PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ¨Ü 81 ¿áÇÝÉ±ÜâÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOÝ PæÒàñÜÅ¨Ü
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr 2018 »ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ & 121,123,124,126,128,129,130,13 A®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãívÜá
ñÜ¿ÞÄÔÃÜáÊÜ ÊÜááívÜWæãàvÜ ±Üor| ±ÜíaÝ¿á£ 16 ÊÝwì®Ü PæÒàñÜÅ¨Ü ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr & 2018
ÊÜááívÜWæãàvÜ ±Üor| ±ÜíaÝ¿á£¿á ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÜáñÜá¤ ÖæÓÜÃÜá : ÖÜ©®ÝÃÜ®æà¿á
ÊÜáñÜ¨Ý®Ü Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÓÜíTæÂ ÊÜáñÜá¤ ËÙÝÓÜ :
16&ÓÜÃÜPÝÄ QÄ¿á ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ ®Üí&3 ÆÊÜÞ~ ñÝívæ
ÊÜááívÜWæãàvÜ (ŸÆ »ÝWÜ)

ÊÜáñÜ¨Ý®Ü Pæàí¨ÜÅPæR JÙÜ±ÜqrÃÜáÊÜ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜ ËÊÜÃÜ :
1. ÓÜá»ÝÓÜ ®ÜWÜÃÜ 2.BÍÜÅ¿á ŸvÝÊÜOæ

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 121,123,124,126,128,129,130,13ÃÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜá

»ÝWÜ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜ ÓÜíTæÂ ÊÜáñÜá¤ ÖæÓÜÃÜá
1ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
2ಮಸಸದ ಓಣ -ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
3ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
4ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
5ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
6ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
7ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
8ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
9ಆಶಶಯ ಬಡಭವಣ
10ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
11ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
12ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
13ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
14ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
15ಸಸಭಭಸ ನಗರ 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

121,123,124, 471 Äí¨Ü 471,560
126,128,129, Äí¨Ü 560,595 Äí¨Ü
130,13
595,891 Äí¨Ü
891,1002 Äí¨Ü
1003,297 Äí¨Ü
298,877 Äí¨Ü 877,33
Äí¨Ü 33,77 Äí¨Ü
78,443 Äí¨Ü 444,447
Äí¨Ü 447,475 Äí¨Ü
475,1206 Äí¨Ü
1206,1208 Äí¨Ü
1208,1213 Äí¨Ü
1214,1249 Äí¨Ü
1249,993 Äí¨Ü 993,3
Äí¨Ü 3,5 Äí¨Ü 5,14
Äí¨Ü 14,16 Äí¨Ü 21,29
Äí¨Ü 29,33 Äí¨Ü 43,46
Äí¨Ü 46,48 Äí¨Ü 49,55
Äí¨Ü 63,142 Äí¨Ü
144,154 Äí¨Ü 155,183
Äí¨Ü 184,220 Äí¨Ü
223,225 Äí¨Ü 226,266
Äí¨Ü 266,346 Äí¨Ü
348,363 Äí¨Ü 364,371
Äí¨Ü 372,472 Äí¨Ü
473,476 Äí¨Ü 476,480
Äí¨Ü 493,495 Äí¨Ü
497,503 Äí¨Ü 536,540
Äí¨Ü 541,543 Äí¨Ü
549,556 Äí¨Ü 570,572
Äí¨Ü 574,576 Äí¨Ü
581,589 Äí¨Ü 593,678
Äí¨Ü 679,684 Äí¨Ü
686,694 Äí¨Ü 698,700
Äí¨Ü 700,807 Äí¨Ü
807,815 Äí¨Ü 816,822
Äí¨Ü 823,826 Äí¨Ü
828,838 Äí¨Ü 838,842
Äí¨Ü 845,851 Äí¨Ü
853,23 Äí¨Ü 24,26
Äí¨Ü 28,40 Äí¨Ü
40,205 Äí¨Ü 210,278
Äí¨Ü 278,283 Äí¨Ü

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ PÜÅ.ÓÜí.

Joár ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
±ÜâÃÜáÐÜÃÜá

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

Joár

169

197

366

13

10

23

9

9

18

289,292 Äí¨Ü 295,320
Äí¨Ü 321,325 Äí¨Ü
332,384 Äí¨Ü 384,483
Äí¨Ü 483,485 Äí¨Ü
486,517 Äí¨Ü 521,523
Äí¨Ü 524,548 Äí¨Ü
548,558 Äí¨Ü 573,577
Äí¨Ü 577,583 Äí¨Ü
591,594 Äí¨Ü 599,622
Äí¨Ü 622,625 Äí¨Ü
626,628 Äí¨Ü 628,630
Äí¨Ü 632,636 Äí¨Ü
638,653 Äí¨Ü 655,690
Äí¨Ü 690,694 Äí¨Ü
695,697 Äí¨Ü 697,703
Äí¨Ü 705,707 Äí¨Ü
707,709 Äí¨Ü 709,711
Äí¨Ü 711,714 Äí¨Ü
714,728 Äí¨Ü 730,738
Äí¨Ü 739,747 Äí¨Ü
748,752 Äí¨Ü 763,768
Äí¨Ü 769,777 Äí¨Ü
777,782 Äí¨Ü 783,786
Äí¨Ü 788,792 Äí¨Ü
794,800 Äí¨Ü 802,824
Äí¨Ü 824,863 Äí¨Ü
863,889 Äí¨Ü 890,896
Äí¨Ü 896,984 Äí¨Ü
984,1011 Äí¨Ü
1011,1013 Äí¨Ü
1015,1017 Äí¨Ü
1047,1049 Äí¨Ü
1052,1054 Äí¨Ü
1057,1059 Äí¨Ü
1060,1062 Äí¨Ü
1071,1079 Äí¨Ü
1080,1087 Äí¨Ü
1089,1095 Äí¨Ü
1095,1115 Äí¨Ü
1115,1131 Äí¨Ü
1137,1140 Äí¨Ü
1140,1156 Äí¨Ü 1156.
Joár ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

191

216

407

¹vÜñÜPÜR ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

0

1

1

191

215

406

¯ÊÜÌÙÜ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 1ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
1

HYT0975904

ಹಸರಸ: ಪ.ಯಯ .ಲಲಗಗಗ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಜಸ
ಮನ ನನ.: 205ಬ
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 4 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 2ಮಸಸದ ಓಣ -ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
2

XUC4343091

ಹಸರಸ: ನನಯಯ ಲಕಕ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಭರಭಯಣ
ಮನ ನನ.: 183/ಎ
ವಯಸಸ: 56
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 5 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 3ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
3

XUC3639325

ಹಸರಸ: ಅಚಚಲಕರ ಸನವತತ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ವಷಸಣ
ಮನ ನನ.: 195/ಡ
ವಯಸಸ: 48
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 6 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 4ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
4

XUC3643897

ಹಸರಸ: ರಜವನನನ ಶಗಖ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಇಕಭಕಲಅಹಹದ

ಮನ ನನ.: 353/ಅ
ವಯಸಸ: 48
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 7 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 5ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
5

XUC3183969

6

XUC3183977

ಹಸರಸ: ರನಜಗಶನಬ ಕಯಲಕಯರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಭಬಬಬಸಭಬ

ಹಸರಸ: ರಹಮನನಖನನ ಕಯಲಕಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಜಸಶಭಬ

ಮನ ನನ.: ಕ,ಎಚ,ಬ
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: ಕ,ಎಚ,ಬ
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 8 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 6ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
7

HYT1786920

8

HYT1786912

9

XUC3964087

ಹಸರಸ: ಜಜಲನನ ಬನಡ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಲಲಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಬನಡ ಹಸಗನನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಜಜಲಭನ

ಹಸರಸ: ಪಪನಗತ ಛತತ

ಮನ ನನ.: 433
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 433
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನನ.: 1021/1
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

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

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಸರಸನದಶ ಛತಶ

±Üâo 9 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 7ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
10

XUC4025326

ಹಸರಸ: ಶನಲತ ಶಟಟ

11

XUC3187473

12

XUC4353702

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಸದಭಶವ ಶಟಟ

ಹಸರಸ: ಅನನಪಪರರ ಉಲನಲಳ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶನಕಶಪಪ

ಹಸರಸ: ಶಲಕತಪಪ ಉಲನಲಳ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶವಪಪ

ಮನ ನನ.: 41
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನನ.: 560
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 561
ವಯಸಸ: 48

13

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

HYT1262773

14

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

HYT1262757

15

ಲನಗ : ಗನಡಸ

HYT1787688

ಹಸರಸ: ವದನದ ಪತಭಯ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಭರಭಯಣ

ಹಸರಸ: ನನರನಯರ ಪತಭಯ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪದಹನಭಭ

ಹಸರಸ: ಶಟಟ ಸದನಶವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಕಕಷಣ

ಮನ ನನ.: 919
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 919
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನನ.: 922
ವಯಸಸ: 56

16

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4354718

ಹಸರಸ: ಕ.ಪ.ಲಲತನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಭಭಸಸರ
ಮನ ನನ.: 931/2/2
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 10 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 8ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
17

XUC4364105

18

XUC3904240

19

XUC4036117

ಹಸರಸ: ಗಯರಯಸನಸಮ ಕಳಸನಪಪರ

ಹಸರಸ: ಜಯಮನಕ ಕಳಸನಪಪರ

ಹಸರಸ: ಅಮಗತ ಕಳಸನಪಪರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಭಸಮಣಣ ಕಳಸಭಪಪರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಗಸರಸಸಭಸಮ ಕಳಸಭಪಪರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಗಸರಸಸಭಸಮ ಕಳಸಭಪಪರ

ಮನ ನನ.: 330
ವಯಸಸ: 48

ಮನ ನನ.: 330
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನನ.: 330
ವಯಸಸ: 22

20

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4574067

21

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಹಸರಸ: ಅಜಗತ ಕಳಸನಪಪರ

ಹಸರಸ: ತನಕಗರಖನನ ಪಠನರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಗಸರಸಸಭಸಮ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಇಬಭಶಹನಖಭನ

ಮನ ನನ.: 330
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: 920
ವಯಸಸ: 27

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4163176

ಲನಗ : ಗನಡಸ

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

±Üâo 11 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 9ಆಶಶಯ ಬಡಭವಣ
22

HYT1372648

ಹಸರಸ: ಗಗತನ ಹರಜನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಜಸ
ಮನ ನನ.: 73
ವಯಸಸ: 37

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 12 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 10ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
23

XUC3967262

24

XUC4000493

25

XUC4034591

ಹಸರಸ: ಗರಯವಸ ವಡಡರ

ಹಸರಸ: ಶಲನಪ ಗಯಡಕರ

ಹಸರಸ: ರಗಪನ ಗಗಗಟಗಗಗಡ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಬಸವಣಣಪಪ ವಡಡರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ತಸಕಭರಭಮ ಗಸಡಕರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಪಶಮಸದ ಗಬಸಟಗಬಸಡ

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 23

26

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4036802

27

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4039889

28

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4125738

ಹಸರಸ: ಸಯನಗತನ ಛತತ

ಹಸರಸ: ಶಬಬರಅಹಕದ ಚಚಧರ

ಹಸರಸ: ಗಯರಯರನಜ ಕಟಟಮನ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಸರಸನದಶ ಛತಶ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲ ಖಭಲಕ ಚಚಧರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶವಶನಕಶಪಪ

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 23

29

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4125787

30

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4126181

31

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4155131

ಹಸರಸ: ಜಯಮನಕ ಕಗರಗಣರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಜಗದಸಶ

ಹಸರಸ: ಮನರಯತ ಭಗಗವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರಸ: ನನಸಗರ ಶಗನಗಲವ

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 26

32

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3967197

33

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3967338

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹಹದ ಹಸಸಸನ

34

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4560751

ಹಸರಸ: ಜಯಮಕ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಮಸಶ ಭಬಸವ

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯನನಥ ಬಡಗಗರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ದಭದಮಣಣ ಬಡಗಸರ

ಹಸರಸ: ಪತಭನವತ ಬಡಗಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮನಜಸನಭಥ

ಮನ ನನ.: 01
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನನ.: 10
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 10
ವಯಸಸ: 22

35

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4125688

36

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3997020

37

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4519716

ಹಸರಸ: ಬಗಬಆಯಶನ ಹನನಗಲಲ

ಹಸರಸ: ಜಯಲಕಕಗ ಹಡಪದ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಗಚಸಮದಬನ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜ ಹಡಪದ

ಹಸರಸ: ಗಯಡದನಗಚಡ ಗನಲಜ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸನಗಚಡಭ

ಮನ ನನ.: 25
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.: 25/5
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನನ.: 26
ವಯಸಸ: 21

38

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4521316

39

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4560769

40

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4560819

ಹಸರಸ: ಹನಯಮಲತ ಬನಳಲಬಗಡ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸಪಪ

ಹಸರಸ: ಸಯವರರ ಶಗನಗಲವಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಣಣಪಪ

ಹಸರಸ: ಅರಣಪಪ ಶಗನಗಲವಕರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಭವನಪಪ

ಮನ ನನ.: 37
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನನ.: 47
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನನ.: 47
ವಯಸಸ: 62

41

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4038584

42

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4032231

43

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4560793

ಹಸರಸ: ಜಜಲನನಸನಬ ಬಗಮಕನಹಳಳ

ಹಸರಸ: ಫರಗದನಬನನಯ ಬಗಮಕನಹಳಲ

ಹಸರಸ: ಯನಸಕನಬನನಯ ಬಮಕನಳಳ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಜಸಸಭಬ ಬಬಮಹನಹಳಳ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಜಜಲಭನಸಭಬ ಬಬಮಹನಹಳಳ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಜಜಲಭನಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 51
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 51
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನನ.: 51
ವಯಸಸ: 20

44

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4000477

45

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4032264

46

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4029708

ಹಸರಸ: ಕರಬಸಪಪ ಎ.ಎಲ

ಹಸರಸ: ಮನದಗವ ಸಲದಮನಯವರ

ಹಸರಸ: ಮಹಕದ ಹನಗಫ ಮಜಜಗಗರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಲಕಹಪಪ ಎ.ಎಲ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಈರಬಸಪಪ ಸನದಮನಯವರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹಬಬಬಅಲ ಮಜಜಗಸರ

ಮನ ನನ.: 54
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 57
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 63
ವಯಸಸ: 22

47

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4521324

48

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4521357

49

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3657327

ಹಸರಸ: ಸಲದಗಪ ಠನಕಗರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಶಬಸಕ

ಹಸರಸ: ಸವತನ ಠನಕಗರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಶಬಸಕ

ಹಸರಸ: ಶಗಗಭನ ಜಗಗಶ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಪಶಕಭಶ

ಮನ ನನ.: 72
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನನ.: 72
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 73
ವಯಸಸ: 34

50

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3196904

51

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4619599

52

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3967346

ಹಸರಸ: ಸಲತಗಗಷ ಠನಕಗರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಸಭಭಸ

ಹಸರಸ: ಗಗತನ ಜನಧವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶವಪಪತಶ

ಹಸರಸ: ಹಜದರಲ ಕಯಬನದಳ

ಮನ ನನ.: 73
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: 90
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 103
ವಯಸಸ: 24

ಲನಗ : ಗನಡಸ
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Ë»ÝWÜ : 10ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
53

XUC4033247

54

XUC4619581

55

XUC4030409

ಹಸರಸ: ಸಯರಗಲದತ ಛತತ

ಹಸರಸ: ನನಹದನ ನಸರಗನ ನರಗಗಲ

ಹಸರಸ: ಸರಸಸತ ಮಗದನರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ತಸಳಸರಭಮ ಛತಶ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹಹದ ರಫಸಕ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಗಸರಸಪಭದಪಪ ಮಸದಭರ

ಮನ ನನ.: 111
ವಯಸಸ: 54

ಮನ ನನ.: 111 ಸ
ವಯಸಸ: 20
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 112
ವಯಸಸ: 49

56

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3196573

ಹಸರಸ: ಪನರಗಗ ನನಗಗಶ

#57

XUC0812065

58

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0400911

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹನಸಮನತಪಪ

ಹಸರಸ: ಮಯಕನಕ ಪನಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಭಗಸಶ

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯನನಥ ಗಯಡಕರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹಸಲಗಪಪ

ಮನ ನನ.: 361
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನನ.: 361
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನನ.: 361
ವಯಸಸ: 31

59

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4367827

60

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4367835

61

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3657228

ಹಸರಸ: ಜನಧವ ಶವಪಪತತ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಭಸಮಣಭಣ

ಹಸರಸ: ಜನಧವ ನನಗವಸ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶವಪಪತಶ

ಹಸರಸ: ಕಗರವರ ಅಶಗಗಕ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಸನಕಪಭಪ

ಮನ ನನ.: 362
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 362
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 368
ವಯಸಸ: 47

62

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3657236

63

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3657335

64

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3657343

ಹಸರಸ: ಕಗರವರ ರಗರಯಕನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಶಬಸಕ

ಹಸರಸ: ಠನಕಗರ ರಯಕಕಣ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಸಸಭಭಷ

ಹಸರಸ: ಅಶಗಗಕ ಠನಕಗರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಪಪಣಣ

ಮನ ನನ.: 368
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 374-ಎ
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 374-ಬ
ವಯಸಸ: 59
ಲನಗ : ಗನಡಸ

65

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3657350

66

XUC3535739

67

XUC4368023

ಹಸರಸ: ಸಯಮತನತ ಠನಕಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಶಬಸಕ

ಹಸರಸ: ಕಗರವರ ರನಜಯ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ತಪಪಣಭಣ

ಹಸರಸ: ಕಗರವರ ಫಕಯಗರವನಸ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಜಸ

ಮನ ನನ.: 374-ಬ
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 375
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 375
ವಯಸಸ: 45

68

XUC4576401

69

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4576419

70

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

HYT1658848

ಹಸರಸ: ಪಲಲವ ಕಗರವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಜಸ

ಹಸರಸ: ಹಬಗಬಯಲನಲ ಹಯಬಬಳಳ

ಹಸರಸ: ಗಗಖನರ ಟಗಕಬಹನದಯದರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲರಜಭಕ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹರಸಸನಗ

ಮನ ನನ.: 375
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: 386/1
ವಯಸಸ: 47
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 458
ವಯಸಸ: 41

71

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

HYT1658855

72

XUC4576393

73

ಲನಗ : ಗನಡಸ

HYT1656446

ಹಸರಸ: ಜಗದಗತ ಗಗಖನರ

ಹಸರಸ: ಪತಗಯನ ಗಗಖನರ

ಹಸರಸ: ರಘಯಪತ ವನದಗಗನ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಟಸಕಬಹಭದಸಬರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಟಭಕಬಹದಬಬರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಕಕಷಣಪಭಪ

ಮನ ನನ.: 458
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನನ.: 458
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: 469
ವಯಸಸ: 39

74

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4560835

75

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4033213

76

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4033312

ಹಸರಸ: ಮಗಘನ ಮಟಟಮನ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ವಶಸನಭಥ

ಹಸರಸ: ಸರಗಗಜ ತಗಗರ

ಹಸರಸ: ಮನರಯತ ತಗಗಗರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಭರಸತ ತಗಬರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹನಸಮನತಪಪ ತಸಗಬರ

ಮನ ನನ.: 469
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: 476
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: 476
ವಯಸಸ: 36

77

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2608792

78

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4008553

79

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3196938

ಹಸರಸ: ಚಲವನದ ರನಮಪಪ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಭಲಪಪ

ಹಸರಸ: ಸಯಮತನತ ಛಲವನದ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಮಪಭಪ ಛಲವಭದ

ಹಸರಸ: ವಗಷಗನರ ರಗರವಸ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಮಣಣ

ಮನ ನನ.: 802/1
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 802/1
ವಯಸಸ: 25
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 828
ವಯಸಸ: 48

80

XUC3870177

81

XUC3870169

82

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3196946

ಹಸರಸ: ಅಜಯರನಸಲಗ ಠನಕಗರ

ಹಸರಸ: ಭನರತ ಠನಕಗರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ನನದಸಸನಗ ಠಭಕಬರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಜಸರನ ಸನಗ ಠಭಕಬರ

ಹಸರಸ: ಶವನನಲದ ಶರಹಟಟ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಮಣಭಣ

ಮನ ನನ.: 864
ವಯಸಸ: 33

ಮನ ನನ.: 864
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.: 865
ವಯಸಸ: 43

ಲನಗ : ಗನಡಸ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 10ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
83

XUC3658069

84

XUC3196953

85

XUC3196961

ಹಸರಸ: ರತನವನಸ ಶರಹಟಟ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶವಭನನದ

ಹಸರಸ: ನನನಸನಬ ಶಗನಗಲವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಖಭದರಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಶನಜನದಬ ಶಗನಗಲವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನನನಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 865
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನನ.: 866
ವಯಸಸ: 52

ಮನ ನನ.: 866
ವಯಸಸ: 44

86

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2607372

87

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2607380

88

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3196979

ಹಸರಸ: ರಹಮನನಬನನಯ ಕಯಲಕಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಜಸಸಭಬ

ಹಸರಸ: ರನಜಗಸನಬ ಕಯಲಕಗರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹಬಬಬಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಮಯನರನಬಗಗಲ ಹಯಬಬಳಳ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಹಸಸಸನಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 867
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 867
ವಯಸಸ: 48

ಮನ ನನ.: 868
ವಯಸಸ: 39

89

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2608024

90

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4368221

91

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0032201

ಹಸರಸ: ಸಯಜನತ ತಗಲದಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಮಸಶ

ಹಸರಸ: ಶನಲತಮನಕ ಕಯಲಬನರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಸದಶಪಪ

ಹಸರಸ: ಲಕಕರ ಹರಜನ

ಮನ ನನ.: 869
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 870
ವಯಸಸ: 65

ಮನ ನನ.: 871
ವಯಸಸ: 37

92

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4368239

93

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4368247

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪರಸಪಪ ಹರಜನ

94

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2608958

ಹಸರಸ: ಮಲಗಲವನಸ ಹರಜನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಭರಮಪಪ

ಹಸರಸ: ಗಲಗಮನಕ ಸಯರಗನರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಪಶಧಭನಪಪ

ಹಸರಸ: ಮಜಲನರ ಸಯರಗನರ

ಮನ ನನ.: 871
ವಯಸಸ: 64

ಮನ ನನ.: 872
ವಯಸಸ: 66

ಮನ ನನ.: 872
ವಯಸಸ: 38

95

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3197019

96

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3197027

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪಶದಭನಪಪ

97

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4368270

ಹಸರಸ: ಪನವರತ ಕನಲತಯ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮನಜಸನಭಥ

ಹಸರಸ: ಅಡವಕನಯ ಬಗಗವವಡಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶಭನತಪಪ

ಹಸರಸ: ಗರಜಮನಕ ಗಯಡಗನರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ತಸಕಭರಭಮ

ಮನ ನನ.: 874
ವಯಸಸ: 53

ಮನ ನನ.: 875
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 880
ವಯಸಸ: 55

98

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3197092

99

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4368288

100

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4368296

ಹಸರಸ: ಕಮಲವಸ ಗಯಡಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಹಸಲಗಪಪ

ಹಸರಸ: ಬಗಗಮನಕ ಗಯಡಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಭಗವನತ

ಹಸರಸ: ಭಗವಲತಪಪ ಗಯಡಕರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹಸಲಗಪಪ

ಮನ ನನ.: 881
ವಯಸಸ: 65

ಮನ ನನ.: 881
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 881
ವಯಸಸ: 40

101

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3197126

102

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2608628

103

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3197134

ಹಸರಸ: ತಯಕನರನಮ ಗಯಡಯಕರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹಸಲಗಪಪ

ಹಸರಸ: ಲಕಕಗ ಜಲಬರಣವರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜ

ಹಸರಸ: ಬಸವರನಜ ಜಲಬರಣನವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸಮಣಭಣ

ಮನ ನನ.: 881
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನನ.: 882
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 882
ವಯಸಸ: 42

104

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4368304

105

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2609089

106

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2609097

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಸಜಯದಬಸಡನ

ಹಸರಸ: ವಲಲಗಗ ತವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪಸದತವರ

ಹಸರಸ: ಲಕಕಗ ತವರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ವಲನಗಬ

ಮನ ನನ.: 883
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನನ.: 884
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 884
ವಯಸಸ: 38

ಹಸರಸ: ರನಬಯನ ಹರಹರಕರ

107

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2607430

108

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2607497

109

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4000501

ಹಸರಸ: ನನಗಮನಕ ಬಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಕರಯಪಪ

ಹಸರಸ: ಕರಪಪ ಬಗಗವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಮಣಭಣ

ಹಸರಸ: ಲಕಕಗ ಅಗಡ

ಮನ ನನ.: 886
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನನ.: 886
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 886
ವಯಸಸ: 29

110

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4000519

111

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3197159

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಘವಸನದಶ ಅಗಡ

112

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3197167

ಹಸರಸ: ರನಘವಗಲದತ ಅಗಡ

ಹಸರಸ: ಮಮತನಬ ಖನನ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸವನತಪಪ ಅಗಡ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಕರನವಪಲಭಲಖಭನ

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯಳನ ಹರಗಮಠ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಗನಗಭಧರಯದ

ಮನ ನನ.: 886
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನನ.: 887
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 888
ವಯಸಸ: 47

ಲನಗ : ಗನಡಸ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16
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Ë»ÝWÜ : 10ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
113

XUC3197175

ಹಸರಸ: ಗಲಗನಧರಯದ ಹರಗಮಠ

114

XUC3197183

115

XUC3197191

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸಲನಗಯದ

ಹಸರಸ: ಚನನಬಸಪಪ ಬಳಗನರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಚನನಪಪ

ಹಸರಸ: ಅನನಪಪರರ ಬಳಗನರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಚನನಬಸಪಪ

ಮನ ನನ.: 888
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 889
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನನ.: 889
ವಯಸಸ: 35

116

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0410688

117

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3658077

118

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3658085

ಹಸರಸ: ರಗರಯಕನ ಬಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮರಳಪಪ

ಹಸರಸ: ಶವಪಕಯಮನರ ಭಗಗವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮರಳಪಪ

ಹಸರಸ: ಮರಳಪಪ ಭಗಗವ

ಮನ ನನ.: 890
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನನ.: 890
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 890
ವಯಸಸ: 65

119

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3197209

120

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4018263

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹನಸಮನತಪಪ

121

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3535903

ಹಸರಸ: ಚನನಮನಕ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮರಳಪಪ

ಹಸರಸ: ರಗಖನ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶವಕಸಮಭರ ಭಬಸವ

ಹಸರಸ: ಸಯಮಲಗಲನ ಕಗಳಳನವರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶವಭನನದ

ಮನ ನನ.: 890
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನನ.: 890
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 892
ವಯಸಸ: 49

122

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4368312

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯನನಥ ನಲದಶತರ

123

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3197241

124

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2607679

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶವಲನಗಪಪ

ಹಸರಸ: ಪದನಕ ನಲದಶತರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮನಜಸನಭಥ

ಹಸರಸ: ಸನವತತ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಲಸಶ

ಮನ ನನ.: 893
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನನ.: 893
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನನ.: 895
ವಯಸಸ: 41

125

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3197266

126

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2608537

127

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2608032

ಹಸರಸ: ಮಲಗಶ ಭಗಗವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ತಪಪಣಣ

ಹಸರಸ: ಸಯವರಣನ ವಕತಸನಲ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರವಸನದಶ

ಹಸರಸ: ಬಲಗನರಪಪ ಗಗಗಟಗಗಗಡ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸಪಪ

ಮನ ನನ.: 895
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 896
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 897
ವಯಸಸ: 75

128

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2608651

129

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0404772

130

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0404996

ಹಸರಸ: ಕಸಗಕರ ಗಗಗಟಗಗಗಡ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಬನಗಭರಪಪ

ಹಸರಸ: ಸಲಗಮಗಶ ಗಗಗಟಗಗಗಡ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬನಗಭರಪಪ

ಹಸರಸ: ಪತಮಗದ ಗಗಗಟಗಗಗಡ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬನಗಭರಪಪ

ಮನ ನನ.: 897
ವಯಸಸ: 63

ಮನ ನನ.: 897
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 897
ವಯಸಸ: 36

131

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4368320

132

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4368338

133

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3197332

ಹಸರಸ: ನನರನಯರ ಪಲಚಲಗ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಡಭಕಪಪ

ಹಸರಸ: ವಮಲನಬನಯ ಪಲಚಲಗ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಭರಭಯಣ

ಹಸರಸ: ಸಯಮಗತನತ ಸನಳಯಲಕ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಶಬಸಕ

ಮನ ನನ.: 899
ವಯಸಸ: 60

ಮನ ನನ.: 899
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 902
ವಯಸಸ: 55

134

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3812658

ಹಸರಸ: ವನಗದ ಸನಳಯಲಕ

135

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2609212

136

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2608941

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಶಬಸಕ ಸಭಳಸನಕ

ಹಸರಸ: ಸಯರಗಶ ಧಮರಪಪನವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶಸಕಪಪ

ಹಸರಸ: ಲಲತನ ಧಮರಪಪನವರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಸಸರಸಶ

ಮನ ನನ.: 902
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.: 903
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 903
ವಯಸಸ: 36

137

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4368361

138

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0409367

139

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4368387

ಹಸರಸ: ಚನಲದಬ ಗಯಡಗಗರ

ಹಸರಸ: ಮಹಕದಜನಫರ ಗಯಡಗಗರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹಬಬಬಸಭಬ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹಬಬಬಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಮಹದದಗನ ಖನದರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಉಮಹರಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 904
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 905
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 906
ವಯಸಸ: 47

140

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3197373

141

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2608248

142

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2608875

ಹಸರಸ: ಮಹಕದಶರಫ ಬಡಗ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಕಕರಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಸನವತತ ಧನರಜಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಗಣಪತ

ಹಸರಸ: ಗರಪತ ಧನರಜಕರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಯಲಲಪಪ

ಮನ ನನ.: 908
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 909
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನನ.: 909
ವಯಸಸ: 41

ಲನಗ : ಗನಡಸ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 10ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
143

XUC2607620

144

XUC3197381

145

XUC2608933

ಹಸರಸ: ಲಕಕಗ ಲಮನಣ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಮಸ

ಹಸರಸ: ರನಮಯ ಲಮನಣ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ತಭವರಪಪ

ಹಸರಸ: ದನಮಲಪಪ ಲಮನಣ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ತವರಪಪ

ಮನ ನನ.: 910
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 910
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನನ.: 911
ವಯಸಸ: 48

#146

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2607604

#147

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3535937

148

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2609451

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯಳನ ಲಮನಣ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ದಭಮಸಧರ

ಹಸರಸ: ಮಲಲಮನಕ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶನಭಸ

ಹಸರಸ: ಹನಯಕಲತಪಪ ಭಗಗವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹಸಲಗಪಪ

ಮನ ನನ.: 911
ವಯಸಸ: 48

ಮನ ನನ.: 912
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನನ.: 912
ವಯಸಸ: 65

149

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2609428

150

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4368411

151

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3197399

ಹಸರಸ: ಶವಕನಯ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಹನಹನತಪಪ

ಹಸರಸ: ತಪಪಣನಣ ಭಗಗವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸಪಪ

ಹಸರಸ: ಮನರಯತ ಭಗಗವ

ಮನ ನನ.: 912
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನನ.: 913
ವಯಸಸ: 69

ಮನ ನನ.: 913
ವಯಸಸ: 59

152

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3197407

153

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4368429

ತನದಯ ಹಸರಸ:ತಪಪಣಭಣ

154

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4604534

ಹಸರಸ: ಸನವತತ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಭರಸತ

ಹಸರಸ: ಈರವನಸ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಗರದಭಸ

ಹಸರಸ: ಅಕತನ ಕಗರವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಶಬಸಕ

ಮನ ನನ.: 913
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 913
ವಯಸಸ: 48

ಮನ ನನ.: 913
ವಯಸಸ: 20

155

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2608255

ಹಸರಸ: ದಲಶನದದಬಗಗಲ ಶಗಖ

156

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2607398

157

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3197464

ಹಸರಸ: ಅಬಯದಲಮನನಫ ಶಗಖ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಹಮನಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಮಮತನಜ ಪಠನರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲಮನಭಫ

ಮನ ನನ.: 916
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 916
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನನ.: 920
ವಯಸಸ: 46

158

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4032769

159

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3197506

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಇಬಭಶಹನಖಭನ

160

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4368452

ಹಸರಸ: ಸನಜಗದ ದನವರಗಗರ

ಹಸರಸ: ದಯಗರಪಪ ವಡಡರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಜವಭನ ದಭವಣಗಸರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶವಮಬತರಪಪ

ಹಸರಸ: ಮಮತನಜಬಗಗಲ ದಗಡಡಮನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಬರಅಹಹದ

ಮನ ನನ.: 922
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 924
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 925
ವಯಸಸ: 44

161

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2608719

162

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2608644

163

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3997012

ಹಸರಸ: ಎಲ ವಶಸನನಥ ಕಗಳನಳನವರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲಖಭದರ

ಹಸರಸ: ಗಗಟಗಗಗಡ ವಜಯಲಕಕಗ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಸನಗಮಸಶ

ಮನ ನನ.: 925
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 926
ವಯಸಸ: 34

ಮನ ನನ.: 954
ವಯಸಸ: 25

ಹಸರಸ: ಸನಹಗದನ ಧನರವನಡ

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲನಗ : ಹಣಸಣ
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ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶವಭನನದ ಕಬಳಭಳನವರ

ಲನಗ : ಗನಡಸ

±Üâo 17 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 11ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
164

XUC4621884

165

XUC4621876

166

XUC4038592

ಹಸರಸ: ಶಶಕಲನ ಬನಳಲಬಗಡ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಹನಸಮನತ

ಹಸರಸ: ಶಶತ ಜನಧವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶವಪಪತಶ

ಹಸರಸ: ರಗಖನ ಛತತ

ಮನ ನನ.: 37
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನನ.: 90
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: 111
ವಯಸಸ: 49

167

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4622254

168

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4573747

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಸಸರಸನದಶ ಛತಶ

169

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0407007

ಹಸರಸ: ರಗಖನ ಬನಳಲಬಗಡ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರವಚನದಶ

ಹಸರಸ: ರಘಯ ಭಗಗವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶನಭಸ

ಹಸರಸ: ಪಪಣರಮನ ಅಲಗಡ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಭಗರಭಜಸ

ಮನ ನನ.: 173/4
ವಯಸಸ: 20
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 174
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: 489
ವಯಸಸ: 32

170

XUC0407015

171

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4039178

172

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4032819

ಹಸರಸ: ನನಗರನಜ ಅಲಗಡ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ನನಗಪಪ

ಹಸರಸ: ಶಲಶನದ ದನವರಗಗರ

ಹಸರಸ: ಸನದಗಕ ದನವರಗಗರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಜವಭನ ದಭವಣಗಸರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಜವಭನ ದಭವಣಗಸರ

ಮನ ನನ.: 489
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 922
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 922
ವಯಸಸ: 25

173

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4573788

ಹಸರಸ: ಶಲಕತಮಕ ಧಮರಪಪನವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಸರಸಶ
ಮನ ನನ.: 940
ವಯಸಸ: 19

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 18 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 12ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
174

XUC3967403

ಹಸರಸ: ಜಗದಗಶ ಕಗರಯಣರ

175

XUC4567624

176

XUC4567640

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಧಮಭರಣಭಣ ಕಬಣಸಣರ

ಹಸರಸ: ಯಲಲಪಪ ಕಗರಗಣರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಧಮರಣಣ

ಹಸರಸ: ಮಮತನಜ ಹಯಬಬಳಳ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಹಬಬಸಲಭಲ

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: 33
ವಯಸಸ: 42

177

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4567673

178

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3967429

179

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3967445

ಹಸರಸ: ಹಬಬಯಲನಲ ಹಯಬಬಳಳ

ಹಸರಸ: ರಗಪನ ಬನರಕಗರ

ಹಸರಸ: ಅಬಯದಲರಜನಕ ಹರಹರಕರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲರಜಭಕ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನನಗಪಪ ಬಭರಕಸರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶಭಯದ ಬಸಡನ ಹರಹರಕರ

ಮನ ನನ.: 33
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 38
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನನ.: 148
ವಯಸಸ: 27

180

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4562542

181

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4562146

182

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4562252

ಹಸರಸ: ದಗಪನ ಡ ಎಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ದಭಮಲಪಪ

ಹಸರಸ: ಪಪಷನಪಲಜಲ ತವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಇಲನಗಬಸವನ

ಹಸರಸ: ಸವತನ ಸನಳಯಲಕ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ವನಬಸದ

ಮನ ನನ.: 496/3
ವಯಸಸ: 21
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 884
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 902
ವಯಸಸ: 24

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

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

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

±Üâo 19 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 13ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
183

XUC4124897

184

XUC4123733

185

XUC4122990

ಹಸರಸ: ಸಯಧನ ವನದಗಗನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶನಕರ

ಹಸರಸ: ಶಲಕರ ವನದಗಗನ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಕಕಷಣಪಪ

ಹಸರಸ: ರನಮಚಲದತ ಭಗಗವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಮಚನದಶ

ಮನ ನನ.: 19
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 19
ವಯಸಸ: 49

ಮನ ನನ.: 32
ವಯಸಸ: 43

186

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4123287

187

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3971496

188

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4110136

ಹಸರಸ: ಲಕಕಬನಯ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಮಚನದಶ

ಹಸರಸ: ಚಗತನಕಯಮನರ ಕನಶಬನಯ

ಹಸರಸ: ಅನನಪಪರರ ದಗಡಕನ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ವಠಬಸಬಭ ಕಭಶಬಭಯ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಜಸ ದಬಡಹನ

ಮನ ನನ.: 32
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 41
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 117/1
ವಯಸಸ: 27
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

189

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4370029

190

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4370037

191

XUC3839818

ಹಸರಸ: ಲಮನಣ ಲನಲವಸ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಸತತಯದ

ಹಸರಸ: ಲಮನಣ ಮಯತಕಯದ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಚನನಪಪ

ಹಸರಸ: ಸಯರಗಖನ ಲಮನಣ

ಮನ ನನ.: 505 ಎ
ವಯಸಸ: 44
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 505 ಎ
ವಯಸಸ: 50
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 505/A
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

192

XUC0410548

193

XUC3971330

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಸತತಣಣ ಲಮಭಣ

194

XUC0410530

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯನನಥ ಲಮನಣ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಸತತಣಣ

ಹಸರಸ: ಸಯಮನವತ ಲಮನಣ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಉಲಭಲಸ ಲಮಭಣ

ಹಸರಸ: ಉಲನಲಸ ಲಮನಣ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಸತತಣಣ

ಮನ ನನ.: 505/ಎ
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 505/ಎ
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 505/ಎಔ
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಗನಡಸ

195

XUC0400135

196

XUC2609121

197

XUC0401273

ಹಸರಸ: ನನಗಮಕ ಕಗಣಗಣರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶರಣಪಪ

ಹಸರಸ: ಮನರಯತ ಶತಲಗರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಸನಕಪಪ

ಹಸರಸ: ಗಚರಮಕ ಶತಗಲಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಭರಸತ

ಮನ ನನ.: 515
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 515/ಎ
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 515/ಎ
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

198

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0402347

199

XUC0402354

200

XUC0401315

ಹಸರಸ: ಯಲಲವಸ ಕಗಲಡಪಲಲ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಈರಪಪ

ಹಸರಸ: ಈರಪಪ ಕಗಲಡಪಲಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಸದಕಪಪ

ಹಸರಸ: ರನಜಯ ರಯದನತಕ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶವಪಪ

ಮನ ನನ.: 515/ಬ
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 515/ಬ
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 515/ಸ
ವಯಸಸ: 33
ಲನಗ : ಗನಡಸ

201

XUC2608891

202

XUC0401232

203

XUC0400143

ಹಸರಸ: ಶರರವಸ ರಯದನತಕ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶವಪಪ

ಹಸರಸ: ಸಲಗತನ ರಯದನತಕ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಜಸ

ಹಸರಸ: ಬಸವರನಜಯ ರಯದನತಕ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಮಣಣ

ಮನ ನನ.: 515/ಸ
ವಯಸಸ: 52
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 515/ಸ
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 516/1
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಗನಡಸ

204

XUC0401257

205

XUC0400184

206

XUC3911138

ಹಸರಸ: ಮಲಜವಸ ರಯದನತಕ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜಸ

ಹಸರಸ: ಪಕಯಗರಪಪ ಕಗಲಡಪಲಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ದಸಗರಪಪ

ಹಸರಸ: ಅಕಯವಸ ಕಗಲಡಪಲಲ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಪಕಸಸರಪಪ

ಮನ ನನ.: 516/1
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 516/1
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 516/1
ವಯಸಸ: 32
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

207

XUC4551172

208

XUC4573689

209

XUC3660594

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯನನಥ ಕಗರಗಣರ

ಹಸರಸ: ಗಣಗಶ ಕಗರಗಣರ

ಹಸರಸ: ಕಗರಗಣರ ಮಲಜಯನನಥ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ನಜಲನಗಪಪ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪನಚಭಕರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪನಚಭಕರ

ಮನ ನನ.: 525
ವಯಸಸ: 25

ಮನ ನನ.: 525
ವಯಸಸ: 19

ಮನ ನನ.: 525/ಎ
ವಯಸಸ: 39
ಲನಗ : ಗನಡಸ

210

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3660602

211

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3660628

212

XUC3660636

ಹಸರಸ: ಕಗಡಲಗ ಚಲದಯತ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜ

ಹಸರಸ: ಕಗಡಲಗ ರನಜಮಕ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜ

ಹಸರಸ: ಕಗಡಲಗ ಸಕಯಯಬನಯ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಚನದಸಶ

ಮನ ನನ.: 525/ಎ
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 525/ಎ
ವಯಸಸ: 59
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 525/ಎ
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಹಣಸಣ
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±Üâo 20 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 13ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
213

XUC3660644

214

XUC3660651

215

XUC4112801

ಹಸರಸ: ಕಗರಗಣರ ಮಲಜವಸ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜ

ಹಸರಸ: ಕಗರಗಣರ ಪತಗಮನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮನಜಸನಭಥ

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯನನಥ ಕಗರಗಣರ

ಮನ ನನ.: 525/ಎ
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 525/ಎ
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 525/ಎ
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಗನಡಸ

216

XUC4115580

217

XUC2607455

ತನದಯ ಹಸರಸ:ನಜಲನಗಪಪ

218

XUC4370888

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯನನಥ ಕಗಡಲಗ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜ

ಹಸರಸ: ವಡಗರ ಅಶಗಗಕ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ನನಗಪಪ

ಹಸರಸ: ಲಮನಣ ಪತಗಮನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಸಮಣಣ

ಮನ ನನ.: 525/ಎ
ವಯಸಸ: 22
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 532
ವಯಸಸ: 57

ಮನ ನನ.: 549
ವಯಸಸ: 42

219

XUC4123188

220

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4551115

221

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3198256

ಹಸರಸ: ಸವತನ ಲಮನಣ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ನಸಮಣಣ

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯನನಥ ಲಮನಣ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ನಸಮಣಭಣ

ಹಸರಸ: ನಜಗರಅಹಕದ ಕಲನಲಪಪರ

ಮನ ನನ.: 549
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 549
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನನ.: 562
ವಯಸಸ: 46

222

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3198264

223

ಲನಗ : ಗನಡಸ

HYT1658616

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಇದಸರಭಭಭಷಭ

224

ಲನಗ : ಗನಡಸ

HYT1658590

ಹಸರಸ: ಶನಕಗರಬನನಯ ಕಲನಲಪಪರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಜಸರಹಹದ

ಹಸರಸ: ಉಮರಸನಬ ಪನಳನ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹಜರಸಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಇಮನಲಬ ಪನಳನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಉಮರಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 562
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 562/3
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 562/3
ವಯಸಸ: 42
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

225

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4115549

226

XUC4101424

227

XUC4101408

ಹಸರಸ: ಜಜಲನನ ಪನಳನ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಉಮಹರಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಲಕಕಗ ನನಯಕ

ಹಸರಸ: ನನಗರತನನ ನನಯಯ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ನಭಗರಭಜ ನಭಯಕ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ನಭಗರಭಜ ನಭಯಸ

ಮನ ನನ.: 562/3
ವಯಸಸ: 26
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 564/1
ವಯಸಸ: 22
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 564/1
ವಯಸಸ: 25
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

228

XUC0409284

229

XUC4124913

230

XUC3536604

ಹಸರಸ: ಮಯನರನಬಗಗಲ ಹಯರಳಕಡಡ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಚಲಭಲ

ಹಸರಸ: ರಯಕಯನದಬನನಯ ಚಗಳಳ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಖಲನದರ ಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಮರಗಡ ಅಲಲಸನಬ

ಮನ ನನ.: 695
ವಯಸಸ: 37

ಮನ ನನ.: 855
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನನ.: 862/1
ವಯಸಸ: 28
ಲನಗ : ಗನಡಸ

231

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4000253

232

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4000238

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲಮಜಸದ

233

XUC4000246

ಹಸರಸ: ಸರಗಶ ದಯಮನಕಡ

ಹಸರಸ: ರಮಗಶ ಭಗಗವ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ನನಗಪಪ ದಸಮಭಹಡ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ನನಗಪಪ ಭಬಸವ

ಹಸರಸ: ಕಯಸಯಮನ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಮಸಶ ಭಬಸವ

ಮನ ನನ.: 864
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 864
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನನ.: 864
ವಯಸಸ: 25

234

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4123469

235

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4124392

236

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4124426

ಹಸರಸ: ಮಹಕದ ಹನಗಫ ಮಯಲನಲನವರ

ಹಸರಸ: ಯನಶಕಗನಬನನಯ ಮಯಲನಲನವರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಉಸಭಹನಸಭಬ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಹಹದ ಹನಸಫ

ಹಸರಸ: ಉಸನಕನಸನಬ ಮಯಲನಲನವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸದರಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 934/
ವಯಸಸ: 58

ಮನ ನನ.: 934/1
ವಯಸಸ: 48
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 934/1
ವಯಸಸ: 73
ಲನಗ : ಗನಡಸ

237

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4124434

238

XUC4125464

239

XUC4607065

ಹಸರಸ: ಬಗಬಜನನ ಮಯಲನಲನವರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಉಸಭಹನಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಮಚಲನಲ ಮಯಲನಲನವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹಹದ ಹನಫ

ಹಸರಸ: ಪರವನಬನನಯ ಮಯಲನಲನವರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಚಲಭಲ

ಮನ ನನ.: 934/1
ವಯಸಸ: 67
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 934/1
ವಯಸಸ: 21
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 934/1
ವಯಸಸ: 23
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

240

XUC4101499

241

XUC4101507

242

XUC4073029

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯನನಥ ವಡಡರ

ಹಸರಸ: ಶನಲತವನಸ ವಡಡರ

ಹಸರಸ: ಗರಜವಸ ಆಯರರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹನಸಮನತಪಪ ವಡಡರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಹನಸಮನತಪಪ ವಡಡರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಯಲಲಪಪ ಆಯರರ

ಮನ ನನ.: 939
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 939
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 1009
ವಯಸಸ: 43
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 13ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
243

XUC4607115

244

XUC4604518

ಹಸರಸ: ಮಲಲಗಶಪಪ ಆಯರರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರಸ: ಗಯಲಜನರ ಹನನಗಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಜಭಫರಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 1009
ವಯಸಸ: 19
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 1011
ವಯಸಸ: 21
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 14ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
245

XUC4607123

246

XUC4125654

247

XUC4521241

ಹಸರಸ: ಶಶತ ಕಮನಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಆನನದ

ಹಸರಸ: ಗಗತನ ಲಮನಣ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶವಭನನದ

ಹಸರಸ: ರನಜಗಶಸರ ಲಮನಣ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶವಭನನದ

ಮನ ನನ.: ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನನ.: 53
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 54
ವಯಸಸ: 20

248

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4160669

249

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4042917

250

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3660677

ಹಸರಸ: ದಯಗರಪಪ ಭಗಗವ

ಹಸರಸ: ರನಜಯ ದಗಡಕನ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹನಹನತಪಪ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹದಸವಪಪ ದಬಡಹನ

ಹಸರಸ: ಭಗಗವವಡಡರ ಶನಲತನಬನಯ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಸತಸನ

ಮನ ನನ.: 73
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 117/6
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 138ಅ
ವಯಸಸ: 38
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

251

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3198462

252

XUC4605226

253

HYT1826569

ಹಸರಸ: ದಗವರನಯ ನನಯಕ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಮ

ಹಸರಸ: ಅಶಸನ ನನಯಯ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಕರಣ

ಹಸರಸ: ದಗಡಡಕಯನವರ ರಗರಯಕನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಚನದಶಪಭಪ

ಮನ ನನ.: 250
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನನ.: 302/1
ವಯಸಸ: 30
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 361
ವಯಸಸ: 45

254

ಲನಗ : ಗನಡಸ

HYT1826478

255

XUC4072955

256

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3971629

ಹಸರಸ: ಹಗಗನರ ಮನರಮಕ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಭಗಪಪ

ಹಸರಸ: ಚಲದತಶಗಖರ ಹಯರಳಕಯಪಪ

ಹಸರಸ: ನಗಗನನ ಪನಟಗಲ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹಭರಸದಶಪಪ -

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮನಬಸಜ ಪಭಟಸಲ

ಮನ ನನ.: 374
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 457
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 468
ವಯಸಸ: 34

257

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3660693

258

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3198470

259

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4370961

ಹಸರಸ: ಕ ಲತನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶಶಧರ

ಹಸರಸ: ನತರ ಬನಷನಸನಬ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹಸಸಸನಹಭಬ

ಹಸರಸ: ನತರ ನಗರಜಹನನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಭಭಷಭಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 471
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನನ.: 554
ವಯಸಸ: 67

ಮನ ನನ.: 554
ವಯಸಸ: 59

260

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

HYT1655737

261

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3660420

262

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4115564

ಹಸರಸ: ನತರ ಅನಸರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಭಭಷಭಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಡಗಕಯರಣನವರ ಚಲದತಪಪ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶನಕಶಪಪ

ಹಸರಸ: ಯಲಲಪನಪ ಡಗಕಯರಣನವರ

ಮನ ನನ.: 554
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 561
ವಯಸಸ: 52

ಮನ ನನ.: 561
ವಯಸಸ: 22

263

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4370987

264

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4371001

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಚನದಶಪಭಪ

265

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4115515

ಹಸರಸ: ಹಗರಗಮಠ ಪನವರತ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜ

ಹಸರಸ: ಕಮನಕರ ರತನಕಬನಯ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಪರಶಸರಭಮ

ಹಸರಸ: ಆನಲದ ಕಮನಕರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪರಶಸರಭಮ

ಮನ ನನ.: 562 /2
ವಯಸಸ: 51
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 564
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನನ.: 564
ವಯಸಸ: 27

266

XUC4115523

267

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4115598

268

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3536364

ಹಸರಸ: ಸಲತಗಗಷ ಕಮನಕರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪರಶಸರಭಮ

ಹಸರಸ: ರತನವನಸ ಕಮನಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಪರಶಸರಭಮ

ಹಸರಸ: ನನಯಯ ಸಗಗಮಕಯ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಭಗರಭಜ

ಮನ ನನ.: 564
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 564
ವಯಸಸ: 38

ಮನ ನನ.: 564/1 ಎ
ವಯಸಸ: 46
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

269

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3536372

270

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3536380

271

XUC3198538

ಹಸರಸ: ನನಯಯ ಮಲಲವಸ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಲಕಹಣ

ಹಸರಸ: ನನಗಪಪ ನನಯಕ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಲಕಹಣ

ಹಸರಸ: ಸನಳಯಲಕ ಶಗಖರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಲಭಲರ

ಮನ ನನ.: 564/1 ಎ
ವಯಸಸ: 79
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 564/1 ಎ
ವಯಸಸ: 49
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 564/7
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಗನಡಸ

272

XUC3198546

273

HYT1826577

ಹಸರಸ: ಸನಳಯಲಕ ಗರಜನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶಸಖರ

ಹಸರಸ: ಕಯನಗನರಯ ರಯಕಕವನಸ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಧಮರಣಣ

ಮನ ನನ.: 564/7
ವಯಸಸ: 40
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 564/7
ವಯಸಸ: 50
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 15ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
274

XUC4607131

275

XUC3660701

276

XUC3536711

ಹಸರಸ: ನವಗನ ವನಧಗಗನ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶನಕರ

ಹಸರಸ: ಜಯಮಕ ಕಡಕಗಳ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಹನಮನತಪಪ

ಹಸರಸ: ಹಡಪದ ಬಸವರನಜ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ದಸನಡಪಪ

ಮನ ನನ.: 19
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: 22
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 25/5
ವಯಸಸ: 38

277

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0408302

278

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0404111

279

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0404129

ಹಸರಸ: ಫರಗದನಬಗಗಲ ಕಮನಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಬರಅಹಹದ

ಹಸರಸ: ಹನಮವಸ ವಡಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಫಕಸಸರಪಪ

ಹಸರಸ: ಫಕಯಗರಪಪ ವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಕಲಲಪಪ

ಮನ ನನ.: 31
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನನ.: 42
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 42
ವಯಸಸ: 47

280

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3844172

ಹಸರಸ: ಫನತಮನ ಬಡಗ

281

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4072997

282

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0836593

ಹಸರಸ: ಮನಗಗಹರ ಹಯರಳಕಯಪಪ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಜಸನದಶ

ಹಸರಸ: ಪಪಟಟಪಪ ವಡಡರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಹಮಹದ ಶರಫ ಬಡಗ

ಮನ ನನ.: 42
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನನ.: 45
ವಯಸಸ: 22

ಮನ ನನ.: 53
ವಯಸಸ: 32

283

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4551321

284

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3909298

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸವಣಣಪಪ ವಡಡರ

285

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4101481

ಹಸರಸ: ಯಲಲವಸ ಸಯರಗನರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಹನಸಮನತಪಪ

ಹಸರಸ: ರಮಗಶ ತಗಲಡಯರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಸದಕಪಪ

ಹಸರಸ: ರಹನನನಬಗಬ ಸರನಜಯದದಗನ

ಮನ ನನ.: 74
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 76
ವಯಸಸ: 47

ಮನ ನನ.: 91
ವಯಸಸ: 30

286

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0400465

287

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0405134

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶನಶಸದ ಸರಭಜಸದನ

288

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0410639

ಹಸರಸ: ಗಗತನ ನನಯರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಪಶಸಭದ

ಹಸರಸ: ಪತಸನದ ನನಯರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ದಭಮಸಧರ

ಹಸರಸ: ದನವಪದ ನತರವನಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಚಲಭಲ

ಮನ ನನ.: 96/1
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 96/1
ವಯಸಸ: 42

ಮನ ನನ.: 112
ವಯಸಸ: 31

289

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0410647

290

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0409755

291

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0409763

ಹಸರಸ: ರಗಷನಕಬನನಯ ನತರವನಲ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ದಭವವದ

ಹಸರಸ: ಕಶಷನಣ ಸಲದ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ತಸಕಭರಭಮ

ಹಸರಸ: ಹಗರನಬನಯ ಸಲದ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಕಕಷಭಣ

ಮನ ನನ.: 112
ವಯಸಸ: 29

ಮನ ನನ.: 122
ವಯಸಸ: 70

ಮನ ನನ.: 122
ವಯಸಸ: 65

292

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0410704

293

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0410712

294

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4551222

ಹಸರಸ: ಶಲಕತಪಪ ಉಲನಲಳ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶವಪಪ

ಹಸರಸ: ಅನನಪಪರರ ಉಲನಲಳ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶನಕಶಪಪ

ಹಸರಸ: ಅನತನ ಹಯಲನದಳ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶನಕರ

ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 45

ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 21

295

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4607248

296

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0406447

Deleted

297

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0406330

ಹಸರಸ: ಮಹಕದ ತಗಗಸಪ ಮರಗಡ

ಹಸರಸ: ಮಯದಕಪಪ ತಗರಣವರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲ ಮಜಸದ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹನಹನತಪಪ

ಹಸರಸ: ರಗರಯಕನ ತಗರಣವರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಸದಕಪಪ

ಮನ ನನ.: 149
ವಯಸಸ: 20

ಮನ ನನ.: 151
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 151
ವಯಸಸ: 45

298

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4371639

299

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0409300

300

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4595906

ಹಸರಸ: ಫಕಯತಸನಬ ಉರಕಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹಸಸಸನಸಭಬ

ಹಸರಸ: ನಬಸನಬ ಅತನಕರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಫಕಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಮಲಲಕನ ಅಲದಲಗ

ಮನ ನನ.: 151
ವಯಸಸ: 55

ಮನ ನನ.: 152
ವಯಸಸ: 31

ಮನ ನನ.: 160
ವಯಸಸ: 21

301

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3660719

302

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0406702

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲರಹಮಭನ

303

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0406355

ಹಸರಸ: ನರಗಗಲ ಅನಗಸನಬನನಯ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಎಜಭಜನವಭಜ

ಹಸರಸ: ಜನಯಧನ ಹನನಗಲ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಹಹದಜಫರ

ಹಸರಸ: ಮಹಕದಜನಫರ ಹನನಗಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಲಲಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 163
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನನ.: 176
ವಯಸಸ: 59

ಮನ ನನ.: 176
ವಯಸಸ: 63

ಲನಗ : ಹಣಸಣ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 15ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
304

XUC3659679

ಹಸರಸ: ಶಲಶಯಖನನ ಪಠನರ

305

XUC2608636

306

XUC4551412

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಇಬಭಶಹನಖಭನ

ಹಸರಸ: ಚನನಮಕ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಗನನಪಪ

ಹಸರಸ: ಕನವಗರ ಪವನರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಲವಸಶ

ಮನ ನನ.: 185
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನನ.: 199
ವಯಸಸ: 70

ಮನ ನನ.: 275
ವಯಸಸ: 21

307

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3971371

308

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0403311

309

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4551230

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಬಭಷಭಸಭಬ ಹಭನಗಲ

ಹಸರಸ: ಮಲಗಲನ ಭಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಯಲಲಪಪ

ಹಸರಸ: ಲಕಕಗ ಕಗರಗಣರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಜಗದಸಶ

ಮನ ನನ.: 393 ಏ
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 469/1
ವಯಸಸ: 33
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 515
ವಯಸಸ: 23

ಹಸರಸ: ಅಖಲನಬನನಯ ಹನನಗಲ

310

XUC4551339

ಹಸರಸ: ಜಗದಗಶ ಕಗರಗಣರ

311

XUC4551446

312

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4567830

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಭರಸತಪಭಪ

ಹಸರಸ: ಪಪಟಟರನಜ ಕಗರಗಣರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶರಣಪಪ

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯಳನ ಕಗನಗನರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮನಜಸನಭಥ

ಮನ ನನ.: 515
ವಯಸಸ: 26

ಮನ ನನ.: 515
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 525
ವಯಸಸ: 24

313

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4573564

314

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4573622

315

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4607214

ಹಸರಸ: ಉಮಗಶ ಕಗರಗಣರ

ಹಸರಸ: ರನಮಲಲಗ ಕಗರಗಣರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪನಚಭಕರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪನಚಭಕರ

ಹಸರಸ: ನಗತನತವತ ಡಗಕಯರಣನವರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಯಲಲಪಪ

ಮನ ನನ.: 525
ವಯಸಸ: 19

ಮನ ನನ.: 525
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 561
ವಯಸಸ: 28

316

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0407452

317

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4607032

318

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3659711

ಹಸರಸ: ಜಜನಗಲನಲವಪದದಗನ ಮಯಲನಲ

ಹಸರಸ: ಗಚಸಮಗಹದದಗನ ಕಲನಲಪಪರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಮಸಬದಬಸನ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ನಜಸರ ಅಹಹದ

ಹಸರಸ: ಗಲಗವಸ ಉಪನಪರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ತಪಪಣಣ

ಮನ ನನ.: 562
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನನ.: 562
ವಯಸಸ: 19

ಮನ ನನ.: 656
ವಯಸಸ: 61

319

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0410225

ಹಸರಸ: ಹರಹರಕರ ನಸಗಮನಬನನಯ

320

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0409417

321

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3775434

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಯದದಬಸಡನ

ಹಸರಸ: ಬಗಗವ ಪಪಲಡಲಕ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ತಮಹಣಣ

ಹಸರಸ: ಗಗಗಪನಲ ವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪಪನಡಲಸಕ

ಮನ ನನ.: 705/1
ವಯಸಸ: 31
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 731/1
ವಯಸಸ: 52
ಲನಗ : ಗನಡಸ

ಮನ ನನ.: 731/1
ವಯಸಸ: 27
ಲನಗ : ಗನಡಸ

322

XUC4371597

ಹಸರಸ: ಈರಪಪ ಭಗಗವವಡಡರ

323

XUC0406686

324

XUC0401570

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹನಸಮನತಪಪ

ಹಸರಸ: ಹರಜನ ದಯಗಮಕ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಲಲಸಶ

ಹಸರಸ: ಚಲದಯತ ಪಪಜನರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಬಸಮಲಪಪ

ಮನ ನನ.: 733
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನನ.: 806
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 832
ವಯಸಸ: 48

325

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0400606

326

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0400630

327

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2608180

ಹಸರಸ: ಖತಗಬ ಬಗಬಜನನ

ಹಸರಸ: ಖಲಗಬ ಮಹಕದ ಜನಫರ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಹಹದ ಜಭಫರ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಸರಭ ಮಸಹಧಬಸನ

ಹಸರಸ: ರಗರಯಕನ ಭಗಗವವಡಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಈರಪಪ

ಮನ ನನ.: 834
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನನ.: 834
ವಯಸಸ: 39

ಮನ ನನ.: 851
ವಯಸಸ: 38

328

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3199049

329

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4371605

330

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3199056

ಹಸರಸ: ಅಬಯದಲಸನಬ ಜಗಳಳ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅದನಮಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಸಲಗಮನ ಜಗಳಳ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಬಬಲಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಮಹಕದಶಫ ಹನವಗರ

ಮನ ನನ.: 853
ವಯಸಸ: 51

ಮನ ನನ.: 853
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನನ.: 854
ವಯಸಸ: 45

331

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3199072

332

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3199080

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಲಭಲಭಕ

333

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3199098

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಹನಸಮನತಪಪ

ಹಸರಸ: ಲಕಕಗ ಬಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ದಸಗರಪಪ

ಹಸರಸ: ಸಯಶಗಲನ ಬಗಗವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶವಭಜ

ಮನ ನನ.: 855
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 855
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನನ.: 855
ವಯಸಸ: 36

ಹಸರಸ: ಶವನಜ ಬಗಗವ

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

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

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

±Üâo 25 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 15ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
334

XUC2608099

335

XUC3199106

336

XUC2609410

ಹಸರಸ: ಮಹಕದಶರಗಫ ಬಡಗ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಕಕರಸಭಬ

ಹಸರಸ: ರಫಗಕ ಕನರದಗ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಖಭಜಭಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಶಫಯನಬ ಕನರದಗ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಖಭಜಭಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 856
ವಯಸಸ: 35

ಮನ ನನ.: 857
ವಯಸಸ: 36

ಮನ ನನ.: 857
ವಯಸಸ: 48

337

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3971413

338

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4551123

339

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2608164

ಹಸರಸ: ಶಬನನನಬನನಯ ಕನರಡಗ

ಹಸರಸ: ಅಬದಲ ನಬ ಕನರಡಗ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಹಹದರಪಸಕ ಕಭರಡಗ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಖಭದಜಭಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಲಲತನ ಗಯಜಮನಗಡ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಗಬಸಪಭಲ

ಮನ ನನ.: 857
ವಯಸಸ: 27

ಮನ ನನ.: 857
ವಯಸಸ: 23

ಮನ ನನ.: 858
ವಯಸಸ: 36

340

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4371613

ಹಸರಸ: ಗಗಗಪನಲ ