PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ¨Ü 81 ¿áÇÝÉ±ÜâÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOÝ PæÒàñÜÅ¨Ü
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr 2018 »ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ & 123,125,126,129 A®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãívÜá
ñÜ¿ÞÄÔÃÜáÊÜ ÊÜááívÜWæãàvÜ ±Üor| ±ÜíaÝ¿á£ 13 ÊÝwì®Ü PæÒàñÜÅ¨Ü ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr & 2018
ÊÜááívÜWæãàvÜ ±Üor| ±ÜíaÝ¿á£¿á ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

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

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

13&ÃæãàoÄ PÜ®Ü°vÜ ÊÜáñÜá¤ BíWÜÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ÍÝÇæ
ÊÜááívÜWæãàvÜ (±ÜäÊÜì »ÝWÜ)

1. ®æÖÜÃÜã ®ÜWÜÃÜ »ÝWÜÍÜ@ 2. WÝí©®ÜWÜÃÜ »ÝWÜÍÜ@

AÙÜÊÜwÔ PæãÙÜÛÇÝXÃÜáÊÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr¿á ËÊÜÃÜWÜÙÜá
81 ¿áÇÝÉ±ÜâÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOÝ PæÒàñÜÅ¨Ü »ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ 123,125,126,129ÃÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜá

»ÝWÜ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜ ÓÜíTæÂ ÊÜáñÜá¤ ÖæÓÜÃÜá
1ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
2ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
3ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
4ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
5ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
6ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
7ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
8ಗಭಗಧನಗರ ಭಭಗಶ:
9ಗಭಗಧನಗರ ಭಭಗಶ:
ËÊÜÃÜWÜÙÜá
1. ÊÜáãÆ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr
2. ±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1
ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ
2. ±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2
¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ

Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý
PæÒàñÜÅ

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ

81&¿áÇÝÉ±ÜâÃÜ

123,125,126, 879 Äí¨Ü 880,1 Äí¨Ü
129
1,24 Äí¨Ü 24,28 Äí¨Ü
28,126 Äí¨Ü 128,130
Äí¨Ü 143,164 Äí¨Ü
164,301 Äí¨Ü 303,311
Äí¨Ü 319,321 Äí¨Ü
330,332 Äí¨Ü 347,624
Äí¨Ü 624,660 Äí¨Ü
660,665 Äí¨Ü 665,667

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ PÜÅ.ÓÜí.

Joár ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
±ÜâÃÜáÐÜÃÜá

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

Joár

149

139

288

7

4

11

1

1

2

Äí¨Ü 676,678 Äí¨Ü
679,684 Äí¨Ü 685,688
Äí¨Ü 688,690 Äí¨Ü
708,711 Äí¨Ü
712,1062 Äí¨Ü
1064,1068 Äí¨Ü
1068,1071 Äí¨Ü
1072,1079 Äí¨Ü
1079,1095 Äí¨Ü
1095,1098 Äí¨Ü
1098,1109 Äí¨Ü
1109,1130 Äí¨Ü
1130,11 Äí¨Ü 11,673
Äí¨Ü 677,680 Äí¨Ü
692,763 Äí¨Ü 784,851
Äí¨Ü 853,870 Äí¨Ü
880,892 Äí¨Ü 894,962
Äí¨Ü 962,37 Äí¨Ü
39,93 Äí¨Ü 96,140
Äí¨Ü 143,146 Äí¨Ü
146,262 Äí¨Ü 262,276
Äí¨Ü 278,284 Äí¨Ü
284,289 Äí¨Ü 289,292
Äí¨Ü 292,294 Äí¨Ü
304,309 Äí¨Ü 322,329
Äí¨Ü 334,340 Äí¨Ü
341,344 Äí¨Ü 351,354
Äí¨Ü 367,392 Äí¨Ü
400,406 Äí¨Ü 412,423
Äí¨Ü 433,435 Äí¨Ü
442,448 Äí¨Ü 451,468
Äí¨Ü 474,698 Äí¨Ü
699,1322 Äí¨Ü
1322,1326 Äí¨Ü
1327,1332 Äí¨Ü
1333,1340 Äí¨Ü
1341,1347 Äí¨Ü
1347,823 Äí¨Ü 823.
Joár ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

157

144

301

¹vÜñÜPÜR ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

0

0

0

157

144

301

¯ÊÜÌÙÜ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 1ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
1

XUC4568523

2

XUC3773926

ಹಸರರ: ಶವಕಲಲಪಪ ಗಳಗ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಕರಗರಳಪಪ

ಹಸರರ: ಪಪವವಣಕಕಮಮರ ಕಕಲಕರರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಈಶಶರಯಯ

ಮನ ನಗ.: 230
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನಗ.: 230/ಅ
ವಯಸಸ: 30
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 2ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
3

XUC4024212

4

XUC4104261

5

XUC4120127

ಹಸರರ: ಆರ.ಜನಫರ .
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರವ .

ಹಸರರ: ವನಯಮ ಚವಮವಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭರರತ

ಹಸರರ: ರರಜತಮ ಚವಮವಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಮಮಶ

ಮನ ನಗ.:
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಗ.: 67/1
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಗ.: 138/2
ವಯಸಸ: 21
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

6

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4607339

7

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4607305

8

XUC4017505

ಹಸರರ: ಶವರಕದಪಪಪ ನಡಗಕರದ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಚನನಪಪ

ಹಸರರ: ಅನಕಪಮಮ ನಡಗಕರದ

ಹಸರರ: ಮಧಕ ಕಕಕರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಶವರರದದಪಪ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಸಗಗಮಮಶ ಕಕಕರ

ಮನ ನಗ.: 278/9
ವಯಸಸ: 58
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 278/9
ವಯಸಸ: 20
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 281
ವಯಸಸ: 36

9

XUC4037933

10

XUC4039251

11

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0408112

ಹಸರರ: ಜಕಜವತ ಬನಸಕವಡ

ಹಸರರ: ಸಮತಪಮಪ ಬನಸಕವಡ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಸಭತಪಭಪ ಬನಸಕಮಡ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಭಮಣಣ ಬನಸಕಮಡ

ಹಸರರ: ಸಕಪಪವಯಮ ಜನಕನ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಕಮಶವ

ಮನ ನಗ.: 285
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಗ.: 285
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಗ.: 286
ವಯಸಸ: 30

12

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4568366

13

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0403527

14

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3811163

ಹಸರರ: ವಶಮಲ ಚವಮವಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭರರತ

ಹಸರರ: ಗವತಮ ಚವಮವಣ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ವಗಕಟಮಶ

ಹಸರರ: ಮವಘರಮಜ ಸರಗಣಣನವರ

ಮನ ನಗ.: 287/2
ವಯಸಸ: 21
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 287/3
ವಯಸಸ: 37
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 288
ವಯಸಸ: 27

15

XUC3964780

16

XUC3837333

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭಲತಮಶ ಸಗಗಣಣನವರ

17

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0227892

ಹಸರರ: ಶಹಬಮಜ ಶವಖ

ಹಸರರ: ವವವಕಮನರದ ಹರವಮಠ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭನಸಕರ ಶಮಖ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ನರಗಜನಸಭಶಮ ಹರಮಮಠ

ಹಸರರ: ಸರತಕವಷ ಭಕವವ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಲಕಕಣ

ಮನ ನಗ.: 288/2
ವಯಸಸ: 24
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 292/A
ವಯಸಸ: 26
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 292/ಈ
ವಯಸಸ: 32
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

18

XUC0406850

19

XUC0835413

20

XUC3181955

ಹಸರರ: ಹಷರವಧರನ ಭಕವವ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಲಕಕಣ

ಹಸರರ: ಬಸವರಮಜ ಹಕಗಮರ

ಹಸರರ: ಶಮಜಮಲಮ ಬಮರದವಕರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಶಗಭರಲಗಗಪಪ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಶಗಭರಲಗಗಪಪ ಬಭಗದಮಕರ

ಮನ ನಗ.: 292/ಈ
ವಯಸಸ: 29
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 294/3
ವಯಸಸ: 31
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 294/3
ವಯಸಸ: 59
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

21

XUC4568176

22

XUC0403931

23

XUC0407528

ಹಸರರ: ಪಪವಯಮರಕ ಹಕಗಮರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಬಸವರಭಜ

ಹಸರರ: ನಮಗರಮಜ ಸರಗಣಣನವರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭಲತಮಶ

ಹಸರರ: ನರದನ ತಲಕಲರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ವನಕಮದ

ಮನ ನಗ.: 294/3
ವಯಸಸ: 26
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 305
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಗ.: 325
ವಯಸಸ: 30
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ಲಗಗ : ಗಗಡರ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 3ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
24

XUC4346953

25

XUC3182243

26

XUC3532827

ಹಸರರ: ಅಶಕವಕ ಗಕಡಸಮಗರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ತರಕನಗಗಡ

ಹಸರರ: ಗಕಡಸಮಗರ ಅರವರದ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ತರಕನಗಗಡ

ಹಸರರ: ಗಕಡಸಮಗರ ಸಕಮತಮಪಬಮಯ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ತರಕನಗಗಡ

ಮನ ನಗ.: 277
ವಯಸಸ: 48

ಮನ ನಗ.: 277
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನಗ.: 277
ವಯಸಸ: 77

27

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4607313

ಹಸರರ: ನರದನ ನಡಗಕರದ

#28

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4346995

29

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4347001

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಶವರರದದಪಪ

ಹಸರರ: ಸರದಗ ಗರಗಕಬಮಯ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಚಗದದಶಮಖರ

ಹಸರರ: ಸರದಗ ಚರದಪಮಪಪ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ದರಗಡಪಪ

ಮನ ನಗ.: 278/9
ವಯಸಸ: 43
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 285/1
ವಯಸಸ: 57
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 285/1
ವಯಸಸ: 69
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

30

XUC4347019

31

XUC4347027

32

XUC4347043

ಹಸರರ: ಜನಕನ ದವವರಮಜ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಕಮಶವ

ಹಸರರ: ಜನಕನ ಮರಗಲಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ದಮವರಭಜ

ಹಸರರ: ಚವಮವಣ ಲವಲಮಬಮಯ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಕಮದಭರಪಪ

ಮನ ನಗ.: 286
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಗ.: 286
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನಗ.: 287
ವಯಸಸ: 71

33

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3532843

34

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4347068

35

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4347076

ಹಸರರ: ಚವಮವಣ ಭಮಗಶಪವ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಮಮಶ

ಹಸರರ: ಚವಮವಣ ಮಮರಕತ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಭಮ

ಹಸರರ: ಚವಮವಣ ರಮಜಶಪವ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಭರರತ

ಮನ ನಗ.: 287/1
ವಯಸಸ: 47
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 287/2
ವಯಸಸ: 50
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 287/2
ವಯಸಸ: 48
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

36

XUC4347100

37

XUC0242800

38

XUC4347118

ಹಸರರ: ಶವಖ ಸಪಪರಮಬ

ಹಸರರ: ವಸರಅಕಪಮ ಶವಖ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲಸಯಯದ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಸಭಹಮದ ಶಮಖ

ಹಸರರ: ಸರಗಣಣನವರ ಅರಬಕಕ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಗರಡಡಪಪ

ಮನ ನಗ.: 288
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನಗ.: 288
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಗ.: 288
ವಯಸಸ: 71

39

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4347134

ಹಸರರ: ಹಸವನಮ ಶವಖ

40

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4347142

41

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4347159

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಭನಸಕರ ಶಮಖ

ಹಸರರ: ಸಕಣಗಮರ ಶಮರತಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಉಡಚಪಪ

ಹಸರರ: ಸಕಣಗಮರ ಉಡಚಪಪ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಗದಕಪಪ

ಮನ ನಗ.: 288
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಗ.: 291/1
ವಯಸಸ: 61
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 291/1
ವಯಸಸ: 72
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

42

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3903952

43

XUC4347167

44

XUC4347175

ಹಸರರ: ಕಕಲಕರರ ಲವಲಮಬಮಯ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಗಗನಭಥ

ಹಸರರ: ಮರಕರರ ಅಲಮಲಭಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಹಮಕದಗಗಸ

ಹಸರರ: ಮರಕರರ ಶರಪಪನನಸಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಹಮಕದಗಗಸ

ಮನ ನಗ.: 291/1/ ಅ
ವಯಸಸ: 80
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 292/ಇ
ವಯಸಸ: 42
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 292/ಇ
ವಯಸಸ: 71
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

45

XUC4347191

46

XUC4347233

47

XUC0835371

ಹಸರರ: ಭಕವವ ಪಮವರತ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ವಭಗಪಪ

ಹಸರರ: ಹರವಮಠ ಲಲತಮ

ಹಸರರ: ವಶಶವಶಶರಯಜ ಹರವಮಠ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ನರಗಜಸಭಶಮ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ನರಗಜನಸಭಶಮ

ಮನ ನಗ.: 292/ಈ
ವಯಸಸ: 39
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 292/1/ಅ
ವಯಸಸ: 56
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 292/1ಅ
ವಯಸಸ: 29
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

48

XUC0835363

ಹಸರರ: ಮಹಮದವವ ಹರವಮಠ

49

XUC4347241

50

XUC4347258

ತಗದಯ ಹಸರರ:ನರಗಜನಸಭಶಮ

ಹಸರರ: ಶಟಟ ಮವಹನ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಹಸರರ: ಶಟಟ ನಮಗರಮಜ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಮನ ನಗ.: 292/1ಅ
ವಯಸಸ: 32
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 293
ವಯಸಸ: 76

ಮನ ನಗ.: 293
ವಯಸಸ: 44

51

XUC4347266

52

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4347274

53

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3182284

ಹಸರರ: ಶಟಟ ಪಪಮವದ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಹಸರರ: ಶಟಟ ಲಕಕಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಹಸರರ: ಕರದಮಜಮಣಣವರ ಹವಮಪಪ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಶವಪಪ

ಮನ ನಗ.: 293
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನಗ.: 293
ವಯಸಸ: 53

ಮನ ನಗ.: 294/3
ವಯಸಸ: 66
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಲಗಗ : ಗಗಡರ
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ಲಗಗ : ಗಗಡರ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 3ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
54

XUC4347282

55

XUC4347290

56

XUC3182292

ಹಸರರ: ಕರದಮಜಮಣಣನವರ ಲಕಕವ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಹಮಮಪಪ

ಹಸರರ: ನದಮಪ ಮಹಮಕದಶರವಪ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ದಭವಲಸಭಬ

ಹಸರರ: ನದಮಪ ಮಹಬಕಬಸಮಬ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ದಭವಲಸಭಬ

ಮನ ನಗ.: 294/3
ವಯಸಸ: 56
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 297
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನಗ.: 297
ವಯಸಸ: 45

57

XUC4347308

58

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4347316

59

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4347324

ಹಸರರ: ನದಮಪ ನಕರಜಮನ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ದಭವಲಸಭಬ

ಹಸರರ: ನದಮಫ ಮರಯಮರಬ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ದಭವಲಸಭಬ

ಹಸರರ: ನಮಯಕ ಸರಕವಜಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಬಮರಣಣಯಯ

ಮನ ನಗ.: 297
ವಯಸಸ: 56

ಮನ ನಗ.: 297
ವಯಸಸ: 71

ಮನ ನಗ.: 301
ವಯಸಸ: 59

60

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4347332

61

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಹಸರರ: ಬರಪಮಪ ನಮಯಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಹರಲಯಪಪ

ಹಸರರ: ಯಮದವ ನಮರಲಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ನಭಗರಭಜ

ಮನ ನಗ.: 301
ವಯಸಸ: 68

ಮನ ನಗ.: 303/1
ವಯಸಸ: 49
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಲಗಗ : ಗಗಡರ
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ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC2213528

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

±Üâo 6 / 24

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 4ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
62

