರಬಸಯಬ

ಹಸರಹ: ರಮಜಸದದನನ ದಫನದದರ

ಮನ ನನ.: ಬ/340
ವಯಸಸ: 33
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/340
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/340
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಗನಡಹ

58

RJD4095766

59

RJD4305389

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಯಕಹಬಸಯಬ ದಫರದಯರ

60

RJD4310082

ಹಸರಹ: ಪವರನ ದಫನದದರ

ಹಸರಹ: ಜನವನ ಹಳಸಳರ

ಹಸರಹ: ಲತದ ಹಳಹಳರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಯಕಹಬಸಯಬ ದಫರದಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದರವನದಶ ಹಳಹಳರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜರವನ ಹಳರಳರ

ಮನ ನನ.: ಬ/340
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 341/1
ವಯಸಸ: 59
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 341/1
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

Ë»ÝWÜ : 1ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಆಶಶಯ ನಗರ ಬಯಬಕ ನನ 20ಅ
61

RJD2633857

62

RJD3152683

63

RJD2627990

ಹಸರಹ: ಶದರದದ ಕಸನಭದರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಸವರಯಜ

ಹಸರಹ: ಕಸನಬದರ ಈರವನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಗರಳಪಯಪ

ಹಸರಹ: ಕಸನಭದರ ಬಸವರದಜ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗರಳಪಯಪ

ಮನ ನನ.: ಬ /341
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/341
ವಯಸಸ: 81
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/341
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಗನಡಹ

64

RJD3800265

65

RJD4220406

66

RJD4273900

ಹಸರಹ: ಡಸಹನಜ ಜಹನಸಫ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜರಮಸ

ಹಸರಹ: ರದಹಸಲಸನಗ ರಜಪಪತ

ಹಸರಹ: ಎಡನನ ಫನದರನಡಸ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರತನಸನಗ ರಜಪಪತ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಹಡರತಲ ಫನಯರನಡಸ

ಮನ ನನ.: 343
ವಯಸಸ: 63

ಮನ ನನ.: 343
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 343
ವಯಸಸ: 47

67

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4360921

68

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2627958

69

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4321972

ಹಸರಹ: ಜಗಲಸದಬ ಮಸಲದಲ

ಹಸರಹ: ಸದಟಲನ ಕದಬಸದಸ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಸತಗರರಸಯಬ ಮಹಲಯಬ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪರಟರ ಕಯಶಸಯತ

ಹಸರಹ: ನದಜಮಸನನಸದ ಶನಖ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಸನ ಶರಖ

ಮನ ನನ.: 343/3
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/343
ವಯಸಸ: 48
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/343/3
ವಯಸಸ: 47
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

70

RJD4659488

ಹಸರಹ: ಮಹಕದ ಇಸದಕಯಲ ಶನಖ

71

RJD3152725

72

HYT1961374

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಕರರಮ ಶರಖ

ಹಸರಹ: ಗಣಪತ ಗರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಲಕಹಣ

ಹಸರಹ: ಸಸಮತದ ಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಗಣಪತ

ಮನ ನನ.: ಬ/343/5
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/346
ವಯಸಸ: 68
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/346
ವಯಸಸ: 61
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

73

HYT1150192

74

HYT1150143

75

RJD4295911

ಹಸರಹ: ವಜಯ ಗರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗಣಪತ

ಹಸರಹ: ಸನತಹನಷ ಗರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗಣಪತ

ಹಸರಹ: ಗನತದ ಮಸದಲಯದರ

ಮನ ನನ.: ಬ/346
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/346
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 435
ವಯಸಸ: 45

76

RJD4311262

77

RJD4312187

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕ.ಜ.ವಜಯಶರಖರ
ಮಹದಲಯಯರ

78

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4310199

ಹಸರಹ: ಸಸಜದತದ ನದಯಯ

ಹಸರಹ: ಕ.ಜ.ವಜಯ ಶನಖರ ಮಸದಲಯದರ

ಹಸರಹ: ಜ.ವ.ಯದಮನ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹರನಡಪಯಪ ನಯಯಯ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜಯದನ ಸಹನದರನ
ಮಹದಲಯಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕ.ಜ.ವಜಯ ಶರಖರ

ಮನ ನನ.: 435
ವಯಸಸ: 35

79

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4318671

ಮನ ನನ.: 435
ವಯಸಸ: 62

80

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4135737

ಮನ ನನ.: 435
ವಯಸಸ: 26

81

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4220877

ಹಸರಹ: ಜ.ವ.ಸಸನನಲ ಕಸಮದರ ಮಸದಲಯದರ

ಹಸರಹ: ಸಹನಹನ ಹಳಹಳರ

ಹಸರಹ: ನಯನ ಹಳಹಳರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕ.ಜ.ವಜಯ ಶರಖರ
ಮಹದಲಯಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜರವನ ಹಳರಳರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜರವನ ಹಳರಳರ

ಮನ ನನ.: 663/1
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 663/1
ವಯಸಸ: 24
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 435
ವಯಸಸ: 29

82

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4221057

ಹಸರಹ: ಪಬನಯದನಕದ ರಜಪಪತ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರತನಸನಗ ರಜಪಪತ

ಮನ ನನ.: 1288
ವಯಸಸ: 27
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 8 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

Ë»ÝWÜ : 2ಚಚರ ರರರಡ 3.ಸಬನ ಏರಯಯ ಹಹಲಬಟಟ ಬಯಬಕ ನನ 2/2
83

RJD4381638

84

RJD4381661

85

RJD2433688

ಹಸರಹ: ಪಬಶದನತ ಭನಡಗ

ಹಸರಹ: ಸದವತಬ ಚವದವಣ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಹರರಶ ಭನಡಗ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಚನದಯಶಮ ಚವಯವಣ

ಹಸರಹ: ರನಟದ ಸಕನನರದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪಯಸ

ಮನ ನನ.: .
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನನ.: .
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: -ವಯಸಸ: 51

86

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2433373

87

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4384863

88

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4679957

ಹಸರಹ: ಪಯಸ ಸಕನನರದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮನತಹ

ಹಸರಹ: ನಮರಲದ ಡಸಹನಜದ

ಹಸರಹ: ಪಬನಯದ ಭನಡಗ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜರಮಸ ಡಸರರಜಯ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪಶಶಯನತ ಭನಡಗ

ಮನ ನನ.: -ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: 33/4
ವಯಸಸ: 27

89

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4381505

90

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4274031

91

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4274015

ಹಸರಹ: ರಮನಜದಬದನಸ ಕದಕರ

ಹಸರಹ: ರದಜಶನಖರ ಪದಟನಲ

ಹಸರಹ: ಶಬನದನವ ಪದಟನಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇರಯರನ ಕಯಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಭರಮರಯಮಪಪ ಪಯಟರಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಜಶರಖರ ಪಯಟರಲ

ಮನ ನನ.: 334
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನನ.: 335
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನನ.: 335
ವಯಸಸ: 29

92

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2639649

93

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2637205

94

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3154580

ಹಸರಹ: ಮನಜಸನದಥ ಮದದದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತ

ಹಸರಹ: ಜಯಶಬನ ಮದದದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತ

ಹಸರಹ: ಸನಗನತದ ಮದದದರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹರರಶ

ಮನ ನನ.: ಬ/335
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/335
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/335
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

95

RJD3154598

96

RJD4273751

97

RJD3152600

ಹಸರಹ: ಹನಸಮನತ ಮದದದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬರಮಪಪ

ಹಸರಹ: ಅಸಲನ ಬನಪದರ

ಹಸರಹ: ಮಸಸದಸಕ ಬನಪದರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಮಯನ ಬರಪಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಮಯನ ಬರಪಯರ

ಮನ ನನ.: ಬ/335
ವಯಸಸ: 76
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 337
ವಯಸಸ: 56

ಮನ ನನ.: ಬ/337
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಗನಡಹ

98

RJD2628576

99

ಲನಗ : ಗನಡಹ

HYT1150176

100

RJD2636736

ಹಸರಹ: ಫರನದದ ಬನಪದರ

ಹಸರಹ: ಮಧಸರದ ಡಹನಗರ

ಹಸರಹ: ವನದನದ ಕಹನಕತಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರರರಶನ ಬರಪಯರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸನತರರಷ ಡರನಗರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮನಜಹನಯಥ ಕರರಕತಕರ

ಮನ ನನ.: ಬ/337
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನನ.: ಬ/337
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

101

RJD4458501

Deleted
ಮನ ನನ.: ಬ/337
102

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4669594

103

RJD3147857

ಹಸರಹ: ರಸಕಯದಲ ಬನಪದರ

ಹಸರಹ: ಅಯದಜ ಬನಪದರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಸಯತಕ ಬರಪಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಮಯನ ಬರಪಯರ

ಹಸರಹ: ಸಸಲಹನಚನದ ರಜಪಪತ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರತನಸನಗ

ಮನ ನನ.: ಬ/337
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/337
ವಯಸಸ: 21
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 343
ವಯಸಸ: 51

104

RJD1405778

105

RJD3147840

106

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4622429

ಹಸರಹ: ಪಪಜದ ರಜಪಪತ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರತನಸನಗ

ಹಸರಹ: ರತನಸನಗ ರಜಪಪತ

ಹಸರಹ: ರಹನಹತ ಚವದವಣ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಲಕಹಣಸನಗ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶವಯಜ ಚವಯವಣ

ಮನ ನನ.: 343
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನನ.: 343
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನನ.: 343
ವಯಸಸ: 21

107

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4622445

108

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4316725

Deleted

109

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4295333

ಹಸರಹ: ಅಮತ ಚವದವಣ

ಹಸರಹ: ಜದನದನಬ ಡ

ಹಸರಹ: ಕಕಷಷಮಹತರ ಡ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶವಯಜ ಚವಯವಣ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕಕಷಣಮರತರ ಡ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಯಸಪಯಪ ಡ

ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: 555
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 555
ವಯಸಸ: 36

Deleted
ಮನ ನನ.: 343

ಲನಗ : ಗನಡಹ
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110

RJD4072161

111

RJD4079513

112

RJD4092847

ಹಸರಹ: ಉಮದ ಭಹನಸಲ

ಹಸರಹ: ಚತನ ಭಹನಸಲ

ಹಸರಹ: ಖಲವದಪರವನ ಶವಮಗಗ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಚರತನ ಭರರಸಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಪಕ ಭರರಸಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅತಕಹಲಬ ಶವಮಗಗ

ಮನ ನನ.:
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.:
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.:
ವಯಸಸ: 34

113

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4170502

114

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4135224

115

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4336251

ಹಸರಹ: ಕಲಮಉಲದಲ ನದದಫ

ಹಸರಹ: ರದಹಸಲ ಬದನದಹನಡಕರ

ಹಸರಹ: ಲಕಕನ ಮಣಷವಡಡರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಜಯಕ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಷಣಹಹಖ ಬಯನದರರಡಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹಣಮನತ ಮಣಣವಡಡರ

ಮನ ನನ.:
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.:
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 22

116

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4340618

117

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4342796

118

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4342804

ಹಸರಹ: ಸಸಮಯದಲ ಖದನಜದದ

ಹಸರಹ: ಹಣಮನತ ಮಣಷವಡಡರ

ಹಸರಹ: ಮಸಬನನ ಸಕದದಗರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜಯಫರಸಯಧಕ ಖಯನಜಯದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗಹನಡಹ ಮಣಣವಡಡರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಝಯಕರರಹಹಸರನ ಸಸದಯಗರ

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 31

119

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4358172

ಹಸರಹ: ಸಬನಲ ಪಟನಲ

120

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3151024

121

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3151040

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅತಯತವಪದಲಬ ಪಟರಲ

ಹಸರಹ: ರಹನಣ ಸಕನದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಜಯಸಯಬ

ಹಸರಹ: ರಹನಣ ನಝನರದ ಬಗನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಜರಸಯಬ

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: -ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: -ವಯಸಸ: 49

122

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3151057

123

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2043263

124

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3799905

ಹಸರಹ: ರಹನಣ ರದಜದಸದಬ

ಹಸರಹ: ಅಡವನಕರ ರವ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಯಬ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಸಯರರಯವ

ಹಸರಹ: ಕವಳನಕರ ಪಬವನಣ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಹನರಲ

ಮನ ನನ.: -ವಯಸಸ: 58

ಮನ ನನ.: -ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನನ.: -ವಯಸಸ: 30

125

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2045250

126

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4315776

127

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4312005

ಹಸರಹ: ಅಡವನಕರ ಸಸಲಹನಚನದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರವ

ಹಸರಹ: ತಬಸಸಕಮಬದನಸ ಸಸಯಲದ

ಹಸರಹ: ಶಬದನದ ಪಟನಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಮಹದತಸಸರಫ ಸಸಯಶದ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹಯಜಸರವರ ಪಟರಲ

ಮನ ನನ.: -ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 27

128

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4296869

129

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4299202

130

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4301040

ಹಸರಹ: ಮನಜಸಳದ ಹನಚನದಳಯರ

ಹಸರಹ: ಮಹಮಕದ ತಕಸಫ

ಹಸರಹ: ಹಸನನದಬದನಸ ಕಸರಸಬಗಟಟ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರರಣಹಕರಯಜ ಹನಚನಯಳಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಮಹದ ಅತವಪಲಯಬ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜಯಫರ ಕಹರಹಬಕಟಟ

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 37

131

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4301552

ಹಸರಹ: ಹನಸಮನತ ವಡಡರ

132

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0213678

133

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0213686

ಹಸರಹ: ಅಯಲವದನ ಹರನಮಠ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಷಣಹಹಖಯಶ

ಹಸರಹ: ಷಣಸಕಖಯದಲ ಹರನಮಠ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಸವರಯಜ ವಡಡರ

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.1
ವಯಸಸ: 47
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.1
ವಯಸಸ: 57
ಲನಗ : ಗನಡಹ

134

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2055580

135

RJD2055598

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಹದಶಯಯಶ

136

RJD2054765

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಅಫರಸ

ಹಸರಹ: ಶದಜದದ ಶನಖ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನರರ ಅಸಬನ

ಹಸರಹ: ಲಕಕನ ಭಹನಸಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನರಲಕನಠ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.1
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.1
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.1
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಹಸರಹ: ನಹರ ಅಸಲಮ ಶನಖ

137

RJD0219857

138

RJD0219840

139

RJD4074191

ಹಸರಹ: ಮಹಕದ ಅಸಲನ ಮನಯದರ

ಹಸರಹ: ಮಮತದಜ ಮನಯದರ

ಹಸರಹ: ರಸಕದಕ ಮರದಶ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜನಗಲ ಸಯಹರಬ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಅಸಬನ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಠಠಲ ಮರಯಶ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.1
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.1
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 2
ವಯಸಸ: 41
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140

RJD4603049

ಹಸರಹ: ಗಹನವನದ ಮರದಶ

141

RJD0207548

142

RJD0207571

ತನದಯ ಹಸರಹ:ವಠಠಲ ಮರಯಶ

ಹಸರಹ: ತಳಸವದನ ದನಡಗಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸರರಮಣಯಣ

ಹಸರಹ: ಹಸಲಗಮದಕ ದನಡಗಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸತಶಪಯಪ

ಮನ ನನ.: 02
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 66
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

143

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0207654

144

RJD0212779

145

RJD0211037

ಹಸರಹ: ಸತಲಪದಪ ದನಡಗಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸರರಮಣಯಣ

ಹಸರಹ: ನದಗರದಜ ಹನಜಗ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಯದರವ

ಹಸರಹ: ಲಕಕನ ಹನಜಗ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಯಗರಯಜ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 48
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

146

RJD2055259

147

RJD4187308

148

RJD4189353

ಹಸರಹ: ಮದರಸತ ಸನಕಹನಳ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಮನಪಯಪ

ಹಸರಹ: ಸನಕಹನಳ ರನಖದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಯರಹತ

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲ ಹಮನದ ಮಕದಶ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 61
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಗನಡಹ

149

RJD2055465

150

RJD0208694

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಗರಯರ

151

RJD0208678

ಹಸರಹ: ಖಸತನಜದಬ ನದಲಬನದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇಮಯಮಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲಗಫದರ ಮಕದಶ

ಹಸರಹ: ಸದರದನಬ ಮಕದಶ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಕಹತನಸಯಬ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಗರಯರ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 61
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

152

RJD0208090

153

RJD4413647

154

RJD4671442

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲ ರಹನಮ ಮಖದಶ

ಹಸರಹ: ರಯದಜ ಅಹಕದ ತಕಡ

ಹಸರಹ: ವನಕಣಷ ಮದನಗಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಗರಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಹಬಯನ ತಕಡ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಪಪಯಶ ಮಯನಗಬ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 03
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 03
ವಯಸಸ: 36

155

RJD3151362

156

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0208421

157

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0208231

ಹಸರಹ: ಹಜರತ ಸದಬ ನದಸಸರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಮಯಮಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಆಶದಬ ನದಸಸರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹಜರತ

ಹಸರಹ: ಸನವನತದ ಅಮರದಪಪರಕ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕಹಮಯರ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.3
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.3
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.6
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

158

RJD4026746

159

RJD4365078

160

RJD4364808

ಹಸರಹ: ವರಸಪದಕ ಹದಳಮನ

ಹಸರಹ: ಸಸಮಯದಲ ಮಸಲದಲ

ಹಸರಹ: ವಜಯ ಗದಡವಡಡರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸರರಮಪಪ ಹಯಳಮನ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶಸಬಯಜ ಮಹಲಯಬ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಚನದಶಕಯನತ ಗಯಡವಡಡರ

ಮನ ನನ.: 8
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 08
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.: 12
ವಯಸಸ: 25

161

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4364709

162

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4170155

163

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4622239

ಹಸರಹ: ಮದರಸತ ಮರದಠ

ಹಸರಹ: ಸಮಉಲದಲ ನದದಫ

ಹಸರಹ: ರತಕದ ಬದನದಹನಡಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪಪನಡಲರಕ ಮರಯಠ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಜಯಕ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಜರಶ ಬಯನದರರಡಕರ

ಮನ ನನ.: 12
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: 13/39/29
ವಯಸಸ: 27
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 20/156
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

164

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272548

ಹಸರಹ: ಶಬಬನರ ಅಹಕದ ರಹನಣ

165

RJD2043511

166

RJD2042562

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಜರಸಯಬ ರರರಣ

ಹಸರಹ: ಪದವರತ ಪದಟನಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮರಹನ

ಹಸರಹ: ಮನಹನ ಪದಟನಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಕಷಣ

ಮನ ನನ.: 26
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನನ.: ಬ/28
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/28
ವಯಸಸ: 54
ಲನಗ : ಗನಡಹ

167

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4108973

168

RJD3148368

169

RJD3148376

ಹಸರಹ: ಇಪದರನ ಅಹಕದ ಯಲದಲಪಪರಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಬಹಲಯಲ

ಹಸರಹ: ಫಕಯನರಪಪ ಭಜನತಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ತಮಹಣಣ

ಹಸರಹ: ಉಮದ ಭಜನತಬ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಫಕಯರರಪಪ

ಮನ ನನ.: 33
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.: 36
ವಯಸಸ: 48

ಮನ ನನ.: 36
ವಯಸಸ: 38

ಲನಗ : ಗನಡಹ
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170

RJD4628244

171

RJD4628277

172

RJD0223610

ಹಸರಹ: ರದಹಸಲ ಧರಮಟಟ

ಹಸರಹ: ಸನಪದನ ಧರಮಟಟ

ಹಸರಹ: ಅಜಮತಬನಗ ಬರರವದಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಹನರಲ ಧರಮಟಟ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಹನರಲ ಧರಮಟಟ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಯಯಸರನ ಬಫರವಯಲ

ಮನ ನನ.: ಬ/36/187
ವಯಸಸ: 22
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/36/187
ವಯಸಸ: 20
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 43

173

RJD4294393

174

RJD4310033

175

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4362737

ಹಸರಹ: ಕಮರಸನನಸದ ಖದನ

ಹಸರಹ: ಭದರತ ಕಸಣಕಕಹನಪಪ

ಹಸರಹ: ಝದಕನರಹಸಸನನ ಸಕದದಗರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಲಯವಪದದರನ ಖಯನ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಯರಯಯಣ ಕಹಣಕಕರರಪಪ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಸಹತನ ಸಸದಯಗರ

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 43

176

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0216788

177

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4388245

178

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4026589

ಹಸರಹ: ನಜನರಅಹಕದ ಬಡವದಲ

ಹಸರಹ: ಅತದವಪಲದಲ ನಧದಫ

ಹಸರಹ: ಯಲಲವದನ ಚಲವದದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಬಬರರಅಹಹದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಜಯಕ ನಧಯಫ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಯತಪಯಪ ಚಲವಯದ

ಮನ ನನ.: 38/1
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನನ.: 38/1/1/82
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/1/2
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

179

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4108767

180

RJD4026407

181

RJD4364873

ಹಸರಹ: ರಸಬನದ ಅಳದವಡ

ಹಸರಹ: ರವ ವಡಡರ

ಹಸರಹ: ಮಹಕದಸದಧಕ ಪಟವನಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಬಬರಅಹಹದ ಅಳಯವಡ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಮರಶ ವಡಡರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಜಮರಲ ಪಟವರಕರ

ಮನ ನನ.: 38/38
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/107
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/112
ವಯಸಸ: 22
ಲನಗ : ಗನಡಹ

182

RJD3148400

183

RJD3151248

184

RJD3151255

ಹಸರಹ: ರನಖದ ಅಡವನಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಯಸಯರ

ಹಸರಹ: ಶಮಶದದ ಬನಪದರ

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲ ಸತದಸರ ಬನಪದರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಸತಯತರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮರಹದದನ

ಮನ ನನ.: 38/112/29
ವಯಸಸ: 60
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/179
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/179
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಗನಡಹ

185

RJD4413878

186

RJD4026415

187

RJD4026423

ಹಸರಹ: ಪಬದನಪ ವದಲಕನಕ

ಹಸರಹ: ಪಟನಲ ಅತದಸವಪಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಹಭಯಷ ವಯಲಹರಕ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಸಸಯದ

ಹಸರಹ: ನಸಸರತಜಹದನ ಪಟನಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅತಯವಪಲಯ

ಮನ ನನ.: 38/206
ವಯಸಸ: 21
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/209
ವಯಸಸ: 59
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/209
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಗನಡಹ

188

RJD4026431

189

RJD4026506

190

RJD4026464

ಹಸರಹ: ಸದಹನರದಬದನಸ ಪಟನಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅತಯವಪಲಯ

ಹಸರಹ: ಪಕಸಬದದನನ ಪದಟನಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅತಯವಪಲ

ಹಸರಹ: ಇನದಬಮದಕ ದಹಡಡಮನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತಯಶ

ಮನ ನನ.: 38/209
ವಯಸಸ: 52
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/209
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/279
ವಯಸಸ: 55
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

191

RJD2052421

192

RJD2639961

193

RJD2051050

ಹಸರಹ: ಅನಸಹಯದ ಸಹನಮವನಶ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಯಲಬಪಯಪ

ಹಸರಹ: ರತದನಬದಯ ಮರದಠ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪಪನಡಬರಕ

ಹಸರಹ: ಶನಖ ಮಮತದಜ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇಲಯಯಸ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

194

RJD0223586

195

RJD0207647

196

RJD0223545

ಹಸರಹ: ರವನನದಬ ಮನದದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮಯ

ಹಸರಹ: ಗನತದ ಹಲರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಯಳಪಯಪ

ಹಸರಹ: ಶದರದದ ಮನದದರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರವರನದಶ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

197

RJD2632107

198

RJD2050631

199

HYT2065761

ಹಸರಹ: ಪಪನಡಲನಕ ಮರದಠ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶನಭಯಜ

ಹಸರಹ: ಬದಳಪದಪ ಹಲರ

ಹಸರಹ: ಶನಖ ಇಲಯದಸ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತಪಯಪ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಖಯದರ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 54
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 59
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಗನಡಹ
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200

RJD2046274

201

RJD2049609

202

RJD2045532

ಹಸರಹ: ನಸನರಕರ ಶದನತದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಸನತ

ಹಸರಹ: ನಸನರಕರ ವಸನತ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮಚನದಶ

ಹಸರಹ: ಮಹಬಹಬಸಸಬದನ ಬಸಡಡಸದಬನವರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಯವಲಸಯಬ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಗನಡಹ

203

RJD2045623

204

RJD2045466

205

RJD3148426

ಹಸರಹ: ನಧದಪ ಅಬಸದಲ ರಜದಕ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮರರಯಸಯಬ

ಹಸರಹ: ನಧದಪ ಜಸಬನದದ ಬದನಸ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ರಜಯಕ

ಹಸರಹ: ಭದರತ ಬಜರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಯವರರ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/1
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/1
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/102
ವಯಸಸ: 52
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

206

RJD3148418

207

RJD2054492

208

RJD3148442

ಹಸರಹ: ಸದವನರ ಬಜರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಲರವಸ

ಹಸರಹ: ಸದಜನದಹಕದ ನರಗಸನದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಉಸಯಹನ

ಹಸರಹ: ಕಸಹಸರ ಗಜದಕಹನಶ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕಕಷಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/102
ವಯಸಸ: 58
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/112
ವಯಸಸ: 48
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/131
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

209

RJD3148434

210

RJD2051027

211

RJD3148475

ಹಸರಹ: ಕಕಷಷ ಗಜದಕಹನಶ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಲಬಪಯಪ

ಹಸರಹ: ಶಕಸನತಲದ ಬದನದಹನಡಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಷಣಮಹಖ

ಹಸರಹ: ನನಲಸಫರ ನರಬನದ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/131
ವಯಸಸ: 50
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/156
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/225
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

212

RJD3148509

213

RJD2048478

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಯಜದ ಅಹಹದ

214

RJD2045433

ಹಸರಹ: ಶವದನನದ ಮನರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗರರರಣ

ಹಸರಹ: ಚದನದಬ ನಧದಪ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಮಹಕದ ಸದಬ ನಧದಪ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಯಶನಸಯಬ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/288
ವಯಸಸ: 52
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 52

215

RJD3148517

216

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108684

217

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4225124

ಹಸರಹ: ಮಕಲದಲ ನದದಫ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಬಹ

ಹಸರಹ: ಬ.ಹನಸಮನತಗಕಡದ ಹನಸಮನತಗಕಡದ

ಹಸರಹ: ಅತದಸವಪಲದಲಖದನ ಖದನಜದದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಯರಹತ ಹನಹಮನತಗಸಡಯ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಲಯವರಖಯನ ಜಯದ

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 23

218

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2045474

ಹಸರಹ: ಬಸಡನಸದಬನವರ ಶಬದನದ

219

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2053833

220

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0209106

ಹಸರಹ: ಚಲವದದ ರದಜಪಪ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಈಶನರ

ಹಸರಹ: ಕಹತದನಲ ಉರಸನನನಸದ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬ ಸಹಬಯನ

ಮನ ನನ.: ಬ/39
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/39
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/39/2
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

221

RJD2053858

222

RJD0216754

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ವಹಯಬ

223

RJD4108536

ಹಸರಹ: ಚಲವದದ ಮಲಲವನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮ

ಹಸರಹ: ಹಸನನದಬನಗನ ಬಡವದಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಜರರಅಹಹದ

ಹಸರಹ: ಹಣಮನತ ವಡಡರ

ಮನ ನನ.: ಬ/39/2
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 41
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 41
ವಯಸಸ: 42

224

RJD4364774

225

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4364691

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗರರವನದ ವಡಡರ

226

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4365110

ಹಸರಹ: ಮಹಬಹಬಸಸಬದನ ಪಪನಗ

ಹಸರಹ: ಹರಬದ ಗಹನನಧಳ

ಹಸರಹ: ರನಣಸಕದ ಪನಟನನಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಮಹದಯಯಸರನ ಪಪನಗ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪಪನಡಲರಕ ಗರರನಧಳ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಗಹನಡಹ ಪರಟನರಕರ

ಮನ ನನ.: 42
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 43
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನನ.: 43
ವಯಸಸ: 22

227

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4108692

228

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4225066

229

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4225074

ಹಸರಹ: ಶಕನಲದಬದನಸ ಕಹನಪಪಲ

ಹಸರಹ: ಫರದದ ಶನಖ

ಹಸರಹ: ಶರದಜಸದದನ ಶನಖ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹನರಅಹಮದ ಕರರಪಪಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸರಯಜಹದದನ ಶರಖ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಬಸಯಬ ಶರಖ

ಮನ ನನ.: 44
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 75
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನನ.: 75
ವಯಸಸ: 35

ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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230

RJD4108999

231

RJD0211342

232

RJD4602942

ಹಸರಹ: ಮನಜಸನದಥ ಚಲವದದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಜಪಪ

ಹಸರಹ: ಫಜಲಸನನಸದಕ ಗಹನಶದನಟಟ

ಹಸರಹ: ಸಸನನಲ ಆಚಮಟಟ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಕಹತನಹಹಸರನ ಗರರಶಯನಟಟ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಈರಪಪ ಆಚಮಟಟ

ಮನ ನನ.: 86
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನನ.: 89
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 96
ವಯಸಸ: 21

233

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4108676

234

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4365086

235

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3799996

ಹಸರಹ: ಶಮನದಬದನಸ ಹಬಬಳಳ

ಹಸರಹ: ಕರಣ ಮದನಜಬನಕರ

ಹಸರಹ: ಪಟಬನಕರ ಸದತದಜ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಲರಮ ಹಬಬಳಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಲರಬರನ ಮಯನಜಶರಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಜಮರಲ

ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನನ.: 98
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: 101
ವಯಸಸ: 36

Deleted
ಮನ ನನ.: 98
236

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3800000

#237

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4026720

238

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4297800

ಹಸರಹ: ಮಹಕದಜಮನಲ ಪಟಬನಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಯಸನಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಧಮರರದಜ ಕಹಳದಳವಟಟ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗರರವನದ

ಹಸರಹ: ರಸಬನದಖದನ ಖದನ

ಮನ ನನ.: 101
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 103
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನನ.: 105
ವಯಸಸ: 24

239

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4308409

240

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4303210

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಲಯನ ಉದದನ ಖಯನ

241

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3151172

ಹಸರಹ: ರಹದನದ ಖದನ

ಹಸರಹ: ಇಕದಬಮಸದದನ ಖದನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಲಯಮಹದದನ ಖಯನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಲಯಮಹದದನ ಖಯನ

ಹಸರಹ: ಮನಜಸಳದ ಮದನಗದನವ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪರಶಹರಯಮ

ಮನ ನನ.: 105, 138/1-2
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 105, 3811-2
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/126
ವಯಸಸ: 47
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

242

RJD4602918

243

RJD4026647

244

RJD4026654

ಹಸರಹ: ವಶದಲ ಮದನಗದನವ

ಹಸರಹ: ಪರಶಸರದಮ ಕಹರವರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪರಶಹರಯಮ ಮಯನಗಯನವ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತ ಕರರವರ

ಹಸರಹ: ರತದನ ಕಹರವರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪರಶಹರಯಮ

ಮನ ನನ.: ಬ/126
ವಯಸಸ: 20
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 131
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 131
ವಯಸಸ: 36

245

RJD4302337

246

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4108775

247

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4365045

ಹಸರಹ: ನತದಲನ ಮದನಜನಕರ

ಹಸರಹ: ಸದಹನರದಬದನಸ ಮಸಲದಲ

ಹಸರಹ: ಮನಜಸನದಥ ಕಮದಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಆಲಬನ ಅನಜಲರನ
ಮಯನಜರಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶಬಬರಅಹಹದ ಮಹಲಯಬ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಫಕಯರರಪಯಪ ಕಮಯಹರ

ಮನ ನನ.: 137
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 138
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 136, 39/2
ವಯಸಸ: 27
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

248

RJD4108635

ಹಸರಹ: ಲಕಕನ ದನವಳಕರ

249

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3151214

250

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2044667

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹಹಲಗರಪಯಪ ದರವಳಕರ

ಹಸರಹ: ವರಖದನ ಖದನಜದದದಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕರನಖಯನ

ಹಸರಹ: ತದಹರದ ಖದನಜದದದಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದಲವರಖಯನ

ಮನ ನನ.: 140
ವಯಸಸ: 52

ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 43

251

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108700

Deleted

252

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4108932

253

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4272803

ಹಸರಹ: ಜದಫರಸದದಕ ಖದನಜದದ

ಹಸರಹ: ಮಹಕದಹನನಪ ಖದನ

ಹಸರಹ: ಸನಪದನ ರಜಪಪತ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಲಯವರಖಯನ ಖಯನಜಯದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಲಯವರ ಖಯನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಯರಯಯಣಸನಗ ರಜಪಪತ

ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನನ.: 159
ವಯಸಸ: 26

254

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4108619

255

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4602900

256

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4413639

ಹಸರಹ: ರತದನ ಧದರವದಡಕರ

ಹಸರಹ: ಝದಕನರಹಸಸನನ ಕಹನತವದಲ

ಹಸರಹ: ರಮನಶ ಬಳಗದನವಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಯಹನಹಸ ಧಯರವಯಡಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಸರರಅಹಹದ ಕರರತವಯಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ವನಕಪಯಪ ಬಳಗಯನವಕರ

ಮನ ನನ.: 161
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನನ.: ಬ/167
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 172
ವಯಸಸ: 45

257

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4026514

258

RJD4364766

259

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4224937

ಹಸರಹ: ಪಬನಮದ ಪಪಜದರ

ಹಸರಹ: ಪಬದನಪ ಚಕಬಸದಲ

ಹಸರಹ: ರಹನಶನ ಫನದರನಡಸ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಫಕಯರರಪಯಪ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ವಸಜನಯಥ ಚಕಶಸಯಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಸಮನ ಫನಯರನಡಸ

ಮನ ನನ.: 173
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 180
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 196
ವಯಸಸ: 27

ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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260

RJD2050334

261

RJD2047439

262

RJD4640199

ಹಸರಹ: ಕಸಹಸರ ವದಲಕಕನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹಭಯಸ

ಹಸರಹ: ಕಹಟಸರ ಮಹದಬಹಬ

ಹಸರಹ: ಭದಗಲಶಬನ ಕಸಲಕರರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಸಯಬ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹರಶಶನದಶ ಕಹಲಕಣರ

ಮನ ನನ.: 206
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 208
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 210
ವಯಸಸ: 19

263

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4026522

264

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108643

265

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4364725

ಹಸರಹ: ರವ ನದಯಯ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಲನಗಪಯಪ

ಹಸರಹ: ಮನರ ಅಲಪಪನನಕ ಜನ

ಹಸರಹ: ಗಣನಶ ಮಳಗಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಲಪಪರನಸ ಅಲಪಪರನಸ ಜರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮನಜಹನಯಥ ಮಳಗಲ

ಮನ ನನ.: 213
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನನ.: 213
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನನ.: 218
ವಯಸಸ: 22

266

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4365128

267

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4364758

268

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4364972

ಹಸರಹ: ಗರಜದ ಶಟಟ

ಹಸರಹ: ವಜಯಲಕಕನ ಮರದಠ

ಹಸರಹ: ರಮನಶ ಮರದಠ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಚಕಯಯಯಶ ಶಟಟ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಮರಶ ಮರಯಠ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪಪನಡಲರಕ ಮರಯಠ

ಮನ ನನ.: 218
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 220
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: 220
ವಯಸಸ: 27

269

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108650

270

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0209098

271

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0208157

ಹಸರಹ: ರನಷದಕ ವದಲನಕರ

ಹಸರಹ: ಫದತಮದ ಉಗಸರಗಹನಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಲಕಯಕನ ವಯಲರಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಕಹತನ ಹಹಸರನ

ಹಸರಹ: ಮಸಕಸಸನ ಹಸಸನನ ಉಗಸರಗಹನಳ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಬಹಸಯಬ

ಮನ ನನ.: 222
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನನ.: 234
ವಯಸಸ: 48

ಮನ ನನ.: 234
ವಯಸಸ: 55

272

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4671400

273

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4364964

274

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4364790

ಹಸರಹ: ವನದಯಕ ರಜಪಪತ

ಹಸರಹ: ದವದಲಭದರತ ರಡಡ

ಹಸರಹ: ಆರತ ಭಹನಸಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗಹಲಯಬಸನಗ ರಜಪಪತ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮಹ ರಡಡ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪಶಶಯನತ ಭರರಸಲ

ಮನ ನನ.: 237
ವಯಸಸ: 19

ಮನ ನನ.: 246
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 257
ವಯಸಸ: 22

275

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4026548

276

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2054294

277

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3151339

ಹಸರಹ: ಪಬಕದಶ ಎನ. ಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಸಯರ

ಹಸರಹ: ಖದಲದ ನರಗಸನದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜಮರಲ

ಹಸರಹ: ಜಮನಲ ನರಗಸನದ

ಮನ ನನ.: 265
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನನ.: ಬ/266
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/266
ವಯಸಸ: 69
ಲನಗ : ಗನಡಹ

278

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2046217

279

RJD4108874

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಹನರಫ

280

RJD2050748

ಹಸರಹ: ಕಬನರ ನರಗಸನದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜಮರಲ

ಹಸರಹ: ನಹರಜಹದನ ನರಗಸನದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕಬರರ

ಹಸರಹ: ಹಸನನದಬದನಸ ಕತಹಸರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಮರದ

ಮನ ನನ.: ಬ/266
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/266 146
ವಯಸಸ: 27
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 268
ವಯಸಸ: 43

281

RJD4026738

282

RJD4355848

283

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0208082

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲ ಸಮದ ಕತಹಸರ

ಹಸರಹ: ಸಮರನಬದನಸ ಕತಹಸರ

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲ ರಜದಕ ಮನಕದಸ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಮನಯನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಸಮದ ಕತರತರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಗರಯರ ಮರಕಯಸ

ಮನ ನನ.: 268
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನನ.: 268
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: B/P.No.269
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಗನಡಹ

284

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2054542

285

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4342606

286

RJD4365052

ಹಸರಹ: ರನಶದಕ ಮವನರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶವಯನನದ

ಹಸರಹ: ನಹರಪದಹರಸ ತದಡಪತಬ

ಹಸರಹ: ಮಕಲದಲ ಅಳವಡ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಲಯಬಭಕ ತಯಡಪತಶ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಹಮತಹಲಯಬ ಅಳವಡ

ಮನ ನನ.: 288
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 293
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನನ.: 298
ವಯಸಸ: 22

287

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108858

288

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108866

289

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4349197

ಹಸರಹ: ನದಜಮನ ಕಲದದಗ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಮಹದ

ಹಸರಹ: ಮಹಮಸದ ಕಲದದಗ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜನಗಬಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಖರರದದಬದನಸ ಶನಖ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಲನ ಶರಖ

ಮನ ನನ.: 302
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನನ.: 302
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನನ.: 303
ವಯಸಸ: 25

ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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290

RJD2043354

291

RJD4301255

292

RJD4225157

ಹಸರಹ: ಕದಶನಸದಬ ಡನಕವದಲ

ಹಸರಹ: ರನಷದಕ ಬನಪದರ

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲಅಕಬಮ ಬಸಸ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಯಬರಬಸಯಬ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಖಯಜಯಮಹದದರನ ಬರಪಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಅಕಶಮ ಬಸತ

ಮನ ನನ.: ಬ/308
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 314
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: 317
ವಯಸಸ: 24

#293

RJD0207019

294

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4637823

295

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4307245

ಹಸರಹ: ಮಸಲದಲ ಹಸನನದ

ಹಸರಹ: ಮಹಬಹಬಸದಬ ಹಸಲಕಟಟ

ಹಸರಹ: ಮಹಕದ ಯಸನಹಸ ತದಮನಟಗದರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಫರಕ ಅಹಹದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಗಸಸಹಸಯಬ
ಹಹಲಕಟಟ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಸಯರ ಅಹಮದ
ತಯಮರಟಗಯರ

ಮನ ನನ.: ಬ/323
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

296

RJD4108742

ಮನ ನನ.: 339
ವಯಸಸ: 19

297

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4603031

ಮನ ನನ.: ಸ/356
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಗನಡಹ

298

RJD4109005

ಹಸರಹ: ಮಸನರಅಹಕದ ಕಹಪಪಳ

ಹಸರಹ: ಜಬನ ಉಲದಲ ಕಹಪಪಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಬಹಸಯಬ ಕರಪಪಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹನರಅಹಹದ ಕರಪಪಳ

ಹಸರಹ: ರವ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶನಕರ

ಮನ ನನ.: 436
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 436
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: 490
ವಯಸಸ: 25

299

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4170254

300

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3141306

301

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0209486

ಹಸರಹ: ವದದಲವತ ಕಮದಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಠಠಲ

ಹಸರಹ: ವಠಠಲ ಕಮದಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಯಗಪಪ

ಹಸರಹ: ಸದನಗವದಲ ಫದತಮದಭ

ಮನ ನನ.: ಡ-590
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಡ-590
ವಯಸಸ: 50
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/669
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

302

RJD0207746

ಹಸರಹ: ಜಮದದದರ ಹಸಸನನಬ

303

RJD2049278

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಯಜ ಅಹಹದ

304

RJD0212118

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಗರಯರಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಕಸಲಷನಬ ರಹನಟವದಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಲರಮ

ಹಸರಹ: ರಹನಟವದಲ ಇಸದಕಯಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನಡಹಸಯಬ

ಮನ ನನ.: ಬ/820
ವಯಸಸ: 59
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ897
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/897
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಗನಡಹ

305

RJD2042448

306

RJD2049310

307

RJD2049302

ಹಸರಹ: ಕಹನಕತಯರ ಕಲಪನದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬರರಪಯಪ

ಹಸರಹ: ಜದನಗಳ ಸರಸನತ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಶರರಕ

ಹಸರಹ: ಜದನಗಳ ಸದದನನದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಶರರಕ

ಮನ ನನ.: ಬ/902
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/913
ವಯಸಸ: 57
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/913
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಗನಡಹ

308

RJD3148731

309

RJD0209262

310

RJD2052439

ಹಸರಹ: ಜದನಗಳ ಅಶಹನಕ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಕಷಯಣ

ಹಸರಹ: ರನಣಸಕದ ಕಹಪಪದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಸನತ

ಹಸರಹ: ಬಳದಳರ ರತದನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಲಕಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/913
ವಯಸಸ: 63
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/913
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/962
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

311

RJD0207936

312

RJD3149580

313

RJD3149572

ಹಸರಹ: ಕಸಮದರ ಅಮರದಪಪರಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಚಸಡಪಪ

ಹಸರಹ: ಅನಬದಬಪಪಕರರ ರದಜಸ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಚಸಡಪಪ

ಹಸರಹ: ಅನಬದಬಪಪಕರರ ಸಸಜದತ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಜಹ

ಮನ ನನ.: ಬ988
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/988
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/988
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

314

RJD0215178

315

RJD0212654

316

RJD2048973

ಹಸರಹ: ರನಣಸಕದ ಅಮರದಪಪರಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹಭಯಸ

ಹಸರಹ: ಅಮರದಪಪರಕರ ಸಸಭದಸ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಯತಪಯಪ

ಹಸರಹ: ಕಮದಕರ ಮನಹನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಯದರವ

ಮನ ನನ.: ಬ990
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/990
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/1043
ವಯಸಸ: 47
ಲನಗ : ಗನಡಹ

317

RJD2049005

ಹಸರಹ: ಕಮದಕರ ಶದನತದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮರಹನ
ಮನ ನನ.: ಬ/1043
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

318

RJD4305892

319

RJD4225108

ಹಸರಹ: ಮಸಸದಸಕ ಕಲಲನ

ಹಸರಹ: ಸಸಧದ ಪದಟನಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಸಯಹಯಲ ಕಲಬನ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹಭಯಸ ಪಯಟರಲ

ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನನ.: 1133
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

Deleted
ಮನ ನನ.: 1128

ಲನಗ : ಗನಡಹ
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320

RJD4628202

321

RJD4348629

322

RJD4351227

ಹಸರಹ: ಮದಜನದದಬದನಸ ಪಟನಲ

ಹಸರಹ: ಜದಕನರಹಸಸನನ ಶನದಹಳಳ

ಹಸರಹ: ಪರವನನ ಶನದಹಳಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗರಡಹಸಯಬ ಪಟರಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಬಯಶಹನ ಶನದರಳಳ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜಯಕರರಹಹಸರನ ಶನದರಳಳ

ಮನ ನನ.: ಬ/1268
ವಯಸಸ: 24
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 29340
ವಯಸಸ: 47
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 29340
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

323

RJD4297131

ಹಸರಹ: ಮಹಮಕದ ಹಸಸನನ ದನಡದಯಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಮಹದ ಉಸಯಹನ
ದನಡಯಯಲ

ಮನ ನನ.: 2042802
ವಯಸಸ: 25
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 17 / 44
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324

RJD4413605

325

RJD4413548

326

RJD4224986

ಹಸರಹ: ವನದಯಕ ಪದಟನಲ

ಹಸರಹ: ಬಸನರದ ಮಸರಸತದನಜಲ

ಹಸರಹ: ಸಸಲಹನಚನದ ಭಜನತಬ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮದಯಸ ಪಯಟರಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜಯಫರ ಮಹರಹತಯನಜಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹಣಮನತ ಭಜನತಶ

ಮನ ನನ.: 09
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನನ.: 20/37
ವಯಸಸ: 22
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/1/2
ವಯಸಸ: 62
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

327

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4444139

328

RJD4413860

329

RJD4026787

ಹಸರಹ: ರಯದಜಅಹಕದ ಅಳವದಡ

ಹಸರಹ: ಶದರದ ನಲಸಲರ

ಹಸರಹ: ಬದಲಶನಖರ ದಹಡಡಮನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಬಬರರಅಹಹದ ಅಳವಯಡ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅನತರರನ ನಲಹಬರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತಯಶ

ಮನ ನನ.: 38/38
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/100
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/279
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಗನಡಹ

330

RJD4413969

331

RJD4413902

332

RJD4413522

ಹಸರಹ: ಜಸಲನಖದ ಶನನಡವದಲ

ಹಸರಹ: ಭದರತ ಸದವನತ

ಹಸರಹ: ಇಜದಜ ಮಸಲದಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನನರಖಯನ ಶರನಡವಯಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಮಚನದಶ ಸಯವನತ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ರಹಮಯನ ಮಹಲಯಬ

ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನನ.: ಬ/38/258
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 46
ವಯಸಸ: 21

Deleted
ಮನ ನನ.: 38/293
333

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4602959

334

RJD4603015

335

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4460952

ಹಸರಹ: ಅನಜಲ ನಲಹಲರ

ಹಸರಹ: ಸಹಹಲ ಪಟವನಕರ

ಹಸರಹ: ಲಕಕನ ಗಹನನಧಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನಥರರನ ನಲರಬರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಮಹದ ಜಮರಲ
ಪಟವರಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಷಣಹಹಖ ಗರರನಧಳ

ಮನ ನನ.: 100
ವಯಸಸ: 25

336

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4413654

ಮನ ನನ.: 101
ವಯಸಸ: 20

337

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3883469

ಮನ ನನ.: 181
ವಯಸಸ: 34

338

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4603072

ಹಸರಹ: ಅಭಷನಕ ಆನನದದಚ

ಹಸರಹ: ಬಳಗದರ ಜದಯದದ

ಹಸರಹ: ನಕಹತ ದಸಗದರಡ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಳಹ ಆನನದಯಚ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜಯವದ ಅಹಹದ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಯಜ ದಹಗಯರಡ

ಮನ ನನ.: 267
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನನ.: ಬ/381
ವಯಸಸ: 33
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 838
ವಯಸಸ: 20

#339

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4624474

340

ಹಸರಹ: ಮಸಜಫರಅಹಕದ ಶವಳಳ

ಹಸರಹ: ಅಫಜಲಅಹಕದ ಶವಳಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಸರಮಅಹಹದ ಶವಳಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಸರಮಅಹಹದ ಶವಳಳ

ಮನ ನನ.: ಎ/990
ವಯಸಸ: 20
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಎ/990
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಗನಡಹ
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341

RJD4224747

ಹಸರಹ: ರದಜನಶ ಕದನ

342

RJD4225017

343

RJD4225025

ಹಸರಹ: ತನಜಸನನ ಮನರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಜಯ ಮರರ

ಹಸರಹ: ವಜಯ ಮನರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಲಕಹಣ ಕದನ

ಮನ ನನ.: 1
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 1
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: 1
ವಯಸಸ: 45

344

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4273173

345

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4272472

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಲಬಪಪ ಮರರ

346

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272498

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲಖದದರ ಖದನ

ಹಸರಹ: ಬಸವರದಜ ವಡಡರ

ಹಸರಹ: ಸರಹನಜದ ವಡಡರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಕರರಮ ಖಯನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಫಕರರಪಪ ವಡಡರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹಣಮನತ ವಡಡರ

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 02
ವಯಸಸ: 30

347

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4273314

348

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4622205

349

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4413498

ಹಸರಹ: ಆಸದಕ ಖದನ

ಹಸರಹ: ಸದದಕದ ಮನಯದರ

ಹಸರಹ: ಇಮಸಯದಜ ಅಹಕದ ತಕಡ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಖಯದರ ಖಯನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಅಸಬನ ಮನಯಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಹಬಯನ ತಕಡ

ಮನ ನನ.: 02
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನನ.: 02
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: 03
ವಯಸಸ: 26

350

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4622197

ಹಸರಹ: ಅನನಪಪಣದರ ಮದನಗಲ

351

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3151503

352

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3151511

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವನಕಣಯಣ ಮಯನಗಲ

ಹಸರಹ: ಪದಟನಲ ಸಸಜದತದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಮದಯಸ

ಹಸರಹ: ಪದಟನಲ ರದಮದದಸ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಯರಹತ

ಮನ ನನ.: 03
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 20/9
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 20/9
ವಯಸಸ: 52

353

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4272712

ಹಸರಹ: ಕಹನಮಲ ಪದಟನಲ

354

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2054005

355

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2047710

ಹಸರಹ: ಬಹದಪಪನವರ ಮದದನವ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಯಗಪಪ

ಹಸರಹ: ಮಸರಸತದನಜಲ ತದಹರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮದಯಸ ಪಯಟರಲ

ಮನ ನನ.: 20/9
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.: 20/21
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 20/37
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಗನಡಹ

356

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2051068

ಹಸರಹ: ಮಸರಸತದನಜಲ ಜದಪರ

357

RJD2049500

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ರಜಯಕ

358

RJD2050102

ಹಸರಹ: ಮಸರಸತನಜಲ ಶದಕರದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಸಯತಕ

ಹಸರಹ: ಮಸರಸತದನಜಲ ಮಸಸದಸಕ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಜಯಕ

ಮನ ನನ.: 20/37
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 20/37
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 20/37
ವಯಸಸ: 33
ಲನಗ : ಗನಡಹ

359

RJD0211466

360

RJD0209544

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಜಯಕ

361

RJD0215137

ಹಸರಹ: ದನಶನಹರ ಅಲಮಖದನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಮರರಖಯನ

ಹಸರಹ: ದನಶನಹರ ಬನಬಜಹರದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಲಮಖಯನ

ಹಸರಹ: ದನಶನಹರ ಸಮಬರನಬದನಸ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಲರಮಖಯನ

ಮನ ನನ.: 20/60
ವಯಸಸ: 62
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 20/60
ವಯಸಸ: 48
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 20/60
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

362

RJD0209551

363

RJD0210161

364

RJD3151545

ಹಸರಹ: ದನಶನಹರ ಸಲನಮಖದನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಲಮಖಯನ

ಹಸರಹ: ಗದಯವದಲ ಹಸನನದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದರಫರಕ

ಹಸರಹ: ಸದಳಹನಕ ಮನಹನದದಸ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಯರಯಯಣ

ಮನ ನನ.: 20/60
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 20/63
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 20/87
ವಯಸಸ: 47
ಲನಗ : ಗನಡಹ

365

RJD0209411

#366

RJD0209072

367

RJD0209361

ಹಸರಹ: ಸದಳಹನಕ ಸನಮದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮರಹನದಯಸ

ಹಸರಹ: ಬದನದಹನಡಕರ ರದಜನಶ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಷಣಹಹಖ

ಹಸರಹ: ಭದರತ ಪರಮದರ

ಮನ ನನ.: 20/87
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 20/156
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 20/197
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

368

RJD2042802

369

RJD2048841

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪಯರಸ ಪರಮಯರ

370

RJD0210260

ಹಸರಹ: ದನಡದಯಲ ರದಜದಸದಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಉಸಯಹನ

ಹಸರಹ: ದನಡದಯಲ ಬಸರಸದಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಉಸಯಹನ

ಹಸರಹ: ಗದಯವದಲ ಮಹಕದ ರರಕ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಹಸರನಸಯಬ

ಮನ ನನ.: 20/197
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 20/197
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 20/636
ವಯಸಸ: 52
ಲನಗ : ಗನಡಹ
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371

RJD2053650

372

RJD4224739

373

RJD4224903

ಹಸರಹ: ಬಹದಪಪನವರ ನದಗಪಪ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶವಪಯಪ

ಹಸರಹ: ಅನತಹನ ಲಹನಬಹನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜಯನ ಲರರಬರರ

ಹಸರಹ: ಕದಲತಬನ ಲಹನಬಹನ

ಮನ ನನ.: 21
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 24
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 24
ವಯಸಸ: 39

374

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4650644

375

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4135398

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅನತರರನ ಲರರಬರರ

376

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4413563

ಹಸರಹ: ಮದಲನಬ ರಹನಣ

ಹಸರಹ: ಸನಭದಜ ಜದವಳನಕರ

ಹಸರಹ: ಶದನವದಜ ಬಸದಕಪಪರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶಬಬರರಅಹಹದ ರರರಣ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಯದರವ ಜಯವಳರಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಬಬರರ ಅಹಹದ ಬಸಯಸಪಪರ

ಮನ ನನ.: 26
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನನ.: 27
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: ಸ-29
ವಯಸಸ: 23

377

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4413613

ಹಸರಹ: ಸಲನಮದ ಬಸದಕಪಪರ

378

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2428506

379

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD1403666

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶಯನವಯಜ ಬಸಯಸಪಪರ

ಹಸರಹ: ಕದವಲವದಡ ಈರಣಷ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಡವಪಪ

ಹಸರಹ: ಕದವಲವದಡ ಶದನತದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಈರಣಣ

ಮನ ನನ.: ಸ-29
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನನ.: 34
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನನ.: 34
ವಯಸಸ: 38

380

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4224911

381

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4273058

382

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4273090

ಹಸರಹ: ಅಬದಲರಜದಕ ಅಳವಡ

ಹಸರಹ: ಉಮಕಸಲದಕ ಸದರನಗವದಲ

ಹಸರಹ: ಶರಉಲದಲ ಕಹಪಪಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಬಬರಅಹಹದ ಅಳವಡ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ತಸಫಕಅಹಹದ ಸಯರನಗವಯಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹನರರ ಕರಪಪಳ

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 23

383

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4273116

384

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4273009

385

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272977

ಹಸರಹ: ನಬನಸದಬ ನದಸಹರ

ಹಸರಹ: ಫದತನಮದ ಮಸಲದಲ

ಹಸರಹ: ಆಸದಕ ಜಮದದದರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಜರತಸಯಬ ನಯಸರರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದಸತಗರರ ಮಹಲಯಬ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗರಯರಸಯಬ ಜಮಯದಯರ

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 29

386

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4273041

387

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4273355

388

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4273272

ಹಸರಹ: ಖದಜದಮನಹದದನನ ಬನಪದರ

ಹಸರಹ: ಜದಕನರಅಹಕದ ಅತದಸರ

ಹಸರಹ: ತಬಬನಜಅಹಕದ ಅತದಸರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಸತಯತರ ಬರಪಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಸಯರಅಹಹದ ಅತಯತರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಸಯರಅಹಹದ ಅತಯತರ

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 28

389

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4444105

390

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4444196

391

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0209148

ಹಸರಹ: ಮನಜಸಳದ ಕಟಟಮನ

ಹಸರಹ: ದಸಗರಪದಪ ಕಟಟಮನ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದಹಗರಪಯಪ ಕಟಟಮನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕನಕಪಯಪ ಕಟಟಮನ

ಹಸರಹ: ಬಡಗನರ ರದಜಸ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನರಲಕನಠ

ಮನ ನನ.: 38/ಡ
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/ಡ
ವಯಸಸ: 50
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/1/2
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಗನಡಹ

392

RJD4637815

393

RJD2044741

394

RJD3151560

ಹಸರಹ: ಹನನದಕಕಸರ ನದದಫ

ಹಸರಹ: ಮಹಮಹದದ ಅತದಸರ

ಹಸರಹ: ಶವಮನಗಗ ತದಹನರದಬ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಮರವಪಲಯಬ ನದಯಫ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಸಯರ ಅಹಹದ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಜರರ ಅಹಹದ

ಮನ ನನ.: 38/1/82
ವಯಸಸ: 24
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/11
ವಯಸಸ: 50
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/12/38
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

395

RJD2047900

396

RJD3151578

397

RJD3151586

ಹಸರಹ: ಆನನದರದಜ ಪಪಜದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಹಗರಪಪ

ಹಸರಹ: ಶವಮನಗಗ ಸದಧಕ ಉಲದಲ

ಹಸರಹ: ಶವಮನಗಗ ಅತಕ ಉಲದಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಜರರ ಅಹಹದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಜರ ಅಹಹದ

ಮನ ನನ.: 38/12/40
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/12/48
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/12/48
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಗನಡಹ

398

RJD4413621

ಹಸರಹ: ಜರನನದ ಬನಗನ ಗದಯವದಲ

399

RJD2049484

400

RJD2049492

ಹಸರಹ: ಹದವನರ ಫರದದ ಬನಗಕ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇರಯರನ ಅಹಹದ ಗಯಯವಯಲ

ಹಸರಹ: ಹದವನರ ಅಬಸದಲ ಸತದಸರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಖಲನದರ

ಮನ ನನ.: 38/12/56
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/12/68
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/12/68
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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401

RJD0207860

402

RJD4671426

403

RJD4444113

ಹಸರಹ: ಬಸಕದರ ಶಬದನದ

ಹಸರಹ: ಮನನಷ ಶನಖ

ಹಸರಹ: ರಸಖಸಯದಲ ಅಳವದಡ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಸಯದ ಅಹಹದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಲಯಯಸ ಶರಖ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಯಜಅಹಹದ ಅಳವಯಡ

ಮನ ನನ.: 38/12/190
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/32
ವಯಸಸ: 20
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/38
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

404

RJD4671434

405

RJD4444147

406

RJD4603056

ಹಸರಹ: ಸದಗರ ತಹನಮಕ

ಹಸರಹ: ಬಬನಬ ದನಶನಹರ

ಹಸರಹ: ಶಸನದಜಬದನಸ ಅತದಸರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶನಕರ ತರರಮಸ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಸಬನ ದರಶನರರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ತಬಶರಜ ಅತಯತರ

ಮನ ನನ.: 38/55
ವಯಸಸ: 19
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/60
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/81
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

407

RJD4652459

408

RJD4444071

409

RJD4444063

ಹಸರಹ: ಮಹಜಬನನ ನರಗಸನದ

ಹಸರಹ: ಅನಜಸಮ ಬದನಸ ಬನಪದರ

ಹಸರಹ: ನತದಲನ ಪಚಕಹ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಖಯಲದ ನರಗಹನದ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನರರಅಹಹದ ಬರಪಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮನಗರಲ ಪಚಕರ

ಮನ ನನ.: 38/146
ವಯಸಸ: 25
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/179
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/182
ವಯಸಸ: 61
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

410

RJD0210211

411

RJD0208058

412

RJD2051795

ಹಸರಹ: ಕದಕರ ಶಸನದಜ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಉಸಯತದ

ಹಸರಹ: ಸಸಯದ ಅಹಕದ ಬಸಕದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಸಯದ ದಯವಪದ

ಹಸರಹ: ಮದದನವ ಜದವಳಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಯದರವ

ಮನ ನನ.: 38/187
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/190
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/192/27
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

413

RJD4413993

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲಖದದರ ದನಡದಯಲ

414

RJD2044329

415

RJD2044618

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಉಸಯಹನ ದನಡಯಯಲ

ಹಸರಹ: ಕಸಹಸರ ಬಲಗನರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹಕರಯಜ

ಹಸರಹ: ಅನಬದದದಸ ಅನನನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನನಗಪಯಪ

ಮನ ನನ.: 38/197
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/201
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/201
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಗನಡಹ

416

RJD2044337

417

RJD2044600

418

RJD0223487

ಹಸರಹ: ಬಸವನತವನ ಅನನನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅನಬಯದಯಸ

ಹಸರಹ: ಶಕಸನತಲದಬದಯ ಅನನನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಗನಪಪ

ಹಸರಹ: ಮನದದರ ಗಸರಸಸದದಪಪ

ಮನ ನನ.: 38/201
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/201
ವಯಸಸ: 64
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/221
ವಯಸಸ: 75
ಲನಗ : ಗನಡಹ

419

RJD0223495

ಹಸರಹ: ಮನದದರ ಕಮಲವದನ

420

RJD2051811

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತಪಪ

421

RJD2051779

ಹಸರಹ: ಮಹಕದ ಹನನಫ ವದಲನಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಮಯಮಸಯಬ

ಹಸರಹ: ರಸನದದ ವದಲನಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಗಹರಸದದಪಪ

ಮನ ನನ.: 38/221
ವಯಸಸ: 70
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 38/222
ವಯಸಸ: 52
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/222
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

422

RJD2050623

423

RJD4026795

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಹನರಫ

424

RJD2042679

ಹಸರಹ: ಫಜಲಅಹಕದ ಶನನಡವದಲ

ಹಸರಹ: ಚನನಬಸಪದಪ ಗಕಡಪಪಗಕಡ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನನರಖಯನ ಶರನಡವಯಲ

ತಯಯಯ ಹಸರಹ:ಅನಡಪಪಣಯರ

ಹಸರಹ: ವಮಲದ ಬಳಗದನವಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜರವನಪಯಪ

ಮನ ನನ.: 38/293
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/296
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 38/302
ವಯಸಸ: 66
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

425

RJD2053502

426

RJD3151602

427

RJD2048338

ಹಸರಹ: ರಬಯದಬ ಶನಡವದಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅನನರಖಯನ

ಹಸರಹ: ಪಕಯನರಪದಪ ಬಡಗನರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಬಹ

ಹಸರಹ: ಮಮದಸಜ ಶನಡವದಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕಯಸರನ ಖಯನ

ಮನ ನನ.: 38/2293
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

428

RJD2054955

429

RJD4460887

430

RJD4443925

ಹಸರಹ: ಶಕಸನತಲದ ಬಡಗನರ

ಹಸರಹ: ಅಯದಜಅಹಕದ ನದಲಬನದ

ಹಸರಹ: ನಹರಜಹದನ ನದದಫ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪಕಯರರಪಯಪ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಯಬರಬಸಯಬ ನಯಲಬನದ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಯಬಯಜಯನ ನದಯಫ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 27
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/2
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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431

RJD4443933

432

RJD4225173

433

RJD4224788

ಹಸರಹ: ಬದಬದಜದನ ನದದಫ

ಹಸರಹ: ನದಗರದಜ ಕಹರವರ

ಹಸರಹ: ಅಣಷಪದಪ ಕಹರವರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜಯಫರಸಯಬ ನದಯಫ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮಣಯಣ ಕರರವರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮಣಯಣ ಕರರವರ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/2
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/12
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/12
ವಯಸಸ: 25
ಲನಗ : ಗನಡಹ

434

RJD4224846

435

RJD4658266

436

RJD4658274

ಹಸರಹ: ದದಲಮವದನ ಕಹರವರ

ಹಸರಹ: ತಕರನಕ ದಲದಲ

ಹಸರಹ: ಮಕಸಸನಸದಬ ದಲದಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮನಜಹನಯಥ ಕರರವರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಕಹತನಸಯಬ ದಲಯಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಗಸಸ ದಲಯಲ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/12
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/1,2/85
ವಯಸಸ: 24
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/1,2/85
ವಯಸಸ: 58
ಲನಗ : ಗನಡಹ

437

RJD4658282

438

RJD4622189

439

RJD2045276

ಹಸರಹ: ಮಸಮಸನನಸದ ದಲದಲ

ಹಸರಹ: ಪರವನನ ಹಹನನಹಳಳ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಕಹತನಸಯಬ ದಲಯಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಗಸಸ ಹರನಡಹಳಳ

ಹಸರಹ: ಮಹಕದಕದಸನ ಶನಡವದಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಸಯಹಯಲ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/1,2/85
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/1,2/89
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/49
ವಯಸಸ: 65
ಲನಗ : ಗನಡಹ

440

RJD4622247

441

RJD4444006

442

RJD4444022

ಹಸರಹ: ಆಶಯದಬದನಸ ನದಲಬನದ

ಹಸರಹ: ಮಕಲದಸದಬ ಮಸಲದಲ

ಹಸರಹ: ಖಸರರದದಬದನಸ ಮಸಲದಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಯಯಜಅಹಹದ ನಯಲಬನದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಸಯದಸಯಬ ಮಹಲಯಬ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಸಲಸಯಬ ಮಹಲಯಬ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/122
ವಯಸಸ: 22
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/192
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/192
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

443

RJD4457776

444

RJD2052660

445

RJD2052652

ಹಸರಹ: ಶನಲದ ವಡಡರ

ಹಸರಹ: ಹಸನಸದಬ ಫಪಲವದಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಈಶನರ ವಡಡರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಕಹತನಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಶದಯದದ ಫಪಲವದಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹಸನಸಯಬ

ಮನ ನನ.: ಬ-38/204
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/ 38/212
ವಯಸಸ: 50
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/212
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

446

RJD2053445

ಹಸರಹ: ಬಸವರದಜ ವಡಡರ

447

RJD2052447

Deleted

448

RJD4628350

ಹಸರಹ: ನದಗವನ ವಡಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಸವರಯಜ

ಹಸರಹ: ಮಮತದಜ ಶವಳಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗನಗಪಪ ವಡಡರ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/240
ವಯಸಸ: 48
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/240
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/274
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

449

RJD2043420

450

RJD2043438

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಸರಮಅಹಹದ ಶವಳಳ

451

RJD2044089

ಹಸರಹ: ಮಹಬಹಬಸದಬ ಡನಕವದಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಟರಲಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಮಹಕದಗಕಸ ಡನಕವದಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಅನನರಖದನ ಶನಡವದಲ

ವಯಸಸ: 70

ಮನ ನನ.: ಬ/38/308
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/2293
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಗನಡಹ

Deleted
ಮನ ನನ.: ಬ/38/308
452

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4224929

453

RJD4273181

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಸಯಹಯಲಖಯನ

454

RJD4273280

ಹಸರಹ: ತಬಸಸಮ ಕದಕರ

ಹಸರಹ: ಶಬಬನರ ಜಮಖನಡ

ಹಸರಹ: ರಜಯದಬ ಸವಣಹರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಅಜರಜ ಕಯಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜಯವದ ಜಮಖನಡ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಅರರಫ ಸವಣರರ

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 30

455

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4273223

456

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4273405

457

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4272985

ಹಸರಹ: ಇಮದಮಹಸಸನನ ಅತದಸರ

ಹಸರಹ: ಫಯದಜಹಸಸನನ ಸಯಲದ

ಹಸರಹ: ಕದಶನಮಸದಬ ಪದಟನಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹನರಅಹಹದ ಅತಯತರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಹಸರನಸಯಬ ಸಯಶದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಹಸರನಸಯಬ ಪಯಟರಲ

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 40

458

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4273546

459

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4273157

460

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4273389

ಹಸರಹ: ಮಮತದಜಬದನಸ ಸದಕಳ

ಹಸರಹ: ಮಹಸನನದ ಪದಟನಲ

ಹಸರಹ: ಮಹಕದಜದಫರ ಅತದಸರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಮಹದರಫರಕ ಸಯಕಳ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕಯಶರಮಸಯಬ ಪಯಟರಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹನರರಅಹಹದ ಅತಯತರ

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನನ.: 39/2
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನನ.: 39/2/54
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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461

RJD4273256

462

RJD4273215

463

RJD3151693

ಹಸರಹ: ಬಲಯಸಬದನಸ ಅತದಸರ

ಹಸರಹ: ಮಹಮಕದಜಬನರ ಅತದಸರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಜಹಬರರ ಅತಯತರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹನರರಅಹಹದ ಅತಯತರ

ಹಸರಹ: ಸರಹನಜದ ಧರಮಟಟ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹನರಲ

ಮನ ನನ.: 39/2/54
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 39/2/54
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 39/2/65
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

464

RJD0209676

465

RJD0209684

466

RJD0207266

ಹಸರಹ: ಗಸಡಪಪನವರ ಮನಜಸಳದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪರಹತಪಪ

ಹಸರಹ: ಗಸಡಪಪನವರ ಅನನಪಪಣದರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪರಹತಪಪ

ಹಸರಹ: ಗಸಡಪಪನವರ ಸನಗಮನಶ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪರಹತಪಪ

ಮನ ನನ.: 39/2/69
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 39/2/69
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 39/2/69
ವಯಸಸ: 33
ಲನಗ : ಗನಡಹ

467

RJD0207316

468

RJD4123139

469

RJD4169975

ಹಸರಹ: ಫನದಳಕರ ಗನತದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಗರರವನದ

ಹಸರಹ: ಶಭದನದಭದನಸ ನಧದಪ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನರರ ಅಹಹದ

ಹಸರಹ: ರದಜನಮದ ನಧದಪ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಗಹಟಸಯಬ

ಮನ ನನ.: 39/2/154
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 39/2/159
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 39/2/159
ವಯಸಸ: 55
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

470

RJD4123121

471

RJD2045557

472

RJD2045540

ಹಸರಹ: ನಹರ ಅಹಕದ ನಧದಪ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಗಹಟಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಪಬನಮದ ವಡಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಮರಶ

ಹಸರಹ: ರಮನಶ ವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನವಲಪಪ

ಮನ ನನ.: 39/2/159
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 39/2/186
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 39/2/186
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಗನಡಹ

473

RJD0208546

474

RJD0208538

475

RJD2055671

ಹಸರಹ: ಬದಲಡಗ ಮನಜಸಳದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹರರಶ

ಹಸರಹ: ಬದಲಡಗ ಸಸರನಶ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಷಣಹಹಖ

ಹಸರಹ: ನದಗರದಜ ನನಲಪಪನವರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನರಲಕನಠ

ಮನ ನನ.: 39/2/189
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 39/2/189
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 39/2/208
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಗನಡಹ

476

RJD2055689

477

RJD2056158

478

RJD2056166

ಹಸರಹ: ಪದದಕ ನನಲಪಪನವರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಯಗರಯಜ

ಹಸರಹ: ಶವದಜ ಮನಗಸನಡ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಯದರವ

ಹಸರಹ: ಸಸಮದ ಮನಗಸನಡ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶವಯಜ

ಮನ ನನ.: 39/2/208
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 39/2/209
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 39/2/209
ವಯಸಸ: 33
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

479

RJD4273363

480

RJD4225181

481

RJD4224945

ಹಸರಹ: ಸಹರಯದಲಬದನಸ ಅತದಸರ

ಹಸರಹ: ಹಣಮನತ ವಡಡರ

ಹಸರಹ: ಯಶಹನಧದ ವಡಡರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹನರಹಹದ ಅತಯತರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದರಮಣಯಣ ವಡಡರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಠಠಲ ವಡಡರ

ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: ಬ/39/2
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/39/2
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

Deleted
ಮನ ನನ.: 39/9/54
482

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4628194

ಹಸರಹ: ನಲಹಫರ ನರಗಸನದ

483

RJD2051654

484

RJD4108544

ಹಸರಹ: ಗಹನಮಕದಯ ಗಹನದಳ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹರಬಯ

ಹಸರಹ: ನಸಮದಬದನಸ ಶವಮನಗದಗ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಬಬರರ ಹಹಸರನ ನರಗಹನದ

ಮನ ನನ.: ಬ/39/2/166
ವಯಸಸ: 22
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/39/293
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 48
ವಯಸಸ: 33

485

RJD4135471

486

RJD4135372

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಜರರಅಹದಮದ
ಶವಮರಗಯಗ

487

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4602983

ಹಸರಹ: ಜನಜದಬದಯ ಮದಚಕ

ಹಸರಹ: ಹನಮನತ ಪವದರ

ಹಸರಹ: ಫಯದಜಅಹಕದ ಸದನಗನವದಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಯರಯಯಣ ಮಯಚಕ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಲಕಹಣ ಪವಯರ

ಮನ ನನ.: 48
ವಯಸಸ: 53

ಮನ ನನ.: 57
ವಯಸಸ: 37

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಯಜಅಹಹದ
ಸಯನಗರವಯಲ

488

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2052801

489

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2052793

ಮನ ನನ.: 69
ವಯಸಸ: 20

490

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4457784

ಹಸರಹ: ಸಲದಕ ಶನಖ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಉಸಯಹನ

ಹಸರಹ: ಉಸದಕನ ಶನಖ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಯಜ

ಹಸರಹ: ಲಕಕನ ಚಲವದದ

ಮನ ನನ.: 78
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 78
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನನ.: ಬ/104
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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ಲನಗ : ಗನಡಹ
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491

RJD4660668

492

RJD2045268

493

RJD2045227

ಹಸರಹ: ಮಹನಶ ವಡಡರ

ಹಸರಹ: ಸಲದನ ಉದದನ ಖದನ

ಹಸರಹ: ವದಸನ ಉದದನ ಖದನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಯಗಪಯಪ ವಡಡರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಮರಸನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಮಸರನ

ಮನ ನನ.: 97
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನನ.: ಬ/105
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/105
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಗನಡಹ

494

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4637716

495

RJD4273397

496

RJD0213462

ಹಸರಹ: ದದವಲಸದಬ ಬಸಡಡಸದಬನವರ

ಹಸರಹ: ಚನದಬಕಲದ ನದಯಯ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಹಭಯನ ಬಹಡಡಸಯಬನವರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹಬಶಹಹಣಶ ನಯಯಯ

ಹಸರಹ: ನಧದಪ ಮಸಬದರಕ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಜಸಯಬ

ಮನ ನನ.: 110
ವಯಸಸ: 19

ಮನ ನನ.: 112
ವಯಸಸ: 73

ಮನ ನನ.: 113
ವಯಸಸ: 29

497

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272670

498

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4272811

499

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4637807

ಹಸರಹ: ರಸಕದಕನದ ನದದಫ

ಹಸರಹ: ಮಹಕದಜದಫರ ಗಕನಡ

ಹಸರಹ: ಆರಬನನ ಗಕನಡ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಉಸಯಹನ ನದಯಫ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಯವಲಸಯಬ ಗಸನಡ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜಯಫರ ಗಸನಡ

ಮನ ನನ.: 113
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.: 114
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 114
ವಯಸಸ: 20

500

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3151800

501

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2042687

502

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4638490

ಹಸರಹ: ನದಗನನದಬ ಬಳಗದನವಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜರವನಪಪ

ಹಸರಹ: ರನಖದ ಬಳಗದನವಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಯಗರನದಶ

ಹಸರಹ: ನಖಲ ಬಳಗದನವಕರ

ಮನ ನನ.: ಬ/133
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/133
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 134
ವಯಸಸ: 19

503

RJD4272415

504

RJD4272407

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಯಗರನದಶ ಬಳಗಯನವಕರ

505

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272597

ಹಸರಹ: ಅಹಕದಉಸದಕ ಮಸಲದಲ

ಹಸರಹ: ಅಖಸರಖದನ ಖದನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಬಬರರಅಹಹದ ಮಹಲಯಬ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದವಕರಲ ಖಯನ

ಹಸರಹ: ಶಹಜಹದನ ಖದನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಖತರ ಖಯನ

ಮನ ನನ.: 137
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 138
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 138
ವಯಸಸ: 24

#506

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2042760

507

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4108841

ಹಸರಹ: ಶರನಫದಬನಗನ ರದಯಚಹರ

ಹಸರಹ: ಅಲದಲಭಕ ರದಯಚಹರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಶರರಫ ರಯಯಚರರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಶರರಪ
ರಯಯಚರರ

ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 42

509

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2048320

ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 26

510

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272795

508

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2048247

ಹಸರಹ: ಮನಹಕರ ಶನಡವದಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಯಸರನಸಯಬ
ಮನ ನನ.: ಬ/150
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಗನಡಹ

511

RJD4272589

ಹಸರಹ: ಪರವನನಬದನಸ ಶನಡವದಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮನರಸರಖಯನ

ಹಸರಹ: ರದಜನಶ ಧದರವದಡಕರ

ಹಸರಹ: ಮನನದಕ ಸದವನತ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇನರಸ ಧಯರವಯಡಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಲಕಹಣ ಸಯವನತ

ಮನ ನನ.: ಬ/150
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 161
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನನ.: 162
ವಯಸಸ: 40

512

RJD4637831

513

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272696

514

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2048445

ಹಸರಹ: ಗಕಸಮಹದದನನ ನರಗಸನದ

ಹಸರಹ: ಸನದ ಮಸಲದಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಬಬರರಹಹಸರನ ನರಗಹನದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಸರಹಲಯಬ ಮಹಲಯಬ

ಹಸರಹ: ಜಸವನಕರ ಅಮಕತ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ವಠಠಲ

ಮನ ನನ.: 166
ವಯಸಸ: 19

ಮನ ನನ.: 167
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 168
ವಯಸಸ: 50

515

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272621

516

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4135323

517

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4135364

ಹಸರಹ: ವನದನದ ಜಸವನಕರ

ಹಸರಹ: ಬಸವರದಜ ಸದವಕಯನವರ

ಹಸರಹ: ಸಕಸಯ ಸದವಕಯನವರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಮಕತ ಜಹವರಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಲಬಪಯಪ ಸಯವಕಯನವರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಸವರಯಜ ಸಯವಕಯನವರ

ಮನ ನನ.: 168
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನನ.: 178
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನನ.: 178
ವಯಸಸ: 29

518

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4273140

519

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4135430

520

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0209130

ಹಸರಹ: ಮಸಬದರಕ ಸತದಸರ

ಹಸರಹ: ಬಸವರದಜ ಕನಬದರ

ಹಸರಹ: ಅರಸನದತ ಚಕಬಸದಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಸತಯತರ ಸತಯತರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಭರಮಪಯಪ ಕನಬಯರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಜಶನಯಥ ಚಕಶಸಯಲ

ಮನ ನನ.: 179
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 180
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: 180/38/12
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಗನಡಹ
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521

RJD2042430

522

RJD2042422

523

RJD4224861

ಹಸರಹ: ಫನಸನಕರ ನತದಶ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಲರಪರನಸ

ಹಸರಹ: ಫನಸನಕರ ಅಲಹಪನನಕ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಸಯತನವ

ಹಸರಹ: ಸಟನವನ ಫನದರನಡಸ

ಮನ ನನ.: 183/1/2
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 183/38
ವಯಸಸ: 50
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 196
ವಯಸಸ: 25

524

RJD4224879

525

RJD4224754

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಸಮನ ಫನಯರನಡಸ

526

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272555

ಹಸರಹ: ಮನನಕದ ಫನದರನಡಸ

ಹಸರಹ: ಅನತಹನನ ಫನದರನಡಸ

ಹಸರಹ: ಶವದನನದ ಹಳನಮನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಸಮನ ಫನಯರನಡಸ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಸಮನ ಫನಯರನಡಸ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಲಬಪಪ ಹಳರಮನ

ಮನ ನನ.: 196
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನನ.: 196
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನನ.: 218
ವಯಸಸ: 49

527

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4272514

528

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272761

529

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4224812

ಹಸರಹ: ರನಣಸಕದ ಹಳನಮನ

ಹಸರಹ: ನದಗರದಜ ಹಳಮನ

ಹಸರಹ: ಮಲಲಕಜದನ ವದಲನಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶವಯನನದ ಹಳರಮನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶವನಪಯಪ ಹಳಮನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಹನರಫ ವಯಲರಕರ

ಮನ ನನ.: 218
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 218
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 222
ವಯಸಸ: 28

530

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4460929

531

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4651584

532

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0209080

ಹಸರಹ: ಸನಗನತದ ಪಪನಳ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದರಪಕ ಪಪರಳ

ಹಸರಹ: ದನಪದ ಸಹನಮವನಶ

ಹಸರಹ: ರನಷದಕ ಉಗರಗಹನಳ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕರಣ ಸರರಮವನಶ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಕಹತನ ಹಹಸರನ

ಮನ ನನ.: 225
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 231
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನನ.: 234
ವಯಸಸ: 29

533

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0207373

534

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4272902

535

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2054286

ಹಸರಹ: ಅಲದಲಬಕ ಉಗರಗಹನಳ

ಹಸರಹ: ರನಜನತಸನಗ ಹನಚನದಳಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಕಹತನ ಹಹಸರನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರರಣಹಕರಯಜ ಹನಚನಯಳಕರ

ಹಸರಹ: ಮದಲದ ಕಹರವರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಸಪಪ

ಮನ ನನ.: 234
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: 236
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: ಬ/243
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

536

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2054278

537

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0211011

538

RJD0211425

ಹಸರಹ: ಬಸಪಪ ಕಹರವರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನನಗಪಪ

ಹಸರಹ: ರಡಡ ಪಪಷದಪ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಮಯ

ಹಸರಹ: ರಡಡ ರದಮದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಜ

ಮನ ನನ.: ಬ/243
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 246
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನನ.: 246
ವಯಸಸ: 49

539

RJD4272605

540

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4457768

541

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4135281

ಹಸರಹ: ಸದವತಬ ಸನಕಹನಳ

ಹಸರಹ: ಆಕದಶ ಸಣಕಹನಳ

ಹಸರಹ: ಶವದನನದ ಬನರದದರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಯರಹತ ಸನಕರರಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಯರಹತ ಸಣಕರರಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸದದಪಯಪ ಬರರಯದರ

ಮನ ನನ.: 249
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: ಬ-249
ವಯಸಸ: 22
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 253
ವಯಸಸ: 24

542

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0223446

#543

RJD0223438

544

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4225199

ಹಸರಹ: ದನಪಕ ಬಹನಸಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ವಠಠಲ

ಹಸರಹ: ನನತದ ಬಹನಸಲ

ಹಸರಹ: ಪಬಶದನತ ಭಹನಸಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದರಪಕ ಬರರಸಬ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದರಪಕ ಭರರಸಲ

ಮನ ನನ.: 257
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 257
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನನ.: 257
ವಯಸಸ: 23

545

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272456

#546

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4272480

547

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3151859

ಹಸರಹ: ಮನಜಸಳದ ಹನಚನಮನ

ಹಸರಹ: ಮಸಮಸನದ ನದಲಬನದ

ಹಸರಹ: ಮಹಬಹಬಸದಬ ದಹನಡಸ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶಟಟಪಪ ಹನಚನಮನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಮಯಮಸಯಬ ನಯಲಬನದ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗಸಸಸಯಬ ದರನಡಸ

ಮನ ನನ.: 261
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.: 262
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 264
ವಯಸಸ: 43

548

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2055457

549

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4135299

550

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4135356

ಹಸರಹ: ಶಮಶದದಬನಗನ ದಹನಡಸ

ಹಸರಹ: ಗಕಸಯದಮಸಬನ ಮಸಕದಶ

ಹಸರಹ: ಬನಬಆಸಮದ ಮಸಕದಶ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಯಬ ದರನಡಸ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ರಹಮ ಮಹಕಯಶ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಹಮರದ ಮಹಕಯಶ

ಮನ ನನ.: 264
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 269
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನನ.: 269
ವಯಸಸ: 26

ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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551

RJD4443941

552

RJD4413472

553

RJD4272530

ಹಸರಹ: ಮಸಜಮಕಲ ನರಗಸನದ

ಹಸರಹ: ವನತದ ದಹಡಡಮನ

ಹಸರಹ: ಅಜರಸದದನ ಜಸಲರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಯಜರದ ನರಗಹನದ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಯಲಶರಖರ ದರಡಡಮನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಮಯನಹಲಯಬಖಯನ ಜಸಲರ

ಮನ ನನ.: 275
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: 279
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನನ.: 283
ವಯಸಸ: 23

554

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272852

555

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4272449

556

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272431

ಹಸರಹ: ಸದಯನರದಬದನಸ ಜಸಲರ

ಹಸರಹ: ಆಸನಫಖದನ ಜಸಲರ

ಹಸರಹ: ಶಮಶಸದದನನ ಜಸಲರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಮಯನಹಲಯಬ ಜಸಲರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಮಯನಹಲಯಬಖಯನ ಜಸಲರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಮಯನಹಲಯಬಖಯನ ಜಸಲರ

ಮನ ನನ.: 283
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನನ.: 283
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: 283
ವಯಸಸ: 24

557

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4224895

558

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4460895

559

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2044113

ಹಸರಹ: ಆಸದಕಬದನಸ ಸನದವದಲ

ಹಸರಹ: ಅಲದಸಫಅಹಕದ ಹಸಡನದಮನ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನರರಅಹಹದ ಸನಯವಯಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನನರಸಯಬ ಹಹಡರದಮನ

ಹಸರಹ: ದಸಗದರಶ ಗಕರವನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದರವನದಶ

ಮನ ನನ.: 287
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 289
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 290
ವಯಸಸ: 70

560

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0207944

561

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0207951

562

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3151867

ಹಸರಹ: ಪಟನಲ ಫದತನಮದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜಹವರರ

ಹಸರಹ: ಪಟನಲ ಜಸಬನರ ಅಹಕದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಯಹಸಹಫ

ಹಸರಹ: ಜಹನದದ ಬರರನವದಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಯಯಸರನ

ಮನ ನನ.: 292
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನನ.: 292
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: ಬ/297
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

563

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4651600

ಹಸರಹ: ನರನಸದ ಅಳವದಡ

564

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2423804

565

RJD2042786

ಹಸರಹ: ದನವನಹರ ಶಬಬನರ ಅಹಕದ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಸಲಯಲ ಅಳವಯಡ

ಹಸರಹ: ದನವನಹರ ಹಮನದದ ಬನಗನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಬಯಶಯ

ಮನ ನನ.: 298
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: 301
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನನ.: 301
ವಯಸಸ: 34

566

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0213744

ಹಸರಹ: ಡನಕನವದಲ ಪದತಮದ

567

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2043446

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಬಯಶಯ

568

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4225165

ಹಸರಹ: ರಸಸಸನಬ ಡನಕವದಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಸರಸನತ ಗಹನನದಳ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಯಬಹಬಸಯಬ

ಮನ ನನ.: 308
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನನ.: ಬ/308
ವಯಸಸ: 69
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 315
ವಯಸಸ: 32

569

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4272886

ಹಸರಹ: ಶಬನನದಬದನಸ ದಸಗದರಡ

570

RJD2055341

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹರರಶ ಗರರನದಳ

#571

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0207027

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಮಯನ ದಹಗಯರಡ

ಹಸರಹ: ಸರಸನತ ಬಷಟನಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮನಜಹನಯಥ

ಹಸರಹ: ಮಸಲದಲ ರರನಕ ಅಹಕದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಯದಬಯ

ಮನ ನನ.: 317
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 323
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 323
ವಯಸಸ: 48

572

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2055333

573

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2636314

574

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0221903

ಹಸರಹ: ಮನಜಸನದಥ ಬಷಟನಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ತಹಕಯರಯಮ

ಹಸರಹ: ಲಲತದ ಕಲದಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅರಹಣ

ಹಸರಹ: ಬನಕದಪಪರ ಇನತಯದಜಅಮಕದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಗಸಸ

ಮನ ನನ.: 327
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: ಬ/361
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 380
ವಯಸಸ: 45

575

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0221895

576

RJD4444097

577

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4444170

ಹಸರಹ: ಶಬನಮಬದನಸ ಬನಕದಪಪರ

ಹಸರಹ: ನದಜನಯದ ಆಮನರ ದಹಡಮನ

ಹಸರಹ: ನಜನರಅಹಕದ ದಹಡಡಮನ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇನತಯಯಜಅಹಹದ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಜರರಅಹಹದ ದರಡಮನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಸತಗರರಸಯಬ ದರಡಡಮನ

ಮನ ನನ.: 380
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನನ.: 381
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: 381
ವಯಸಸ: 33

578

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0210195

579

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2632032

580

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3154465

ಹಸರಹ: ಪರವನಬದನಸ ನದಯಕ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಯರಬಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಕಹಲಕದರ ಶದನತದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಯಳಯರಯಮ

ಹಸರಹ: ಅಚಚಮಟಟ ಈರಣದಷ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತ

ಮನ ನನ.: ಬ/437
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/463
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/474
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಗನಡಹ
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±Üâo 26 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

Ë»ÝWÜ : 5ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36 ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
581

HYT1961598

582

RJD2628014

583

RJD0222216

ಹಸರಹ: ಹಸಸನನ ಶದಭದಸಖದನಸ ಇಮದಮ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಭಯಸಯಖಯನ

ಹಸರಹ: ಬಹನವವಡಡರ ತಮಕಣದಷ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಟಟಪಯಪ

ಹಸರಹ: ಕಸನಬದರ ಮನಜಸನದಥ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನನಗಪಪ

ಮನ ನನ.: ಬ/503
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/510
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 545
ವಯಸಸ: 37

584

RJD2634020

ಹಸರಹ: ಅಪಪಬನಜಬದನಸ ಪಟನಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಗರಡಹಸಯಬ
ಮನ ನನ.: ಬ/1268
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

587

585

RJD2631646

586

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2630481

ಹಸರಹ: ಜಸಬನರಅಹಕದ ಪಟನಲ

ಹಸರಹ: ಪವರನಬದನಸ ಪಟನಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಇಸರಫ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹಹಸರನಅಹಹದ

ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನನ.: ಬ/1268
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

Deleted
ಮನ ನನ.: ಬ/1268

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2630473

ಹಸರಹ: ಹಸಸನನಅಹಕದ ಪಟನಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಇಸರಫ

ಮನ ನನ.: ಬ/1268
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಗನಡಹ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21
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588

RJD0209015

589

RJD4413514

590

RJD4388229

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲಸದಬ ಕಹಟಸರ

ಹಸರಹ: ಮದಸದಬ ಬಟಗನರ

ಹಸರಹ: ರಜಯದ ದನಡದಯಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಜರಸಯಬ ಕರಟಹರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹಹಸರನಸಯಬ ಬಟಗರರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಖಯದರ ದನಡಯಯಲ

ಮನ ನನ.: ಬ/ಪ.ನನ.2
ವಯಸಸ: 56
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 04
ವಯಸಸ: 58

ಮನ ನನ.: 7/8
ವಯಸಸ: 23

591

RJD4273587

592

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4397394

593

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108817

ಹಸರಹ: ಶಗಸಪದಸ ಧದರವದಡಕರ

ಹಸರಹ: ರನಷದಕ ರಹನಣ

ಹಸರಹ: ಶದನತದ ಬರದದದರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇಮಯಶನ ಧಯರವಯಡಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಕನದರ ರರರಣ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸದದಪಯಪ ಬರಯದಯರ

ಮನ ನನ.: ಎಚ/17/655
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 26
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 40

594

RJD0209528

ಹಸರಹ: ಅಸಲಮಖದನ ದನಶನಹರ

595

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

HYT1450519

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಆಲನಖಯನ ದರಶನರರ

ಹಸರಹ: ಮನಜಸಳದ ಮದನಗದವ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪರಶಹರಯಮ

ಮನ ನನ.: 38/12
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ವಯಸಸ: 36

597

RJD4303251

Deleted
ಮನ ನನ.: 38/1,2
598

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3143120

596

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0207852

ಹಸರಹ: ಅಮನನದಬ ಬಸಕದರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಸಯದದಯವಪದ ಬಹಕಯರ

ಮನ ನನ.: 38/12/190
ವಯಸಸ: 71
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

599

RJD3143161

ಹಸರಹ: ಆಸದಕಬದನಸ ಶನಡನವದಲ

ಹಸರಹ: ಜನಜದಬದಯ ಸದವನತ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಫಜಲ ಅಹಹದ ಶನಡರವಯಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶನಕರ ಸಯವನತ

ಹಸರಹ: ರದಮಚನದಬ ಸದವನತ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶನಕರ

ಮನ ನನ.: 38/293
ವಯಸಸ: 24
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 62
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38
ವಯಸಸ: 35
ಲನಗ : ಗನಡಹ

600

RJD3140068

ಹಸರಹ: ಗಕನಡ ದದವಪಲಸದಬ

601

HYT2035988

602

RJD1404623

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಕಹತನಮಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಗಕನಡ ಮಮತದಜ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದಯವಪಲಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಶಬಬನರಅಹಕದ ಮಸಲದಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಬಸಯಬ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/1,2
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/1,2
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/1,2/70
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಗನಡಹ

603

RJD4203261

604

RJD4660676

605

RJD4661146

ಹಸರಹ: ಆಪಬನನ ಮಸಲದಲ

ಹಸರಹ: ನಸದರ ಅಹಕದ ಸದನಗವದಲ

ಹಸರಹ: ನಕಸನನಬದನಸ ಸದನಗವದಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಶಬಬರ ಮಹಲಯಬ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಯರರನರಸರದ ಸಯನಗವಯಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಸಯರ ಅಹಹದ ಸಯನಗವಯಲ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/1,2/70
ವಯಸಸ: 27
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/25
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/25
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

606

RJD4660650

607

RJD4660635

608

RJD4628186

ಹಸರಹ: ಶಬದನದ ಶನಖ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಫರಕ ಶರಖ

ಹಸರಹ: ಪಪಜದ ಆನನದದಚ

ಹಸರಹ: ಗಕಸಸಸದಬ ಕಟಟಮನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಭಸರಹ ಆನನದಯಚ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಮಯನ ಕಟಟಮನ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/132
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/267
ವಯಸಸ: 20
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/291
ವಯಸಸ: 21
ಲನಗ : ಗನಡಹ

609

RJD3151990

610

RJD4658324

611

RJD3883626

ಹಸರಹ: ಚಲವದದ ಫಕರವದನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹದರವ

ಹಸರಹ: ದದನನಲಸ ನಲಹಲರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನತರರನ ನಲರಬರ

ಹಸರಹ: ಮಸಜದವರ ಫದತನಮದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಅಲ

ಮನ ನನ.: 39/12/31
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 39/100
ವಯಸಸ: 20
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/39/2
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

#612

RJD3138047

613

RJD2046761

#614

RJD3151289

ಹಸರಹ: ಹಬಬಳಳ ರಮಸದದಬದನಸ

ಹಸರಹ: ಲಕಕಣ ಪವದರ

ಹಸರಹ: ರಯದಜ ಅಹಕದ ಸದನಗವದಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಖಯದರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪರಶಹರಯಮ ಪವಯರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಯರರನರಶರದ ಸಯನಗವಯಲ

ಮನ ನನ.: 45
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 57
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನನ.: ಬ/69
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಗನಡಹ

615

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108890

616

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4108569

617

RJD4652053

ಹಸರಹ: ಮನರ ಫನದರನಡಸ

ಹಸರಹ: ಅಕಬರ ಗಹನಶದನಟಟ

ಹಸರಹ: ತಕಸನಫ ಗಕನಡ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಲರಯಸ ಫನಯರನಡಸ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಕಹತನಹಹಸರನ
ಗರರಶಯನಟಟ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಯವಲಸಯಬ ಗಸನಡ

ಮನ ನನ.: 80
ವಯಸಸ: 26

ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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ಮನ ನನ.: 89
ವಯಸಸ: 28

ಲನಗ : ಗನಡಹ
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ಮನ ನನ.: 114
ವಯಸಸ: 19

ಲನಗ : ಗನಡಹ
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618

RJD2638138

619

RJD4173647

620

RJD4658308

ಹಸರಹ: ಲಲತದ ಗಹನದಳ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಠಠಲ

ಹಸರಹ: ಅನತಹನನ ನಲಸಲರ

ಹಸರಹ: ಮನನಷ ಗಜದಕಹನಶ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಯನರಲ ನಲಹಬರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಕಷಯಣ ಗಜಯಕರರಶ

ಮನ ನನ.: 115
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 124
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನನ.: 131
ವಯಸಸ: 19

#621

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108809

622

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4624466

623

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0207423

ಹಸರಹ: ಮಹಕದ ಜಕಬಯದ ರದಯಚಹರ

ಹಸರಹ: ಗದಯತಬ ತಹನಮಕ

ಹಸರಹ: ನಸರಸಲದಲ ಮಸಲದಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಶರರಫ ರಯಯಚರರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶನಕರ ತರರಮಸ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಕನದರಸಯಬ ಮಹಲಯಬ

ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನನ.: 155
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: 167
ವಯಸಸ: 54

624

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0207431

625

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108916

626

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272639

ಹಸರಹ: ಶದಹನನಸಸಲದಸನದ ಮಸಲದಲ

ಹಸರಹ: ನದಜನನನ ಕಹನತದನಲ

ಹಸರಹ: ವನಕಪದಪ ಬಳಗದನವಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಸರಹಲಯಬ ಮಹಲಯಬ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಜಯಕರರಹಹಸರನ ಕರತಯನಲ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಮರಶ ಬಳಗಯನವಕರ

ಮನ ನನ.: 167
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 167
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: 172
ವಯಸಸ: 22

627

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4224820

628

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4637849

629

ಲನಗ : ಗನಡಹ

HYT1652221

ಹಸರಹ: ಈಶನರ ವಡಡರ

ಹಸರಹ: ಸನಹನಬರಬದನಸ ದಸಸಗ

ಹಸರಹ: ನಹರಜಹದನ ಕಟಟಮನ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಸವರಯಜ ವಡಡರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಫಜಲಹಲ ರಹಮಯನ ದಹಸಗ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಮಯನ

ಮನ ನನ.: 204
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 265
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: 291
ವಯಸಸ: 44

630

ಲನಗ : ಗನಡಹ

HYT2073195

631

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3883493

632

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3883428

ಹಸರಹ: ರಹಮದನ ಕಟಟಮನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಭದಬಶಟಟ ನಲದನಬಕ

ಹಸರಹ: ಶಹನಭದ ಕದನ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಲಬಕಯಜಹರನ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಲಕಹಣ ಕದನ

ಮನ ನನ.: 291
ವಯಸಸ: 48

ಮನ ನನ.: ಬ/296
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/311
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

633

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3161080

634

RJD3135241

635

HYT2075299

ಹಸರಹ: ಶದರದದ ಬಳಗದನವಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಮರಶ

ಹಸರಹ: ಕಸಮದರಸದನಮ ನದರದಯಣಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ವಷಹಣ ನಯರಯಯಣಕರ

ಹಸರಹ: ಫರದದಬದನಸ ಹಸಲಕಟಟ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಗಸಸಹಸಯಬ

ಮನ ನನ.: 323/87
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಸ/326
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 339
ವಯಸಸ: 40

636

RJD2642353

637

RJD2641124

638

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3153855

ಹಸರಹ: ಪದಟನಲ ಅನಸಷದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹರರಶ

ಹಸರಹ: ಪದಟನಲ ಸಸರನಶ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಕಷಣ

ಹಸರಹ: ಪದಟನಲ ಪದವರತವನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮರಹನ

ಮನ ನನ.: ಬ/353
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/353
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/353
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

639

RJD3153848

640

RJD4083986

Deleted

641

RJD4090478

ಹಸರಹ: ಪದಟನಲ ಮನಹನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಕಷಣ

ಹಸರಹ: ನಸದಕರ ಅಹಕದ ತದನಬಟಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಗಸಸ

ಹಸರಹ: ಅಬಸದಲರಹನಮ ತದನಬಟಕರ

ವಯಸಸ: 52

ಮನ ನನ.: ಸ/356
ವಯಸಸ: 70
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಸ/356
ವಯಸಸ: 33
ಲನಗ : ಗನಡಹ

Deleted
ಮನ ನನ.: ಬ/353
#642

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3883543

#643

RJD3152790

ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಜರರ ಅಹಹದ

644

RJD0210369

ಹಸರಹ: ನನದಗಡಕರ ಮಹಕದ ಉಸದಕನ

ಹಸರಹ: ಶದಹನನ ನನದಗಡಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಮಯಮ ಕಯಸರಮ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಉಸಯಹನ

ಹಸರಹ: ಅರಸಣ ಕಲದಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಯಬಣಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/358
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/358
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/361
ವಯಸಸ: 50
ಲನಗ : ಗನಡಹ

645

HYT1961077

646

RJD2628022

647

RJD0213389

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹದಮಉಮಹರ

ಹಸರಹ: ಹನಸಮನತ ವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಹಗರಪಪ

ಹಸರಹ: ಅಚಚಮಟಟ ಲಕಕನಬದಯ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಈರಣಯಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/420
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/432
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/432
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಹಸರಹ: ಮಹಕದದದಲ ಮಸಜದವರ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 29 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

Ë»ÝWÜ : 6ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36 ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
648

HYT1962414

649

RJD2631703

650

RJD2628923

ಹಸರಹ: ಶಹನಭದ ವಡಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತ

ಹಸರಹ: ಮಸಸದಸಕ ಕಟಟಮನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಮಯಮಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಮದಬಸಬ ಕಟಟಮನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಸಯತಕ

ಮನ ನನ.: ಬ/432
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/436
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/436
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

651

RJD2629863

652

RJD4200374

653

RJD4608899

ಹಸರಹ: ಅಯಹಬಸದಬ ನದಯಕ

ಹಸರಹ: ಸವತದ ನದರದಯಣಕರ

ಹಸರಹ: ಓನಕದರ ಮದನಡಲನಕ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಸಯಬ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕಹಮಯರಸಯನಮ
ನಯರಯಯಣಕರ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಹಭಯಸ ಮಯನಡಲರಕ

ಮನ ನನ.: ಬ/437
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಗನಡಹ

654

RJD2640670

ಹಸರಹ: ಹನಮನತ ಅಚಮಟಟ

ಮನ ನನ.: ಸ-437
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

655

RJD2642783

ಮನ ನನ.: ಬ/453
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಗನಡಹ

656

RJD2642791

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹನಮನತ ಅಚಮಟಟ

ಹಸರಹ: ಗನಗವನ ವಡಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮನಜಹನಯಥ

ಹಸರಹ: ಮನಜಸನದಥ ವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಯರಹತ

ಮನ ನನ.: ಬ/474
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: ಬ/478
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/478
ವಯಸಸ: 41
ಲನಗ : ಗನಡಹ

657

RJD4314100

ಹಸರಹ: ತಬಸಸಮ ಶಹಬದಜಖದನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇಮಯಮಹಹಸರನ
ಶಹಬಯಜಖಯನ

ಮನ ನನ.: ಬ/503
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

660

RJD0222968

658

RJD2630929

659

RJD0204438

ಹಸರಹ: ಯಶಹನಧದ ಭಹನವವಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ತಮಹಣಯಣ

ಹಸರಹ: ಕಸನಬದರ ನದಗರತನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮನಜಹನಯಥ

ಮನ ನನ.: ಬ/510
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 545
ವಯಸಸ: 33

661

RJD3151420

662

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2049328

ಹಸರಹ: ಶಹನಭದ ವಡಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಸವರಯಜ

ಹಸರಹ: ಶನಶದದ ದನಡದಯಲ

ಹಸರಹ: ಸವತದ ಜದನಗಳ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಉಸಯಹನ ದನಡಯಯಲ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸದಯನನದ ಜಯನಗಳ

ಮನ ನನ.: ಬ/693
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/815
ವಯಸಸ: 54
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ913
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

663

RJD3145349

664

RJD0213041

665

RJD0213033

ಹಸರಹ: ನಶನಅಹಕದ ಶದಳಳ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಬಹಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಹನಚನದಳಳರ ಇನದಸಬದಯ

ಹಸರಹ: ಹನಚನದಳಳರ ರನಮಸಕದರದಜ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರರಣಹಕಯರಯಜ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗಣಪತಸನಗ

ಮನ ನನ.: ಎ/990
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 1164/3
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 1164/3
ವಯಸಸ: 56
ಲನಗ : ಗನಡಹ

666

RJD2634350

667

RJD2630721

668

RJD2044295

ಹಸರಹ: ರಜಪಪತ ರದಜಕಸವರ

ಹಸರಹ: ಹನಚನದಳಳರ ಕಸಹಸರಬದಯ

ಹಸರಹ: ರಜಪಪತ ನದರದಯಣಸನಗ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶನಕರಸನಗ

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಗಣಪತಸನಗ

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹನಹಮನತಸನಗ

ಮನ ನನ.: 1164/3
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 1164/3
ವಯಸಸ: 69
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 1164/4
ವಯಸಸ: 54
ಲನಗ : ಗನಡಹ

669

RJD2050326

ಹಸರಹ: ರಜಪಪತ ಗರಜದಬದಯ

670

RJD3150679

671

RJD2055663

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ನಯರಯಯಣಸನಗ

ಹಸರಹ: ಶದನತದ ಪಪಜದರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದಹಗರಪಪ

ಹಸರಹ: ದಸಗರಪಪ ಪಪಜದರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಹಗರಪಪ

ಮನ ನನ.: 1164/4
ವಯಸಸ: 48
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ1164
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ1164
ವಯಸಸ: 61
ಲನಗ : ಗನಡಹ

672

RJD2636603

673

RJD3153236

#674

RJD2047470

ಹಸರಹ: ಜಸಬನದದ ತನಕಡ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಬರಸಬಯನ

ಹಸರಹ: ಮಹಮದಹನಫ ತಗಡ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಮದದನವ ಉಪದಪರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಸಪಪ

ಮನ ನನ.: ಬ/1222
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/1222
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 1223/155
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

675

RJD0221002

ಹಸರಹ: ಆಸದಕ ತನಕಡ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಹನರಫ ತರಕಡ

ಮನ ನನ.: ಬ/1271
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 30 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

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

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 31 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 32 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21
±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

2ಚಚರ ರರರಡ 3.ಸಬನ ಏರಯಯ ಹಹಲಬಟಟ ಬಯಬಕ ನನ 2/2
676

RJD4587671

677

RJD0218727

678

HYT2069839

ಹಸರಹ: ನನಗವಯನ ಪವಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಯಸಹದರವ ಪವಯರ

ಹಸರಹ: ವಯಸಹದರವ ಪವಯರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪರಶಹರಯಮ

ಹಸರಹ: ಸಯರನಗವಯಲ ಮಮತಯಜಬರಗನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕ.ಮಹಮದ

ಮನ ನನ.: 117

ಮನ ನನ.: 117

ಮನ ನನ.: 186

ವಯಸಸ: 27

679

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

HYT2070290

ವಯಸಸ: 41

680

ಲನಗ : ಗನಡಹ

HYT2070308

ವಯಸಸ: 45

681

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2237402

ಹಸರಹ: ಸಯರನಗವಯಲ ಅಬಹದಲಮಜರದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಕನದರಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಖಸರಹನಬ ಸಯರನಗವಯಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಮಜರದ

ಹಸರಹ: ಮನಯಯರ ಮಹಹದಶಫ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಯಬ

ಮನ ನನ.: 186

ಮನ ನನ.: 192

ಮನ ನನ.: 37

ವಯಸಸ: 51

682

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2243871

ವಯಸಸ: 41

683

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3802311

ವಯಸಸ: 54

684

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0219998

ಹಸರಹ: ಮನಯಯರ ದಲಶಯದಭ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಶಫ

ಹಸರಹ: ಪವಯರ ರರಖಯ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮನಜಹನಯಥ

ಹಸರಹ: ಮನಜಹನಯಥ ಪವಯರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಶವನತ

ಮನ ನನ.: 37

ಮನ ನನ.: 49

ಮನ ನನ.: 49

ವಯಸಸ: 44

685

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3163664

ವಯಸಸ: 29

686

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3163649

ವಯಸಸ: 37

687

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0222034

ಹಸರಹ: ರಹಕಯಸನಯಬರಗನ ಜನಗರಬಯಯ

ಹಸರಹ: ಜನಗಹಬಯಯ ಮಹಹದ ರಫರಕ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಗಹಟ ಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಪವನ ಹಳರಳರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜರವನ

ಮನ ನನ.: 91

ಮನ ನನ.: 91

ಮನ ನನ.: ಬ/846/84

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಮಹದರಫರಕ

ವಯಸಸ: 39

688

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4322061

ವಯಸಸ: 42

689

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4321386

ಹಸರಹ: ಜಹರದಯ ಸಹಲಯತನನಯಯಯ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇಸಯಹಯಲಸಯಬ
ಸಹಲಯತನನಯಯಯ
ಮನ ನನ.: ಇ/138

ಹಸರಹ: ಮಹಬರಬಸಹಬಯನ ನಯಯಕ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಸಯಹಯಲ ನಯಯಕ

ವಯಸಸ: 48

ವಯಸಸ: 74

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನನ.: ಇ/138
ಲನಗ : ಗನಡಹ

3ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
690

RJD4716254

691

RJD4714994

692

RJD4718227

ಹಸರಹ: ಶಯಹರದಯ ಮಹಲಯಬ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಜರಸಯಬ ಮಹಲಯಬ

ಹಸರಹ: ತಬಸಹಸಮ ಹವಯಲಯದರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಬಯಬಯಜಯನ ಹವಯಲಯದರ

ಹಸರಹ: ಕಹಬರರ ಪಯಟರಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮರಹನ ಪಯಟರಲ

ಮನ ನನ.: 142

ಮನ ನನ.: 155

ಮನ ನನ.: 157

ವಯಸಸ: 19

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ವಯಸಸ: 31

ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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ವಯಸಸ: 18

ಲನಗ : ಗನಡಹ

±Üâo 33 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21
693

RJD4737367

694

RJD4717203

695

RJD4716296

ಹಸರಹ: ದರಪಯ ಬಳಗಯನವಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಮರಶ ಬಳಗಯನವಕರ

ಹಸರಹ: ವನಯಯಕ ಮಟಗಯರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಯದರವ ಮಟಗಯರ

ಹಸರಹ: ಸಮರತ ಅನಡನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನಬಯದಯಸ ಅನಡನ

ಮನ ನನ.: 172

ಮನ ನನ.: 190

ಮನ ನನ.: 201

ವಯಸಸ: 19

696

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4734901

ಹಸರಹ: ಪಪಜಯ ಹಳರಮನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶವಯನನದನ ಹಳರಮನ
ಮನ ನನ.: 218
ವಯಸಸ: 19

699

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4715264

ಹಸರಹ: ರವರಯಜ ಬಜರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಯವರರ ಬಜರ

ವಯಸಸ: 19

697

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4740312

ವಯಸಸ: 20

698

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4716940

ಹಸರಹ: ಮಹಬರಬಸಯಬ ಕಟಟಮನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಮಯನ
ಕಟಟಮನ
ಮನ ನನ.: 231

ಹಸರಹ: ಮಹಜಫರ ಕಯಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಸತಯತರ ಕಯಕರ

ವಯಸಸ: 18

ವಯಸಸ: 18

700

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4735130

ಮನ ನನ.: 235

701

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4720785

ಹಸರಹ: ಶಲಯಪ ಚಕಶಸಯಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಜಶರಖರ ಚಕಶಸಯಲ

ಮನ ನನ.: 38/102

ಹಸರಹ: ಮಹಬರನಯ ಖಯನಜಯದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಹನರಫ
ಖಯನಜಯದ
ಮನ ನನ.: 39/143

ವಯಸಸ: 20

ವಯಸಸ: 19

ವಯಸಸ: 26

702

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: 61
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4740528

ಹಸರಹ: ಸಹರದಯ ದಡವಯದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಸಮದ
ದಡವಯಡ
ಮನ ನನ.: ಬ/51
ವಯಸಸ: 45

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

4ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
703

RJD4736393

704

RJD4735122

705

RJD4738761

ಹಸರಹ: ನಸರಮಯ ಸವಣರರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಶರದ
ಸವಣರರ
ಮನ ನನ.: 148

ಹಸರಹ: ಗಣರಶ ವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಮರಶ ವಡಡರ

ಹಸರಹ: ವಜಯ ವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಮರಶ ವಡಡರ

ಮನ ನನ.: 38/107

ಮನ ನನ.: 38/107

ವಯಸಸ: 23

ವಯಸಸ: 21

ವಯಸಸ: 19

706

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4737607

707

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4736138

708

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4738795

ಹಸರಹ: ಆಸರಫ ಗಸನಡ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಯವಲಸಯಬ ಗಸನಡ

ಹಸರಹ: ಸನದರಪ ಕಲಯಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅರಹಣ ಕಲಯಲ

ಹಸರಹ: ಸಹನನದಯ ಪಪಜಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಆನನದರಯಜ ಪಪಜಯರ

ಮನ ನನ.: 38/114

ಮನ ನನ.: 38/195

ಮನ ನನ.: 38/2

ವಯಸಸ: 21

709

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4740619

ಹಸರಹ: ರಯಕರಶ ದನಡಗಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸತಶಪಯಪ ದನಡಗಲ

ವಯಸಸ: 18

710

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4739652

ವಯಸಸ: 18

711

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4735205

ಹಸರಹ: ಅಬಹದಲರಹಮಯನ ಜಯಲರಗಯರ

ಮನ ನನ.: 38/215

ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗರಡಹಸಯಬ
ಜಯಲರಗಯರ
ಮನ ನನ.: 38/329

ಹಸರಹ: ತಬಸಹಸಮ ಮಹಲಯಬ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇಜಯಜ ಅಹಹದ
ಮಹಲಯಬ
ಮನ ನನ.: 38/46

ವಯಸಸ: 18

ವಯಸಸ: 49

ವಯಸಸ: 19

712

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4740502

ಹಸರಹ: ನರಹಯಲ ಸಯಳಹನಕ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮರಹನದಯಸ ಸಯಳಹನಕ
ಮನ ನನ.: 87
ವಯಸಸ: 18

ಲನಗ : ಗನಡಹ

5ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21
713

RJD4738431

714

RJD4740270

715

RJD4735197

ಹಸರಹ: ಅಬಹದಲರಶರದ ಸವಣರರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಷಯಸಯಬ ಸವಣರರ

ಹಸರಹ: ರರನಯ ಲರರಬರರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನತರರನ ಲರರಬರರ

ಹಸರಹ: ಸನತರರಷ ವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಸವರಯಜ ವಡಡರ

ಮನ ನನ.: 148

ಮನ ನನ.: 24

ಮನ ನನ.: 304

ವಯಸಸ: 47

716

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4735544

ಹಸರಹ: ವವರಕಯನನದ ಮರರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶವಯನನದ ಮರರ

ವಯಸಸ: 18

717

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4734919

ವಯಸಸ: 18

718

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4740213

ಮನ ನನ.: 38/286

ಹಸರಹ: ನರರಜಹಯನ ಜಯಲರಗಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರಹಮಯನ
ಜಯಲರಗಯರ
ಮನ ನನ.: 38/329

ಹಸರಹ: ಸನಯ ಕರರತವಯಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಗಫಪರ
ಕರರತವಯಲ
ಮನ ನನ.: 39/39

ವಯಸಸ: 19

ವಯಸಸ: 46

ವಯಸಸ: 20

719

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4740155

720

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4736476

ಹಸರಹ: ಖಹತರಜಯ ಜಮಖನಡ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಜಯವರದ ಜಮಖನಡ

ಹಸರಹ: ರಯಯನಯ ಶರಖ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಹಸರನಸಯಬ ಶರಖ

ಮನ ನನ.: 39/60

ಮನ ನನ.: 73

ವಯಸಸ: 20

722

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4735171

ಹಸರಹ: ಇಮತಯಯಜ ಅಹಹದ ಧಯರವಯಡಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಖಯದರ
ಧಯರವಯಡಕರ
ಮನ ನನ.: 75
ವಯಸಸ: 20

725

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4739108

ವಯಸಸ: 19

723

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4682449

ಹಸರಹ: ಪಶತರಕ ಬಯನದರರಡಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಷಣಹಹಖ
ಬಯನದರರಡಕರ
ಮನ ನನ.: ಬ/20/156
ವಯಸಸ: 19

726

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4737672

721

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4737722

ಹಸರಹ: ಹರನಯಕಸಸರ ಧಯರವಯಡಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಖಯದರ
ಧಯರವಯಡಕರ
ಮನ ನನ.: 75
ವಯಸಸ: 24

724

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4737490

ಹಸರಹ: ರಯಜಶಶರ ಕರರವರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಣಣಪಯಪ ಕರರವರ
ಮನ ನನ.: ಬ/38/12
ವಯಸಸ: 24

727

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4707139

ಹಸರಹ: ಜರಶಯನಸಯಬ ಜರರಗನಕರಪಪ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಯವಪದಸಯಬ
ಜರರಗನಕರಪಪ
ಮನ ನನ.: ಬ/38/224

ಹಸರಹ: ಅನಲ ಅಮರಯಪಪರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಜಹ ಅಮರಯಪಪರ

ಹಸರಹ: ಮಹಜಫರ ಪನಚ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ರವಪಫ ಪನಚ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/285

ಮನ ನನ.: ಬ/39/2/120

ವಯಸಸ: 18

ವಯಸಸ: 20

ವಯಸಸ: 18

728

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4740569

ಹಸರಹ: ಅಬಹದಲಸಲಯಮ ದಡವಯಡ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಸಮದ
ದಡವಯಡ
ಮನ ನನ.: ಬ/51
ವಯಸಸ: 18

ಲನಗ : ಗನಡಹ

6ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
729

RJD4718714

ಹಸರಹ: ಅಹಹದ ವಯಕರದ ಮಹಲಯಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಬಬರಅಹಹದ
ಮಹಲಯಬ
ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 18

732

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4716817

730

RJD3798410

731

RJD3798428

ಹಸರಹ: ಖತರಬ ಅಬರದಯ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಯಝ

ಹಸರಹ: ಖತರಬ ರಯಯಝ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಗರಯರ

ಮನ ನನ.: --

ಮನ ನನ.: --

ವಯಸಸ: 50

733

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4338133

ವಯಸಸ: 55

734

ಲನಗ : ಗನಡಹ

HYT1651629

ಹಸರಹ: ಉಜಯಹ ಮಹಲಯಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಬಬರಅಹಹದ
ಮಹಲಯಬ
ಮನ ನನ.: 137

ಹಸರಹ: ಮಹನರರಅಹಹದ ಅಗಸಮನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಖಯದರ
ಅಗಸಮನ
ಮನ ನನ.: ಸ/729

ಹಸರಹ: ದಯವಪದ ಜರರಗನಕರಪಪ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಯವಲಸಯಬ

ವಯಸಸ: 20

ವಯಸಸ: 43

ವಯಸಸ: 40

ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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ಮನ ನನ.: 224
ಲನಗ : ಗನಡಹ

±Üâo 35 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21
735

HYT1651637

736

RJD2436749

737

RJD2435634

ಹಸರಹ: ಪರವರನಬಯನಹ ಜರರಗನಕರಪಪ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದಯವಪದ

ಹಸರಹ: ಶಯಯರಯಬಯನಹ ಡನಕವಯಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಕಬರಸಯಬ ಡನಕವಯಲ

ಹಸರಹ: ಅಕಬರಸಯಬ ಡನಕವಯಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಯಬ

ಮನ ನನ.: 224

ಮನ ನನ.: 237

ಮನ ನನ.: 237

ವಯಸಸ: 38

738

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD1802024

ವಯಸಸ: 40

739

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4328597

ವಯಸಸ: 41

740

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4222527

ಹಸರಹ: ಇನತಯಯಜ ಕತರತರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ರಜಯಕ

ಹಸರಹ: ಬಬಆಯಶಯಶ ಕತರತರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇಮತಯಯಜ ಕತರತರ

ಹಸರಹ: ಮಹಸಯತಕ ಮಹಜಯವರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಬಯಬಹಸಯಬ ಮಹಜಯವರ

ಮನ ನನ.: 267

ಮನ ನನ.: 267

ಮನ ನನ.: 279

ವಯಸಸ: 30

741

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4222535

ವಯಸಸ: 22

742

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0218123

ವಯಸಸ: 33

743

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2241917

ಹಸರಹ: ಮಹಸಯಯನ ಮಹಜಯವರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಸಯತಕ ಮಹಜಯವರ

ಹಸರಹ: ಶಮಶಯದ ಉಡರದಮನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅನನರಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಅನನರಸಯಬ ಉಡರದಮನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಸನಸಯಬ

ಮನ ನನ.: 279

ಮನ ನನ.: 289

ಮನ ನನ.: 289

ವಯಸಸ: 27

744

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4318101

ಹಸರಹ: ಅಬಹದಲರಹಮಯನ ಮಹಲಯಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಖಲರಲಅಹಹದ
ಮಹಲಯಬ
ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 45

747

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0200246

ವಯಸಸ: 43

745

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4135653

ವಯಸಸ: 56

746

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4220513

ಹಸರಹ: ರರಣಹಕಯ ಮಟಗಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಯದರವ ಮಟಗಯರ

ಹಸರಹ: ಪಶರತ ಮಟಗಯರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಯದರವ ಮಟಗಯರ

ಮನ ನನ.: 38

ಮನ ನನ.: 38

ವಯಸಸ: 41

748

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2440162

ವಯಸಸ: 25

749

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4025508

ಹಸರಹ: ಪರರದಯಬರಗನ ಮಹಲಯಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಮಯಮಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಸನಯವಯಲ ನರರ ಅಹಹದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಸನವಲಯ

ಹಸರಹ: ಜಬರನ ಪಪನಗ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹಭಯನ

ಮನ ನನ.: 38/1/2

ಮನ ನನ.: 38/1/2

ಮನ ನನ.: 38/1/2

ವಯಸಸ: 31

ವಯಸಸ: 30

ವಯಸಸ: 34

750

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0200253

ಹಸರಹ: ಸಯನವಯಲ ಜಸನಯಬ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಅಜರಜ

751

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4173316

752

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4739389

ಹಸರಹ: ಸನಜಯ ಪವಯರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಲಕಹಣ ಪವಯರ

ಮನ ನನ.: 38/1/2

ಹಸರಹ: ಅಬಹದಲಅಜರಜ ಸಯನವಯಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಯಬ
ಸಯನವಯಲ
ಮನ ನನ.: 38/1/2

ವಯಸಸ: 45

ವಯಸಸ: 61

ವಯಸಸ: 19

753

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2237758

754

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2437218

ಮನ ನನ.: 38/57

755

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD3140621

ಹಸರಹ: ಜಸನಬಬ ಮಕಯನದಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇಮಯಮಸಯಬ

ಹಸರಹ: ರಯಜಶರಖರ ಚಕಶಸಯಲ
ತಯಯಯಹಸರಹ:ಶಯನತವನ

ಹಸರಹ: ಚಕಶಸಯಲ ಶಯನತವನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹದಕಪಪ

ಮನ ನನ.: 383

ಮನ ನನ.: 39/2

ಮನ ನನ.: 39/2

ವಯಸಸ: 86

756

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4025037

ವಯಸಸ: 31

757

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4025045

ವಯಸಸ: 75

758

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4397915

ಹಸರಹ: ಮನಜಯಶ ನನದಕರರಲಮಠ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶರಖರಯಶ

ಹಸರಹ: ಶಸಲಯ ನನದಕರರಲಮಠ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮನಜಯಶ

ಹಸರಹ: ರಹಖಯಯ ಪನಚ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ರಸಫ ಪನಚ

ಮನ ನನ.: 39/2/11

ಮನ ನನ.: 39-2/11

ಮನ ನನ.: ಡ/532

ವಯಸಸ: 40

ವಯಸಸ: 27

ವಯಸಸ: 22

759

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2430262

ಹಸರಹ: ಬರರಸಲ ಶಯನತಯಬಯಯ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಯರಹತ
ಮನ ನನ.: 451
ವಯಸಸ: 72

ಲನಗ : ಹಣಹಣ
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760

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4298584

761

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4344750

ಹಸರಹ: ಶಯಹರನ ಮಹಲಯಬ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ರಹಮಯನ
ಮಹಲಯಬ
ಮನ ನನ.: 46

ಹಸರಹ: ಹರನಯಕಸಸರ ಅಗಸಮನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹನರರಅಹಹದ
ಅಗಸಮನ
ಮನ ನನ.: 50

ವಯಸಸ: 42

ವಯಸಸ: 28

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

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

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

±Üâo 36 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21
762

RJD3142106

763

764

RJD4203980

RJD2437507

ಹಸರಹ: ಕರಣಕಹಮಯರ ಸರರಮವನಶ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಲಬಪಯಪ

ಹಸರಹ: ವಸರಮಅಕಶಮ ಸಸದಯಗರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಹಹದಸಯಬ ಸಸದಯಗರ

ಹಸರಹ: ಸಸದಯಗರ ಅಹಹದಸಯಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ವಹಯಬ

ಮನ ನನ.: 669

ಮನ ನನ.: 761

ಮನ ನನ.: 761

ವಯಸಸ: 35

765

ಲನಗ : ಗನಡಹ

HYT2070183

ವಯಸಸ: 24

766

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ವಯಸಸ: 52

767

HYT2069631

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0209908

ಹಸರಹ: ಸಸದಯಗರ ಗಹಲಜಯರಬಯನಹ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಹಹದ ಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಸಯವಪಕಯರ ಜಫರಹಲಯಬಖಯನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗರಯರಖಯನ

ಹಸರಹ: ಬಸವರಯಜ ವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗನಗಪಯಪ

ಮನ ನನ.: 761

ಮನ ನನ.: 794

ಮನ ನನ.: ಬ/38/

ವಯಸಸ: 49

768

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4109120

ಹಸರಹ: ಶಸನಯಜ ಬರಗನ ದಹಗರದ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಸಯಶದ ದಹಗರದ
ಮನ ನನ.: ಬ/38/
ವಯಸಸ: 29

771

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4740247

ಹಸರಹ: ಸಹಲರಮಯನ ಶಯಬಯಸಖಯನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಮಶಹದದರನ
ಶಯಬಯಸಖಯನ
ಮನ ನನ.: ಬ/38/115
ವಯಸಸ: 22

774

ಲನಗ : ಗನಡಹ

HYT1997758

ವಯಸಸ: 52

769

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ವಯಸಸ: 44

770

RJD4736120

ಹಸರಹ: ಮಹಹದತಲಯವ ಶಯಬಯಸಖಯನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಮಶಹದದರನ
ಶಯಬಯಸಖಯನ
ಮನ ನನ.: ಬ/38/115
ವಯಸಸ: 20

772

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4737664

ಹಸರಹ: ಮರಮನಯಜ ಶಯಬಯಸಖಯನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಮಶಹದದರನ
ಶಯಬಯಸಖಯನ
ಮನ ನನ.: ಬ/38/115

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ವಯಸಸ: 19

773

RJD4739975

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD0222356

ಹಸರಹ: ದರಡಡಕಯ ಕಲಬಕಹಟಕಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಕಲಬಪಯಪ ಕಲಬಕಹಟಕಯರ

ಹಸರಹ: ಮಹರರನಸಯ ಪನಚ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲರರರಪ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/163

ಮನ ನನ.: ಬ/503

ವಯಸಸ: 47

775

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ವಯಸಸ: 44

776

RJD2640027

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2630572

ಹಸರಹ: ರಮಜಯಬರಗನ ನಧಯಫ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಜರಶಯಬ

ಹಸರಹ: ಮನಜಹಳಯ ಕಠಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪಶಕಯಶ

ಹಸರಹ: ಪಶಕಯಶ ಕಠಯರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಭಹಜನಗ

ಮನ ನನ.: ಬ/864

ಮನ ನನ.: ಬ648

ಮನ ನನ.: ಬ648

ವಯಸಸ: 50

ವಯಸಸ: 36

777

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4107264

778

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ವಯಸಸ: 32

779

RJD2434785

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0222349

ಹಸರಹ: ಜಬರನತಯಜ ದಹಸಗ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇಕಬಯಲ

ಹಸರಹ: ಲತಯ ಭರರಸಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಯರಹತ

ಹಸರಹ: ಪನಚ ಅಬಹದಲ ರರರಫ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಗರಯರ

ಮನ ನನ.: ಡ/380

ಮನ ನನ.: ಡ/451

ಮನ ನನ.: ಡ/503

ವಯಸಸ: 35

ವಯಸಸ: 49

ವಯಸಸ: 46

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಗನಡಹ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
51

Joár

53

104

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr

1ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಆಶಶಯ ನಗರ ಬಯಬಕ ನನ 20ಅ
2

RJD4121307

3

RJD4121323

10

RJD2633907

ಹಸರಹ: ಪರಸಪಯಪ ಬಳಬಟಟ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನರಲಕನಠಪಯಪ

ಹಸರಹ: ವಜಯಲಕಹ ಬಳಬಟಟ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪರಸಪಯಪ

ಹಸರಹ: ಫನಯರನಡಸ ರಜರರಸಹತ

ಮನ ನನ.: --

ಮನ ನನ.: --

ಮನ ನನ.: ಬ/320

ವಯಸಸ: 47

ಲನಗ : ಗನಡಹ
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ವಯಸಸ: 34

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

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

ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಯವರರ

ವಯಸಸ: 83

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

±Üâo 37 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21
20

RJD2642841

21

RJD2641777

23

RJD2642858

ಹಸರಹ: ಗರರಸಯವ ರರಣಹಕಯ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಯಮಚನದಶ

ಹಸರಹ: ಗರ ಸಹರರಶ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಕಷಯಣಜ

ಹಸರಹ: ಜರಶರತ ಗರರಸಯವ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮಚನದಶ

ಮನ ನನ.: ಬ/325

ಮನ ನನ.: ಬ/325

ಮನ ನನ.: ಬ/325

ವಯಸಸ: 54

ವಯಸಸ: 44

ವಯಸಸ: 30

24

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2642056

25

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2641785

49

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4397212

ಹಸರಹ: ಪಶಶಯನತ ಗರರಸಯವ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮಚನದಶ

ಹಸರಹ: ವರಣಯ ಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಹರರಶ

ಹಸರಹ: ಸಹವಣಯರ ಕಯಕತಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಶಕಯನತ ಕಯಕತಕರ

ಮನ ನನ.: ಬ/325

ಮನ ನನ.: ಬ/325

ಮನ ನನ.: 71

ವಯಸಸ: 29

ವಯಸಸ: 33

ವಯಸಸ: 23

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

2ಚಚರ ರರರಡ 3.ಸಬನ ಏರಯಯ ಹಹಲಬಟಟ ಬಯಬಕ ನನ 2/2
99

HYT1150176

106

RJD4622429

107

RJD4622445

ಹಸರಹ: ಮಧಹರಯ ಡರನಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸನತರರಷ ಡರನಗರ

ಹಸರಹ: ರರರಹತ ಚವಯವಣ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶವಯಜ ಚವಯವಣ

ಹಸರಹ: ಅಮತ ಚವಯವಣ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶವಯಜ ಚವಯವಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/337

ಮನ ನನ.: 343

ಮನ ನನ.: 343

ವಯಸಸ: 34

ವಯಸಸ: 21

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ವಯಸಸ: 22

ಲನಗ : ಗನಡಹ

3ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
233

RJD4108676

249

RJD3151214

318

RJD4305892

ಹಸರಹ: ಶಮನಯಬಯನಹ ಹಬಬಳಳ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಸಲರಮ ಹಬಬಳಳ

ಹಸರಹ: ವರಖಯನ ಖಯನಜಯದದಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕರನಖಯನ

ಹಸರಹ: ಮಹಸಯತಕ ಕಲಬನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಸಯಹಯಲ ಕಲಬನ

ಮನ ನನ.: 98

ಮನ ನನ.: 143

ಮನ ನನ.: -

ವಯಸಸ: 31

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ವಯಸಸ: 46

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ವಯಸಸ: 57

ಲನಗ : ಗನಡಹ

4ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
330

RJD4413969

ಹಸರಹ: ಜಹಲರಖಯ ಶರನಡವಯಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನನರಖಯನ
ಶರನಡವಯಲ
ಮನ ನನ.: 38/293
ವಯಸಸ: 21

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

5ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
445

RJD2052652

449

RJD2043420

479

RJD4273363

ಹಸರಹ: ಶಯಯದಯ ಫಪಲವಯಲ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಹಸನಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಮಹಬರಬಸಯಬ ಡನಕವಯಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಟರಲಸಯಬ

ಹಸರಹ: ಸರರಯಯಶಬಯನಹ ಅತಯತರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹನರಹಹದ ಅತಯತರ

ಮನ ನನ.: ಬ/38/212

ಮನ ನನ.: ಬ/38/308

ಮನ ನನ.: 39/9/54

ವಯಸಸ: 45

ವಯಸಸ: 70

ವಯಸಸ: 33

585

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD2631646

ಹಸರಹ: ಜಹಬರರಅಹಹದ ಪಟರಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಇಸರಫ
ಮನ ನನ.: ಬ/1268
ವಯಸಸ: 37

ಲನಗ : ಗನಡಹ

6ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 38 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21
595

HYT1450519

638

639

RJD3153855

RJD3153848

ಹಸರಹ: ಮನಜಹಳಯ ಮಯನಗಯವ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಪರಶಹರಯಮ

ಹಸರಹ: ಪಯಟರಲ ಪಯವರತವನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮರಹನ

ಹಸರಹ: ಪಯಟರಲ ಮರಹನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಕಕಷಣ

ಮನ ನನ.: 38/1,2

ಮನ ನನ.: ಬ/353

ಮನ ನನ.: ಬ/353

ವಯಸಸ: 36

ವಯಸಸ: 41

ವಯಸಸ: 52

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಗನಡಹ

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

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

10

Joár

13

23

£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr

5ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
366

RJD0209072

543

RJD0223438

ಹಸರಹ: ರಯಜರಶ ಬಯನದರರಡಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಷಣಹಹಖ
ಬಯನದರರಡಕರ
ಮನ ನನ.: 20/156

ಹಸರಹ: ನರತಯ ಭರರಸಬ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ದರಪಕ ಭರರಸಬ

ವಯಸಸ: 28

ವಯಸಸ: 42

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಮನ ನನ.: 257
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

6ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
237

RJD4026720

339

ಹಸರಹ: ಧಮರರಯಜ ಕರಳಯಳನಟಟ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಗರರವನದ

ಹಸರಹ: ಮಹಜಫರ ಶವಳಳ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಸರಮಅಹಹದ ಶವಳಳ

ಮನ ನನ.: 103

ಮನ ನನ.: ಎ/990

ವಯಸಸ: 32

546

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4272480

ವಯಸಸ: 20

612

ಮನ ನನ.: 262

ಮನ ನನ.: 45

ವಯಸಸ: 23

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4108809

ವಯಸಸ: 49

674

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD3151289

ಹಸರಹ: ರಯಯಜ ಅಹಹದ ಸಯನಗವಯಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಹಯರರನರಶರದ
ಸಯನಗವಯಲ
ಮನ ನನ.: 38/1/2/69

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ವಯಸಸ: 46

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2047470

ಹಸರಹ: ಮಹಹದ ಝಕಶಯಯ ರಯಯಚರರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಶರರಫ
ರಯಯಚರರ
ಮನ ನನ.: 143

ಹಸರಹ: ಮಯದರವ ಕರಳಯನಟಟ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಧಮರರಯಜ ಕರಳಯನಟಟ

ವಯಸಸ: 28

ವಯಸಸ: 34

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ವಯಸಸ: 42

614

RJD3138047

ಹಸರಹ: ಶಮಶಯದ ಹಬಬಳಳ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲ ಖಯದರ

RJD2042760

ಹಸರಹ: ಶರರರಯಬರಗನ ರಯಯಚರರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದ ಶರರಫ
ರಯಯಚರರ
ಮನ ನನ.: 143

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಹಸರಹ: ಮಸಬಹನಬ ಅತಯತರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಇಸಯಹಯಲ ಅತಯತರ

621

506

RJD4624474

ಮನ ನನ.: 1223/155
ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &1

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
5

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
5

Joár
10
±Üâo 39 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

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 40 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21
±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

2ಚಚರ ರರರಡ 3.ಸಬನ ಏರಯಯ ಹಹಲಬಟಟ ಬಯಬಕ ನನ 2/2
780

RJD4756912

781

RJD4743340

782

RJD4750469

ಹಸರಹ: ಅಮಕತಯ ರಜಪಪತ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಅಜರಯಸನಗ ರಜಪಪತ

ಹಸರಹ: ವಸಷಣವ ಗರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪಶಕಯಶ ಗರ

ಹಸರಹ: ಸನರರಪಯ ಕಯಕತಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶಶಕಯನತ ಕಯಕತಕರ

ಮನ ನನ.: 343

ಮನ ನನ.: ಬ/325

ಮನ ನನ.: ಬ/339

ವಯಸಸ: 18

ವಯಸಸ: 18

ವಯಸಸ: 34

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

3ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
783

RJD4752770

ಹಸರಹ: ನಯಗರಯಜ ಪಯಟರಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಸಹರರಶ ಪಯಟರಲ
ಮನ ನನ.: 124
ವಯಸಸ: 21

786

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4760443

784

RJD4750287

ಹಸರಹ: ಖತರಜಯ ಹಹಡರದಮನ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಹಭಯನ
ಹಹಡರದಮನ
ಮನ ನನ.: 129
ವಯಸಸ: 20

787

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4752572

785

RJD4760278

ಹಸರಹ: ಮಯಯಯವತ ಹನಚನಯಳಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರರಣಹಕರಯಜ
ಹನಚನಯಳಕರ
ಮನ ನನ.: 132
ವಯಸಸ: 21

788

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4760328

ಹಸರಹ: ರಯತರಮಯ ಬಫರವಯಲ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಯಯಸರನ ಬಫರವಯಲ

ಹಸರಹ: ಕನಕಪಯಪ ಕಟಟಮನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಹಗರಪಯಪ ಕಟಟಮನ

ಹಸರಹ: ಮಹಸಯಯನ ಕಯಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಉಸಯಹನ ಕಯಕರ

ಮನ ನನ.: 297

ಮನ ನನ.: 312

ಮನ ನನ.: 321

ವಯಸಸ: 19

789

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4752986

ಹಸರಹ: ಮರಬನ ಮಹಲಯಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಫರಕಅಹಹದ ಮಹಲಯಬ
ಮನ ನನ.: 323
ವಯಸಸ: 20

792

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4760302

ಹಸರಹ: ಅಕಹಯಬಯಯ ರಯಠರರಡ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಗಣರಶ ರಯಠರರಡ

ವಯಸಸ: 19

790

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4760260

ವಯಸಸ: 20

791

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4760435

ಹಸರಹ: ಅಬಹದಲಜಬಯಬರ ಫರಜಯದ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನಸಯಸರಅಹಹದ
ಫರಜಯದ
ಮನ ನನ.: 38/112

ಹಸರಹ: ಯಯಸಹರನ ಶರಖ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನರರಆಲಮ ಶರಖ

ವಯಸಸ: 22

ವಯಸಸ: 18

793

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4760310

ಮನ ನನ.: 38/136

794

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

RJD4750550

ಹಸರಹ: ಅಭಷರಕ ದಳವ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ನರಲಕನಠ ದಳವ

ಮನ ನನ.: 38/172

ಹಸರಹ: ಶಬಯನಯ ತಯಮರಟಗಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಯರನಹಸ
ತಯಮರಟಗಯರ
ಮನ ನನ.: 38/299

ವಯಸಸ: 26

ವಯಸಸ: 21

ವಯಸಸ: 19

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಎ/39/2
ಲನಗ : ಗನಡಹ

5ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
795

RJD4750295

ಹಸರಹ: ಸರರಹಫ ಕರಟರರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅಬಹದಲಸಯಬ
ಕರಟರರ
ಮನ ನನ.: 208
ವಯಸಸ: 18

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 41 / 44

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

6ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
796

RJD4752515

797

798

RJD4750618

RJD4595781

ಹಸರಹ: ಕಹತಹಬಹದದನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಖಯನ

ಹಸರಹ: ಪಶಶಯನತ ಕಮಯಹರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮರಹನ ಕಮಯಹರ

ಮನ ನನ.: 38/2/105

ಮನ ನನ.: 38/256

ಹಸರಹ: ಗನಗಯಧರ ನನದಕರರಲಮಠ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಷಣಹಹಖಯಯಶ
ನನದಕರರಲಮಠ
ಮನ ನನ.: 39/2

ವಯಸಸ: 32

ವಯಸಸ: 20

ವಯಸಸ: 20

799

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0209700

800

ಲನಗ : ಗನಡಹ

801

RJD3136249

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD0218727

ಹಸರಹ: ಷಣಹಹಖಯಯಶ ನನದಕರರಲಮಠ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಶರಖರಯಯಶ

ಹಸರಹ: ಶಕಹನತಲಯ ನನದಕರರಲಮಠ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಷಣಹಹಖಯಯಶ

ಹಸರಹ: ವಯಸಹದರವ ಪವಯರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಪರಶಹರಯಮ

ಮನ ನನ.: 39/2

ಮನ ನನ.: 39/2

ಮನ ನನ.: ಬ/117

ವಯಸಸ: 54

802

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD4587671

ವಯಸಸ: 50

803

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ವಯಸಸ: 41

804

RJD2249787

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2237402

ಹಸರಹ: ನನಗವಯನ ಪವಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ವಯಸಹದರವ ಪವಯರ

ಹಸರಹ: ಬಯನದರರಡಕರ ಷಣಹಹಖ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ರಯಮಚನದಶ

ಹಸರಹ: ಮನಯಯರ ಮಹಹದಶಫ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಮಹಬರಬಸಯಬ

ಮನ ನನ.: ಬ/117

ಮನ ನನ.: ಬ/20/156

ಮನ ನನ.: ಬ/37

ವಯಸಸ: 27

ವಯಸಸ: 48

ವಯಸಸ: 54

805

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಗನಡಹ

RJD2243871

ಹಸರಹ: ಮನಯಯರ ದಲಶಯದಭ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಮಹಹದಶಫ
ಮನ ನನ.: ಬ/37
ವಯಸಸ: 44

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
12

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
14

Joár
26

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr
¿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

1ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಆಶಶಯ ನಗರ ಬಯಬಕ ನನ 20ಅ
6

RJD2641181

ಹಸರಹ: ನಸರಹಲಯಬ ಖಯನ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಅನನರಖಯನ
ಮನ ನನ.: 2/327
ವಯಸಸ: 39

ಲನಗ : ಗನಡಹ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21

5ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
571

RJD0207027

ಹಸರಹ: ರಫರಕ ಅಹಹದ ಮಹಲಯಬ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ದಯದಯಬಯಯ ಮಹಲಯಬ
ಮನ ನನ.: 323
ವಯಸಸ: 58

ಲನಗ : ಗನಡಹ

6ಹಳಯಯಳ ಪಟಟಣ ಭಯಗಶಶ. 1.ಗಹಡಯಡಪಪರ ಆಶಶಯ ಬಡಯವಣ ಇನಡಸಸರಯಲ ಏರಯಯ ಬಯಬಕ ನನ 36

ಮತಹತ 38/1/2/, 39/2
293

RJD0207019

ಹಸರಹ: ಹಸರನಯ ಮಹಲಯಬ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ರಫರಕಅಹಹದ ಮಹಲಯಬ

642

643

RJD3883543

RJD3152790

ಹಸರಹ: ಶಯಹರನ ಕಯಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಹ:ಉಸಯಹನ ಕಯಕರ

ಮನ ನನ.: ಬ/323

ಹಸರಹ: ಉಸಯಹನ ಕಯಕರ
ತನದಯ ಹಸರಹ:ಇಮಯಮ ಕಯಶಮ
ಕಯಕರ
ಮನ ನನ.: ಬ/358

ವಯಸಸ: 42

ವಯಸಸ: 40

ವಯಸಸ: 37

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

ಮನ ನನ.: ಬ/358

ಲನಗ : ಗನಡಹ

ಲನಗ : ಹಣಹಣ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
3

3

Joár
6

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
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 21
ËÍæàÐÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr 2018ÃÜ ËÊÜÃÜ

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 21
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

329

346

675

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

51

53

104

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

12

14

26

392

413

805

Joár
III

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ
±Üqr

Joár

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

10

13

23

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

0

0

10

13

382

400

782

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

(I+II-III)

23

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

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

5

5

10

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

3

2

5

8

7

15

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