XUC4545737

63

HYT1168160

64

XUC3837390

ಹಸರರ: ವಶಮಲ ಚವಮವಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭರರತ

ಹಸರರ: ಅಕಕಮಕ ಗಕಡಸಮಗರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ತರಕನಗಗಡ

ಹಸರರ: ವಕಪಮ ಪಮಟವಲ

ಮನ ನಗ.: ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಗ.: 277/2
ವಯಸಸ: 41
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 281/4
ವಯಸಸ: 26
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

65

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0228262

ಹಸರರ: ಸಮಹವಬರ ಗಗಡ ಸರದಗ

66

XUC0408120

ತಗದಯ ಹಸರರ:ವಸಗತ ಪಭಟಮಲ

67

HYT1167667

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಚಗದದಶಮಖರ

ಹಸರರ: ಕವಶವ ಜನಕನ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ದಮವರಭಜ

ಹಸರರ: ವರಕಟವಶ ಚವಮವಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಭಮ

ಮನ ನಗ.: 285/1
ವಯಸಸ: 36
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 286
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಗ.: 287
ವಯಸಸ: 38

68

XUC4349239

69

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3643079

70

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4104493

ಹಸರರ: ದಕರಗಮಜ ಚವಮವಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಭಮ

ಹಸರರ: ಮರಜಕಳಮ ಚವಮವಣ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ದರರಗಭಗಜ

ಹಸರರ: ಪಪವತ ಚಗಹಮಣ

ಮನ ನಗ.: 287
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಗ.: 287
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಗ.: 287/1
ವಯಸಸ: 27
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

71

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4104659

72

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3643087

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭರರತ ಚಗಹಭಣ

73

XUC3643095

ಹಸರರ: ವನಮಯಕ ಚಗಹಮಣ

ಹಸರರ: ಅಬಕಬಲ ಸಸಯದ ಶವಖ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಮಶ ಚಗಹಭಣ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಕರಮಮ

ಹಸರರ: ಗವತಮ ಸರಗಣಣನವರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಪದಕಭಶ

ಮನ ನಗ.: 287/1
ವಯಸಸ: 24
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 288
ವಯಸಸ: 65

ಮನ ನಗ.: 288
ವಯಸಸ: 51

74

XUC3643103

75

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3996873

76

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4509501

ಹಸರರ: ನಮರಮಯಣ ಸರಗಣಣನವರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗರಡಡಪಪ

ಹಸರರ: ಸಕಫಯಮನ ಶವಖ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಬರಬಲ ಸಭಹಮದ ಶಮಖ

ಹಸರರ: ಮಮಲಮ ಅಣವವಕರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಮಹನ

ಮನ ನಗ.: 288
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಗ.: 288
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಗ.: 290
ವಯಸಸ: 60

77

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3643178

78

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0406975

79

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3869625

ಹಸರರ: ಹಮಲವಶ ಸಕಣಗಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಉಡಚಪಪ

ಹಸರರ: ಮಕದಕಪಪ ಸಕಣಗಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಉಡಚಪಪ

ಹಸರರ: ತಮರಮಮತ ಸಕಣಗಮರ

ಮನ ನಗ.: 291/1
ವಯಸಸ: 41
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 291/1
ವಯಸಸ: 36
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 291/1
ವಯಸಸ: 35
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

80

XUC4111522

ಹಸರರ: ಯವಗಶಶರ ಹರವಮಠ

81

XUC4578522

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಹಭಲಮಶ ಸರಣಗಭರ

82

XUC4578530

ತಗದಯ ಹಸರರ:ನರಗಜನಸಭಶಮ

ಹಸರರ: ಅಪರತಮ ಭಕವವ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಸಗತಕಮಷ

ಹಸರರ: ಸಕರವಶ ವಡಡರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ವಭಗಪಪ

ಮನ ನಗ.: 292
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಗ.: 292
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಗ.: 292
ವಯಸಸ: 20

83

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4578548

84

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3643186

85

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3643194

ಹಸರರ: ಪದಮಕವತ ವಡಡರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಸರರಮಶ

ಹಸರರ: ಶಮಹದಮಹತಮಬ ಮರಕವರರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಅಲಭಲಭಕ

ಹಸರರ: ಲಕಕವ ಭಕವವ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ವಭಗಪಪ

ಮನ ನಗ.: 292
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಗ.: 292/ಇ
ವಯಸಸ: 36
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 292/ಈ
ವಯಸಸ: 40
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

86

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3182946

87

XUC3643244

88

XUC4606935

ಹಸರರ: ಕಕಷಮಣ ಕಕಲಕರರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸರಬಬರಭವ

ಹಸರರ: ದವಪಮ ಶಟಟ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಪದಶಭಗತ

ಹಸರರ: ಕ ಪಪಷಮಪರಗಧನ

ಮನ ನಗ.: 292/ಬ
ವಯಸಸ: 40
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 293
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನಗ.: 294/1
ವಯಸಸ: 50
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

89

XUC3964749

ಹಸರರ: ಲತಮ ಕಮಣಕಕವಣಕರ

90

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4120572

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಆರ ಕರಮಭರ

91

XUC4120648

ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಭರಭಯಣ ಕಭಣಕಕಮಣಕರ

ಹಸರರ: ಜಕಜವತ ಬಮಕನಳಳ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಪಭಗಡರರಗಗ

ಹಸರರ: ಪಮರಡಕರರಗ ಬಮಕನಳಳ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸಹದಮವಪಪ

ಮನ ನಗ.: 294/3
ವಯಸಸ: 55
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 294/3
ವಯಸಸ: 47
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 294/3
ವಯಸಸ: 30
ಲಗಗ : ಗಗಡರ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 4ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
92

XUC3964756

ಹಸರರ: ತಕಪಪ ನಮಯಕ

93

XUC3643251

94

XUC0402149

ಹಸರರ: ವಗರಸ ವ.ಎಮ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಥಭಯ

ಹಸರರ: ಮವಳ ಪ.ವ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ತತಗಬಕಮಶಶರ ನಭಯಯ

ಮನ ನಗ.: 294/3 ಅ
ವಯಸಸ: 29
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 296
ವಯಸಸ: 81

ಮನ ನಗ.: 296
ವಯಸಸ: 71

95

XUC3183001

96

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3183043

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ವ.ಎಮ.ವರರಸ

97

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3183050

ಹಸರರ: ನಕರಜಮನ ನದಮಫ

ಹಸರರ: ಓರಕಮರಪಪ ಎಚ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಹಕದ ಶರಮಫ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಹನಕಗತಪಪ

ಹಸರರ: ಸಮಕಮಕ ಎನ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಓಗಕಭರಪಪ

ಮನ ನಗ.: 297
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಗ.: 300
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನಗ.: 300
ವಯಸಸ: 41

98

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0814459

99

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0401711

100

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC2213783

ಹಸರರ: ಮವಹನಚರದ ನಮಯಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಭಮರಪಪ

ಹಸರರ: ಬಸವರಮಜ ಆಸಮದ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗರತತಪಪ

ಹಸರರ: ಛಮಯಮ ರಮರಗವರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಬಸವರಭಜ

ಮನ ನಗ.: 301
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಗ.: 303/1
ವಯಸಸ: 45
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 303/1
ವಯಸಸ: 41
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಲಗಗ : ಗಗಡರ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 5ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
101

XUC4349502

102

XUC4120085

103

XUC3533049

ಹಸರರ: ಲಕಕವಬಮಯ ಕಮಜರಕಟಟ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ವಸಗತಪಪ

ಹಸರರ: ಅರಜಲ ಪಮಟವಲ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ವಸಗತ

ಹಸರರ: ಯಶಕವದಮ ಪಮಟವಲ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ವಸಗತ

ಮನ ನಗ.: 279
ವಯಸಸ: 62

ಮನ ನಗ.: 281
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಗ.: 281/4
ವಯಸಸ: 48
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

104

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3644382

105

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0814590

106

XUC0814467

ಹಸರರ: ವಸರತ ಪಮಟವಲ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭಯಪಪ

ಹಸರರ: ಶರಭಕಲರಗಪಪ ಹಕಗಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಬಸವರಭಜ

ಹಸರರ: ಪಪರಮರನರದ ನಮಯಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಬಮರಣಯಯ

ಮನ ನಗ.: 284/1
ವಯಸಸ: 55
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 294-3
ವಯಸಸ: 61
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 301
ವಯಸಸ: 37

107

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3184124

ಹಸರರ: ಬಸವರಮಜ ಸಕಗಗಮದ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಬರದದವಗತಪಪ

ಮನ ನಗ.: 323/1/16/1
ವಯಸಸ: 43
ಲಗಗ : ಗಗಡರ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 6ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
108

XUC4570917

109

XUC4353074

110

XUC4353082

ಹಸರರ: ಜಕಜವತ ಮಮದರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ತಪಪಣಣ

ಹಸರರ: ಹರಜನ ಬವರಮ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಬಡಯಭ

ಹಸರರ: ಹರಜನ ಬಡಯಮ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಭಗಪಪ

ಮನ ನಗ.: 26
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಗ.: 748
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನಗ.: 748
ವಯಸಸ: 62

111

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3186657

112

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4353090

113

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3647526

ಹಸರರ: ಬಳಮಳರ ಮರಯಮಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸರಬಬಯಯ

ಹಸರರ: ಬಳಮಳರ ಜಮಕಕವಬ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸರಬಬಯಯ

ಹಸರರ: ಆನರದ ಬಳಮಳರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸರಬಬಯಯ

ಮನ ನಗ.: 750
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಗ.: 750
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಗ.: 750
ವಯಸಸ: 36

114

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3837945

ಹಸರರ: ರಮಜಮ ಬಳಮಳರ

115

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC2012672

116

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3837937

ಹಸರರ: ಮಮದರ ತಪಪಣಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಕಕಮಮರ ಮಮದರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸರಬಬಯಭಯ ಬಳಭಳರ

ಮನ ನಗ.: 750
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಗ.: 751
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನಗ.: 751
ವಯಸಸ: 33

117

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4353108

118

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4353116

ತಗದಯ ಹಸರರ:ತಪಪಣಭಣ ಮಭದರ

119

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3186665

ಹಸರರ: ಪಪನವತ ದಯಮನರದ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ದಭವದಪಪ

ಹಸರರ: ಪಪನತ ಎಲಜಮಬತ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ದಯಭನಗದ

ಹಸರರ: ಪಪಮವದ ಪಪನವತ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ದಯಭನಗದ

ಮನ ನಗ.: 752
ವಯಸಸ: 61

ಮನ ನಗ.: 752
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನಗ.: 752
ವಯಸಸ: 35

120

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3186673

121

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4567566

122

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3647559

ಹಸರರ: ಶರಗಣಣನವರಮಮಲತವಶ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗರಡಡಪಪ

ಹಸರರ: ಸಸಯದ ಸಮಕವಬ ದಮವಣಗವರ

ಹಸರರ: ನಮಗರತಮನ ವರಕಪಮಠ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸಸಯದ ಹರಸಮನ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ವಮರಭದದಯಯ

ಮನ ನಗ.: 753
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಗ.: 753
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನಗ.: 756
ವಯಸಸ: 36

123

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4353124

124

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4353132

125

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4353157

ಹಸರರ: ರಮಯಕರ ಗಕರಕದತಪ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಭಗಮಶ

ಹಸರರ: ರಮಯಕರ ಉಮಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ನಭಗಮಶ

ಹಸರರ: ರಮಯಕರ ನಮಗವಶ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಶವರಭಮ

ಮನ ನಗ.: 757
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಗ.: 757
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನಗ.: 757
ವಯಸಸ: 64

126

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4353165

127

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4353397

128

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4353405

ಹಸರರ: ರಮಯಕರಪರಶಕರಮಮ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಭಗಮಶ

ಹಸರರ: ಚಟನ ರವಣಕಕಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಭಜಮಶ

ಹಸರರ: ಚಟನ ರಮಜವಶ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗರರರನಭಥ

ಮನ ನಗ.: 757
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಗ.: 780
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನಗ.: 780
ವಯಸಸ: 61

129

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

HYT1826338

130

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3647864

131

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

HYT1787860

ಹಸರರ: ಪಪಷಮಪ ಚಟನ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಭಜಮಶ

ಹಸರರ: ಗಗರಮಕ ಶಟಟ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ನಭಗರಭಜ

ಹಸರರ: ಪಪಟಟಮಮದ ಶಟಟ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಭಗರಭಜ

ಮನ ನಗ.: 780
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಗ.: 780/1
ವಯಸಸ: 56
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 780/1
ವಯಸಸ: 40
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

132

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4353413

133

XUC4353421

134

HYT1261544

ಹಸರರ: ರವವಣಕರ ಮಹವಶ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಭಗಮಶ

ಹಸರರ: ರವವಣಕರ ನಮಗವಶ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಣಪಪಯಯ

ಹಸರರ: ಗಮಯತಪ ರವವಣಕರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಹಮಶ

ಮನ ನಗ.: 783
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನಗ.: 783
ವಯಸಸ: 81

ಮನ ನಗ.: 783
ವಯಸಸ: 48

135

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0254979

136

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0254987

137

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

HYT1786995

ಹಸರರ: ಚಲಕವಮದ ಲಕಕವ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಭಜರ

ಹಸರರ: ಕ.ಎನ. ಬಟಟಯಜ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಗತಪಪ

ಮನ ನಗ.: 783/1
ವಯಸಸ: 38
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 783/1
ವಯಸಸ: 35
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 784
ವಯಸಸ: 70

ಹಸರರ: ಚಲಕವಮದ ರಮಜಕ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 6ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
138

XUC4353439

139

HYT1375252

140

XUC4353447

ಹಸರರ: ಕ.ಎನ. ಸಮವತಪಮಕ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಬಟಟಯಯ

ಹಸರರ: ಪಪಶಮರತ.ಬ ವ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಬಟಟಯಯ

ಹಸರರ: ಅಜಕರನ ಹಕರಗಲ

ಮನ ನಗ.: 784
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನಗ.: 784
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಗ.: 785
ವಯಸಸ: 53

141

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4353454

142

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3186913

ತಗದಯ ಹಸರರ:ತಮಕಣಭಣ

143

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

HYT1787092

ಹಸರರ: ಶಕಕರತಲಮ ಹಕರಗಲ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಅಜರರನ

ಹಸರರ: ಗಕವಪಮಲ ಹಕರಗಲ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭದಮವ

ಹಸರರ: ಮಕರಗಣಣನವರ ಕಕಮಕದಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ನಭಗನಗಗಡ

ಮನ ನಗ.: 785
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಗ.: 785
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನಗ.: 786
ವಯಸಸ: 41

144

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4104030

ಹಸರರ: ಪಪಭಕಗಗಡ ಪಮಟವಲ

145

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0849570

146

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3909264

ಹಸರರ: ಪಮಟವಲ ರತನವಶ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಫಕಮರಗಗಡ

ಹಸರರ: ಪಮಟವಲ ಫಕವರಗಗಡ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಫಕಯರಗಗಡ ಪಭಟಮಲ

ಮನ ನಗ.: 786
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನಗ.: 786/1
ವಯಸಸ: 41
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 786/1
ವಯಸಸ: 43
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

147

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4353462

148

XUC3647898

ಹಸರರ: ಗಕರಕನಮಳ ಮರಮಕ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಯಸಕಮಬಭ

ಹಸರರ: ದವವಪಪಪತಮಪ ಗಕರಕನಮಳ

ಮನ ನಗ.: 788
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಗ.: 788
ವಯಸಸ: 32

ಲಗಗ : ಹಣರಣ
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ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸದಭದಮಗಗಡ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಯಶಕಮಬಭ ಗರರರನಭಳ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 7ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
149

XUC2012045

150

XUC2012052

151

XUC0402479

ಹಸರರ: ಶವಲವಲಮ ಘರಟಮಮಠ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಹಭಗತಮಶ

ಹಸರರ: ಮಹರತಯಜ ಜವಳಮಠ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ತರಕಯಯ

ಹಸರರ: ಶವಖರ ಪಟಗಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ತಮಕಣಣ

ಮನ ನಗ.: 501/2
ವಯಸಸ: 38
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 501/2
ವಯಸಸ: 43
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 552/ಅ
ವಯಸಸ: 46
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

152

XUC3837523

153

XUC3837515

154

XUC3837762

ಹಸರರ: ಪಪವವಣ ಕಕಮಮರ ಹಕರಗಲ

ಹಸರರ: ತಮಕಣಣ ಹಕರಗಲ

ಹಸರರ: ಶಪವದವವ ಹಕರಗಲ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಜರರನ ಹಕಗಗಲ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ತಪಪಣಣ ಹಕಗಗಲ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಜರರನ ಹಕಗಗಲ

ಮನ ನಗ.: 742
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಗ.: 742
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಗ.: 742
ವಯಸಸ: 27

155

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3865698

ಹಸರರ: ಪಪಯಮರಕ ಹಕರಗಲ

156

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC2012607

157

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3965423

ಹಸರರ: ಬಳಮಳರ ರಮಮಲವಲಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಜಭಕಕಮಬ

ಹಸರರ: ಅಕತಮ ಪಪನತ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಜರರನ ಹಕಗಗಲ

ಮನ ನಗ.: 742/2
ವಯಸಸ: 24
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 751
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಗ.: 752
ವಯಸಸ: 25

158

XUC3965464

159

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4353595

ತಗದಯ ಹಸರರ:ದಯಭನಗದ ಪಪನತ

160

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4353603

ಹಸರರ: ಅನಕಶಮ ಪಪನತ

ಹಸರರ: ವರಕಪಮಠ ಬಸಮಕ

ಹಸರರ: ವರಕಪಮಠ ವವರಭದಪಯಜ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ದಯಭನಗದ ಪಪನತ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ವಮರಭದದಯಯ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಶದಲಗಗಯಯ

ಮನ ನಗ.: 752
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನಗ.: 756
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನಗ.: 756
ವಯಸಸ: 60

161

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0409862

162

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4036208

163

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4571030

ಹಸರರ: ಪಕವರಸಮಶಮ ವರಕಪಮಠ

ಹಸರರ: ರಮಮ ರಮಯಕರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ವಮರಭದದಯಯ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಪರಶರರಭಮ ರಭಯಯರ

ಹಸರರ: ಪಪಮವದ ಪಮಟವಲ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಫಕಮರಗಗಡ

ಮನ ನಗ.: 756
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಗ.: 756
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಗ.: 786
ವಯಸಸ: 19

164

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4029781

ಹಸರರ: ದವವಪಪಸಮದ ಗಕರಕನಮಳ

165

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಯಸಕಮಬಭ ಗರರರನಭಳ

ಹಸರರ: ಪಪವಯಮರಕಮ ಗಕರಕನಮಳ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಯಮಸರದಭ

ಮನ ನಗ.: 787
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಗ.: 787
ವಯಸಸ: 20

ಲಗಗ : ಗಗಡರ
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ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4560884

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

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

±Üâo 12 / 24

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 8ಗಭಗಧನಗರ ಭಭಗಶ:
166

XUC4509444

ಹಸರರ: ಬ ಕ ನಟವಶ

167

XUC4616728

168

XUC4353611

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಬ ಎಸ ಕಳಸಯಯ

ಹಸರರ: ವಜಯಕಕಮಮರ ಮಸಳಗ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಪದಕಭಶ

ಹಸರರ: ಅಣಶವಕರ ಸರಕವಜಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಮನ ನಗ.: 85/2
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಗ.: 86/ಬ
ವಯಸಸ: 19
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 111/15
ವಯಸಸ: 53
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

169

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3997228

170

XUC3997269

171

XUC3997301

ಹಸರರ: ಮಮರಕತ ಮರಜಕರ

ಹಸರರ: ಶಶಕಲಮ ಮರಜಕರ

ಹಸರರ: ದವಪಕ ಮರಜಕರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಶಕಮಕ ಮರಜಕರ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಅಶಕಮಕ ಮರಜಕರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಶಕಮಕ ಮರಜಕರ

ಮನ ನಗ.: 754
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಗ.: 754
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನಗ.: 754
ವಯಸಸ: 35

172

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3997277

173

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0407668

174

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0836577

ಹಸರರ: ಅಶಕವಕ ಮರಜಕರ

ಹಸರರ: ಬಳಮಳರ ಪಪಟಟಯಜ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ರರಕಕಣಭಣ ಮರಜಕರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಚನನಬಸಯಯ

ಹಸರರ: ಬಳಮಳರ ರವಖಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಪಪಟಟಯಯ

ಮನ ನಗ.: 754
ವಯಸಸ: 69

ಮನ ನಗ.: 795/1
ವಯಸಸ: 49
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 795/1
ವಯಸಸ: 29
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

175

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3187564

176

XUC3187572

177

XUC4031522

ಹಸರರ: ಸಕಬಪಕಣಜ ವಶಶಕಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಪಪಪ

ಹಸರರ: ಸಕವರಮರ ಕಜರಗ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಸರಬದಕಣಯ

ಮನ ನಗ.: 795/1
ವಯಸಸ: 42
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 795/1
ವಯಸಸ: 55
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 795/1
ವಯಸಸ: 25
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಹಸರರ: ವಸರತ ವಶಶಕಮರ

178

XUC3187861

179

XUC4354080

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಕತಷಣ ಕಜರರ

180

XUC4354098

ಹಸರರ: ರಮವಳ ಹರವಶ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಶಕಮಕ

ಹಸರರ: ರಮವಳ ರವಣಕಕಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಅಶಕಮಕ

ಹಸರರ: ರಮವಳ ಅಶಕವಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಕತಷಣಪಪ

ಮನ ನಗ.: 840/1
ವಯಸಸ: 32
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 846/1
ವಯಸಸ: 58
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 846/1
ವಯಸಸ: 60
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

181

XUC3187887

182

XUC4354114

183

XUC3887858

ಹಸರರ: ಸರಗವತಮ ರಮವಳ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಶಕಮಕ

ಹಸರರ: ರವಗಕ ಪಮಪನನಸ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಕಸರತ

ಹಸರರ: ಪಪಪಪವತಮ ರವಗಕವ

ಮನ ನಗ.: 846/1
ವಯಸಸ: 36
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 852
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನಗ.: 853
ವಯಸಸ: 34

184

XUC3187929

185

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4041455

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಫಭದನಸಸ ರಮಗಕಮ

186

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4039863

ಹಸರರ: ಗಕವಪಮಲ ನಮಯಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸರಬರಬ

ಹಸರರ: ವಷಕಣ ನಮಯಕ

ಹಸರರ: ಕಕಸಕಮಮ ನಮಯಕ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಕಮಪಭಲ ನಭಯಯ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಶಗಕರ ನಭಯಯ

ಮನ ನಗ.: 854
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನಗ.: 854
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನಗ.: 854
ವಯಸಸ: 51

187

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4040820

ಹಸರರ: ಬಮಬಕ ನಮಯಕ

188

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4354155

189

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3187937

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಕಮಪಭಲ ನಭಯಯ

ಹಸರರ: ಅಶಕವಕ ಪವಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಕತಷಣಪಪ

ಹಸರರ: ದವವಕಕ ಲಮಮರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಕತಷಣಪಪ

ಮನ ನಗ.: 854
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನಗ.: 854/1
ವಯಸಸ: 41
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 854/1
ವಯಸಸ: 64
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

190

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

HYT1262260

ಹಸರರ: ಚರದಪಶವಖರ ಸಮವಪಕಮರ

191

HYT1258425

192

HYT1787324

ಹಸರರ: ಸಕಮನ ಸಮವಪಕಮರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಚಗದದಶಮಖರ

ಹಸರರ: ಭಮಸಕರ ಸಮವಪಕಮರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಚದಗಬರರಭವ

ಮನ ನಗ.: 857
ವಯಸಸ: 79

ಮನ ನಗ.: 857
ವಯಸಸ: 71

ಮನ ನಗ.: 857
ವಯಸಸ: 39

193

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4018107

194

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4014064

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಚಗದದಶಮಖರ

195

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4354163

ಹಸರರ: ರಮಘವವರದಪ ಸಮವಕಮರ

ಹಸರರ: ಸಕಜಮತಮ ಸಮವಕಮರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಚಗದದಶಮಖರ ಸಭವಕಭರ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಭಘವಮಗದದ ಸಭವಕಭರ

ಹಸರರ: ಶವಟ ಶಕವಭನಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಗಗಲದಭಸ

ಮನ ನಗ.: 857
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಗ.: 857
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಗ.: 858
ವಯಸಸ: 52

ಲಗಗ : ಗಗಡರ
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Ë»ÝWÜ : 8ಗಭಗಧನಗರ ಭಭಗಶ:
196

XUC3187952

ಹಸರರ: ಸರಜಕವತಮ ಪವಮರ

197

XUC3187960

198

XUC3187978

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಕತಷಣಪಪ ಪವಭರ

ಹಸರರ: ಸವವತಮ ಪವಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಕತಷಣಪಪ

ಹಸರರ: ಗವತಮ ಪವಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಕತಷಣಪಪ

ಮನ ನಗ.: 860
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಗ.: 860/494/4
ವಯಸಸ: 37
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 860/494/4
ವಯಸಸ: 40
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

199

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3187986

200

XUC3648714

201

XUC4354205

ಹಸರರ: ಸಕನವತಮ ಪವಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಕತಷಣಪಪ

ಹಸರರ: ದಸವಜ ಲವಲಮಬಮಯ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಪಭಗಡರರಗಗ

ಹಸರರ: ಕಜರಗ ಗರಜಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಭಮಣಣ

ಮನ ನಗ.: 860/494/4
ವಯಸಸ: 38
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 864
ವಯಸಸ: 62

ಮನ ನಗ.: 864
ವಯಸಸ: 62

202

XUC3648755

203

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3648763

204

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3904158

ಹಸರರ: ಕಜರಗ ಕಕಷಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಭಮಣಣ

ಹಸರರ: ಕಜರಗ ಕಲಲವಶ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಭಮಣಣ

ಹಸರರ: ನಮಯಕ ನವಲವಶ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ನಭರಭಯಣ

ಮನ ನಗ.: 864
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಗ.: 864/1
ವಯಸಸ: 41
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 864/1
ವಯಸಸ: 57
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

205

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0228163

206

XUC4114971

207

XUC4114997

ಹಸರರ: ರವಖಮ ತಲವಮರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಲಕಕಣ

ಹಸರರ: ರಮಜವಶಶರ ತಳವಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಲಕಕಣ

ಹಸರರ: ಕಕಮಮರ ವಮಲಕವಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಲಕಕಣ

ಮನ ನಗ.: 864/1
ವಯಸಸ: 40
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 864/1
ವಯಸಸ: 24
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 864/1
ವಯಸಸ: 25
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

208

XUC4354221

209

XUC4519351

210

XUC3188083

ಹಸರರ: ಶವರತಮನ ಸರಸರಗ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಸರಕವಶ ಶವಟ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಗಗಲದಭಸ

ಹಸರರ: ಹಳವರ ಮಲಲಪಪ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಗಗಪಪ

ಮನ ನಗ.: 868
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನಗ.: 870
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನಗ.: 873
ವಯಸಸ: 66

211

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3648797

212

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4354270

213

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

HYT1259258

ಹಸರರ: ಹಳವರ ರರಗನಮಥ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಹಳವರ ಶಮರದಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಶಕವಭಮ ಹಳವರ

ಮನ ನಗ.: 873
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನಗ.: 873
ವಯಸಸ: 52

ಮನ ನಗ.: 873
ವಯಸಸ: 35

214

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3534138

215

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3188091

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಸರಗದರ ಹಳವರ

216

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3812682

ಹಸರರ: ಹಳವರ ಶವಲವಲಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಗಗನಭಥ

ಹಸರರ: ಸಕರದರ ಹಳವರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗರರಪಪ

ಹಸರರ: ಕಲಮವತ ಮಕರಡ

ಮನ ನಗ.: 873
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಗ.: 873/1
ವಯಸಸ: 36
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 876
ವಯಸಸ: 41

217

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3809761

ಹಸರರ: ಸಕರವಶ ಮರಡ

218

XUC4354304

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಸರರಮಶ ಮರಗಡ

219

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3648847

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಈಶಶರ ಮಗಡ

ಹಸರರ: ಉಗಮಪಣ ಶಪವಮರತ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗರರಪಪ

ಹಸರರ: ಉಗಮಪಣ ಸದಬಪಪ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಶದಮಮಗತ

ಮನ ನಗ.: 876
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಗ.: 878
ವಯಸಸ: 63

ಮನ ನಗ.: 878
ವಯಸಸ: 39

220

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4354312

221

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

HYT1787704

222

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3188158

ಹಸರರ: ಉಗಮಪಣ ಚರದಪಶವಖರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಶದಮಮಗತ

ಹಸರರ: ಬಸವರಮಜ ಉಗಮಪಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಶದಮಮಗತ

ಹಸರರ: ಶಮರದಮ ಉಗಮಪಣ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಶದಮಮಗತ

ಮನ ನಗ.: 878
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನಗ.: 878
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನಗ.: 878
ವಯಸಸ: 53

223

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3188166

224

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4519377

225

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3188174

ಹಸರರ: ಮನಮಕ ಉಗಮಪಣ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಚಗದದಶಮಖರ

ಹಸರರ: ಲಕಕವ ಉಗಮಪಣ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಬಸವರಭಜ

ಹಸರರ: ಮರಗಲಮ ನಮಯಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭಣ

ಮನ ನಗ.: 878
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಗ.: 878
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನಗ.: 880
ವಯಸಸ: 60

ಲಗಗ : ಹಣರಣ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 8ಗಭಗಧನಗರ ಭಭಗಶ:
226

XUC3648854

227

XUC4354320

228

XUC4354338

ಹಸರರ: ರಮಜಕಕಮಮರ ಮವಸಲಗ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಭಮಣಣ

ಹಸರರ: ಮವಸಲಗ ಶವರತನ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಭಮಣಣ

ಹಸರರ: ಮವಸಲಗ ಶವಶಸಲ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಭಮಣಣ

ಮನ ನಗ.: 881
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಗ.: 881
ವಯಸಸ: 62

ಮನ ನಗ.: 881
ವಯಸಸ: 43

229

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3648862

230

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4354346

231

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3648870

ಹಸರರ: ಮವಸಲಗ ರಮಮಣಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಪರಮಣಣ

ಹಸರರ: ಮವಸಲಗ ಪಪಕಮಶ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಭಮಣಣ

ಹಸರರ: ಮವಸಲಗ ವಶಮಲಮಕವ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಪದಕಭಶ

ಮನ ನಗ.: 881
ವಯಸಸ: 78

ಮನ ನಗ.: 881
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನಗ.: 881
ವಯಸಸ: 38

232

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0845545

233

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0405431

234

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4012084

ಹಸರರ: ನವಲಮಕ ಮಮಸಲಗ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಶದಮಶಸಲ

ಹಸರರ: ಜಕಜವತ ಮಕಸಲಗ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಭಜರ

ಹಸರರ: ತಮಪಪ ಮಡವಮಳ

ಮನ ನಗ.: 881
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಗ.: 881
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಗ.: 882
ವಯಸಸ: 46

235

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4354353

236

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4354361

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಫಕಯಮರಪಪ ಮಡವಭಳ

237

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

HYT1259852

ಹಸರರ: ಪಮಲನಕರ ಗರಗಮಧರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಕಮವಗದ

ಹಸರರ: ಪಮಲನಕರ ಗವತಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಗಗಗಭಧರ

ಹಸರರ: ರಮಘವವರದಪ ಪಮಲನಕರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಗಗಭಧರ

ಮನ ನಗ.: 884
ವಯಸಸ: 69

ಮನ ನಗ.: 884
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನಗ.: 884
ವಯಸಸ: 35

238

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC0845537

239

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0845586

240

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

HYT1263052

ಹಸರರ: ಪಪವವಣ ಪಮಲನಕರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಗಗಭಧರ

ಹಸರರ: ಪಮಲನಕರ ಪಪವಮಮ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಗಗಭದರ

ಹಸರರ: ನಮರಮಯಣ ಹರಪಹಕಳ

ಮನ ನಗ.: 884
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನಗ.: 884
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನಗ.: 900
ವಯಸಸ: 80

241

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

HYT1263045

242

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

HYT1263011

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಶದಮನವಭಸ

243

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4103776

ಹಸರರ: ಪದಮಕವತ ಹರಪಹಕಳ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ನಭರಭಯಣ

ಹಸರರ: ಶಪವನವಮಸ ಹರಪಹಕಳ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಭರಭಯಣ

ಹಸರರ: ವವರಮ ಹರಪವಹಕಳ

ಮನ ನಗ.: 900
ವಯಸಸ: 68

ಮನ ನಗ.: 900
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನಗ.: 900
ವಯಸಸ: 29

244

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3188299

ಹಸರರ: ಶಗಮಗರವ ಮಮರಕತ

245

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3188307

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಶದಮನವಭಸ ಹಗಪಮಹಕಳ

246

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4354486

ಹಸರರ: ಶಗಮಗರವ ಯಶಕವಧಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಭರರತ

ಹಸರರ: ಪಮಲನಕರ ವದಮಜ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಗಗಭಧರಪಪ

ಮನ ನಗ.: 900/1
ವಯಸಸ: 57
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 900/1
ವಯಸಸ: 46
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 901
ವಯಸಸ: 40

247

XUC3904117

ಹಸರರ: ಪಮಲನಕರ ರಜನ

248

XUC4354494

ತಗದಯ ಹಸರರ:ದತಭತತದಯ

249

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0409631

ಹಸರರ: ಪಮಲನಕರ ದತಮಪತಪಯ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಹಸರರ: ಇನಮಯತ ಹಲಗವರ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ದತಭತತದಯ

ಮನ ನಗ.: 901
ವಯಸಸ: 68

ಮನ ನಗ.: 901
ವಯಸಸ: 75

ಮನ ನಗ.: 903
ವಯಸಸ: 35

250

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4354536

251

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4354544

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಹಮಕದ ಇಸಭಕಯಲ

252

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3957073

ಹಸರರ: ಕಕಲಕರರ ಮರಜಕನಮಥ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ವಸಗತರಭವ

ಹಸರರ: ಕಮಲಮಕ ಕಕಲಕರರ

ಹಸರರ: ಗಗರವಶ ಕಕಲಕರರ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಮಗಜರನಭಥ ಕರಲಕಣರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಗಜರನಭಥ ಕರಲಕಣರ

ಮನ ನಗ.: 904
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನಗ.: 904
ವಯಸಸ: 55

ಮನ ನಗ.: 904
ವಯಸಸ: 23

253

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3957222

254

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3957297

255

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4016713

ಹಸರರ: ನಮಕತಮ ಕಕಲಕರರ

ಹಸರರ: ನಖತಮ ಕಕಲಕರರ

ಹಸರರ: ಶಶವತಮರಮರ ಶವಟ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಮಮಶ ಕರಲಕಣರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಗಜರನಭಥ ಕರಲಕಣರ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಭಗಮಶ ಶಮಟ

ಮನ ನಗ.: 904
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನಗ.: 904
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನಗ.: 905
ವಯಸಸ: 27

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

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

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

±Üâo 15 / 24

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 8ಗಭಗಧನಗರ ಭಭಗಶ:
256

XUC4354585

257

XUC3648961

258

XUC3648979

ಹಸರರ: ಪವಮರ ಸಕಮತಮಪಬಮಯ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಹನರಮಗತನಭ

ಹಸರರ: ಗಗರ ನಮಯಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಹಮಕಣಣ

ಹಸರರ: ಟವಕಮಸಮ ಪವಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಹನರಮಗತಸಭ

ಮನ ನಗ.: 912
ವಯಸಸ: 83

ಮನ ನಗ.: 912
ವಯಸಸ: 66

ಮನ ನಗ.: 912
ವಯಸಸ: 59

259

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3648987

260

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0404764

261

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3188364

ಹಸರರ: ವನಮಯಕ ನಮಯಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಹಮಕಣಣ

ಹಸರರ: ಸವಮಮ ನಮಯಕ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ವನಭಯಕ

ಹಸರರ: ಗವತಮ ಬಮಕಳ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಪರರಶರರಭಮ

ಮನ ನಗ.: 912
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನಗ.: 912
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನಗ.: 912/1
ವಯಸಸ: 37
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

262

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4354601

263

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

HYT1786748

264

XUC4354619

ಹಸರರ: ಕಕಲಮಲಪಪರ ರಮಧಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಮಮಶ

ಹಸರರ: ರಮವಶ ಕಕವಲಮಲಪಪರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸಗಬಭಜ

ಹಸರರ: ಧಕವತಪ ರವಣಕಕಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಕಮಶವ

ಮನ ನಗ.: 916
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನಗ.: 916
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನಗ.: 916
ವಯಸಸ: 73

265

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0227900

266

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3997244

267

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3904075

ಹಸರರ: ಲಕಕಣ ಸಕಣಗಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ದಮವಪಪ

ಹಸರರ: ಸಚವನ ರಮಯಕರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಗಗಗಭಧರ ರಭಯಯರ

ಹಸರರ: ಉಡಚವಮಶ ಬಳವತಪ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಮನ ನಗ.: 916
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನಗ.: 916
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನಗ.: 917
ವಯಸಸ: 82

268

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4354627

269

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3648995

270

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

HYT1262369

ಹಸರರ: ನಮಗರಮಜ ಬಳವತಪ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ರವಖಮ ಬಳವತಪ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ನಭಗರಭಜ

ಹಸರರ: ಸದಮನರದ ಗಗಡ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ತರಳರಸರ

ಮನ ನಗ.: 917
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನಗ.: 917
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನಗ.: 918
ವಯಸಸ: 61

271

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

HYT1261494

272

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3956760

273

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4354635

ಹಸರರ: ಮಹಮದವವ ಗಗಡ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಸದಭನಗದ

ಹಸರರ: ಮಮರಕತ ನಮಯಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಭಮಭಕಭಗತ ನಭಯಯ

ಹಸರರ: ಪಸ ನಮರಮಯಣರಮವ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ತರಕಭರಭಮ

ಮನ ನಗ.: 918
ವಯಸಸ: 52

ಮನ ನಗ.: 918/2
ವಯಸಸ: 27
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 919
ವಯಸಸ: 61

274

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4354643

275

XUC4354650

276

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4354668

ಹಸರರ: ಪಸ ವಮಲಮ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ನಭರಭಯಣರಭವ

ಹಸರರ: ನಮಯಕ ಲಕಕವ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಮಭಕಭಗತ

ಹಸರರ: ನಮಯಕ ರಮಮಕಮರತ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಭಮಚಗದದ

ಮನ ನಗ.: 919
ವಯಸಸ: 52

ಮನ ನಗ.: 924
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನಗ.: 924
ವಯಸಸ: 59

277

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0406660

278

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC3956877

279

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3188463

ಹಸರರ: ರಮಘವವರದಮಪ ನಮಯಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಮಭಕಭಗತ

ಹಸರರ: ಸರಗವತಮ ನಮಯಕ

ಹಸರರ: ನಕರಅಹಕದ ಬರಕಮಪಪರ

ಗಗಡನ ಹಸರರ:ರಭಘವಮಗದದ ನಭಯಯ

ತಗದಯ ಹಸರರ:ಅಲಲಭಕ

ಮನ ನಗ.: 924
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನಗ.: 924
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನಗ.: 931/1
ವಯಸಸ: 51
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

280

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC3188471

281

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC0244806

282

XUC0834192

ಹಸರರ: ರಜಯಮಬವಗರ ಬರಕಮಪಪರ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ನಕರಅಹಕದ

ಹಸರರ: ಬರಕಮಪಪರ ಮಹಕದ ಸಮಧಕ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಕರಹಕದ

ಹಸರರ: ನಲಕವಫರ ಬರಕಮಪಪರ

ಮನ ನಗ.: 931/1
ವಯಸಸ: 44
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಮನ ನಗ.: 931/1
ವಯಸಸ: 32
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 931/1
ವಯಸಸ: 29
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

283

XUC3188489

284

XUC3188497

ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಕರ ಅಹಕದ

285

XUC3774536

ಹಸರರ: ವ ಎ ಪಪಕಮಶ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಥಕಮಮಸ

ಹಸರರ: ಲ ಸ ಪಪಕಮಶ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಥಕಮಸ

ಹಸರರ: ಇಮಕಯಮಜಅಹಕದ ಬರಕಮಪಪರ

ಮನ ನಗ.: 931/1
ವಯಸಸ: 43
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 931/1
ವಯಸಸ: 42
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 931/1
ವಯಸಸ: 31
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

ತಗದಯ ಹಸರರ:ನಕರ ಅಹಕದ

±Üâo 16 / 24

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 8ಗಭಗಧನಗರ ಭಭಗಶ:
286

XUC0401893

287

XUC0845602

ಹಸರರ: ಪಟಟವದ ಈರಪಮಪ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಈಶಶರಪಪ

ಹಸರರ: ಪಟಟವದ ಪಪಷಮಪ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಈರಪಪ

ಮನ ನಗ.: 1005ಬ
ವಯಸಸ: 46
ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಮನ ನಗ.: 1005ಬ
ವಯಸಸ: 44
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 17 / 24

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

Ë»ÝWÜ : 9ಗಭಗಧನಗರ ಭಭಗಶ:
288

HYT1373927

ಹಸರರ: ಮರಕಪಮಕವಶ ಮತಪಗಟಟ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಶಗಭರಲಗಗಪಪ

ಮನ ನಗ.: 277/4
ವಯಸಸ: 74
ಲಗಗ : ಹಣರಣ

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

ÓÜ§ÙÜ :ÎÃÜÔ
©®ÝíPÜ :28&02&2018

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 18 / 24

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 19 / 24

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13
±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

:
:
:
:

XUC4634366

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

Óæà±ÜìvæWÜÙÜ ±Üqr

2ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
289

290

XUC4634325

ಹಸರರ: ರವನಭ ಚವಭವಣ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ರಮಮಶ

ಹಸರರ: ಎಬ ನಖಲ ಆಸಭದ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಬಸವರಭಜ

ಮನ ನಗ.: 138/2

ಮನ ನಗ.: 26

ವಯಸಸ: 19

ವಯಸಸ: 18

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

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

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

4ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
291

XUC4634291

ಹಸರರ: ಮಮತಭ ಹರಮಮಠ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ವವಮಕಭನಗದ
ಮನ ನಗ.: 292/ಅ
ವಯಸಸ: 22

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

8ಗಭಗಧನಗರ ಭಭಗಶ:
292

XUC4660098

293

294

XUC4651170

XUC4651956

ಹಸರರ: ನಟರಭಜ ಶಮಟ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಶವರಭಮ

ಹಸರರ: ಪವನ ವಶಶಕಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸರಬದಹಕಣಯ

ಹಸರರ: ಚಗದನ ವಶಶಕಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸರಬದಹಕಣಯ

ಮನ ನಗ.: 791/1

ಮನ ನಗ.: 795

ಮನ ನಗ.: 795

ವಯಸಸ: 21

ವಯಸಸ: 19

295

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4651931

296

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ವಯಸಸ: 20

297

XUC4651949

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4669602

ಹಸರರ: ನವಯಶದಮ ಶಗಭಗಗವ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭರರತ

ಹಸರರ: ಸಗಕಮತ ಶಗಭಗಗವ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಭರರತ

ಹಸರರ: ಲಕಮಗನಭಥ ವ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಮಮಲರಸಭಶಮ

ಮನ ನಗ.: 900/1

ಮನ ನಗ.: 900/1

ಮನ ನಗ.: 931/2

ವಯಸಸ: 21

ವಯಸಸ: 19

ವಯಸಸ: 38

298

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

XUC4651642

299

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

XUC4662581

ಹಸರರ: ಕಳಮಯಅರಸ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಲಕಮಗನಭಥನ

ಹಸರರ: ಫಭದನಸಸ ಸಭಲಕಮಮನ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸಭಲಕಮಮ

ಮನ ನಗ.: 931/2

ಮನ ನಗ.: 969

ವಯಸಸ: 30

ವಯಸಸ: 26

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
7

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
4

Joár
11
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ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr
¿ÞÊÜâ¨Üá CÃÜáÊÜâ©ÇÝÉ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
0

5ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
28

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
0

Joár
0

£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr

XUC4346995

ಹಸರರ: ಸಗದರ ಗಗಗಕಬಭಯ
ಗಗಡನ ಹಸರರ:ಚಗದದಮಪಪ
ಮನ ನಗ.: 285/1
ವಯಸಸ: 57

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
0

1

Joár
1

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

ÓÜ§ÙÜ :ÎÃÜÔ
©®ÝíPÜ :28&02&2018

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13
±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
4ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
300

:
:
:
:

±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

XUC4692687

ಹಸರರ: ಸರಕದ ಮರಕದ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಬರಭ
ಮನ ನಗ.: ವಯಸಸ: 55

ಲಗಗ : ಹಣರಣ

6ನಹರರನಗರ ಭಭಗಶ:
301

XUC4707865

ಹಸರರ: ಸಸಯದಜಮಮರ ದಭವಣಗಮರ
ತಗದಯ ಹಸರರ:ಸಸಯದಹರಸಮನ
ಮನ ನಗ.: 753
ವಯಸಸ: 18

ಲಗಗ : ಗಗಡರ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
1

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
1

Joár
2

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

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13
¿ÞÊÜâ¨Üá CÃÜáÊÜâ©ÇÝÉ
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &2

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
0

0

Joár
0

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

ÓÜ§ÙÜ :ÎÃÜÔ
©®ÝíPÜ :28&02&2018

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 13
ËÍæàÐÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr 2018ÃÜ ËÊÜÃÜ

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13
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

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ
±Üqr

149

139

288

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

7

4

11

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

1

1

2

157

144

301

Joár
III

Joár

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

0

0

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

0

0

0

0

157

144

301

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

(I+II-III)

0

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

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

1

1

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

0

0

0

1

1

Joár

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

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

""¨Üê{àPÜÄÔ¨æ ''

( ÃÝgá ÊæãWÜËàÃÜ)
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ®æãàí¨ÜOÝ©PÝÄ
81&¿áÇÝÉ±ÜâÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ ÖÝWÜã
E±ÜË»ÝWÝ©PÝÄ ÎÃÜÔ, iÇæÉ EñÜ¤ÃÜPÜ®Ü°vÜ

(AÍæãàPÜ D. WÜáÃÝ~)
ÓÜ§ÙÜ : ÊÜááívÜWæãàvÜ
©®ÝíPÜ : 27&06&2018

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ÓÜÖÝ¿áPÜ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ®æãàí¨ÜOÝ©PÝÄWÜÙÜá
81&¿áÇÝÉ±ÜâÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅ ÖÝWÜã
ñÜÖÜÎàÇÝªÃÜ ÊÜááívÜWæãàvÜ

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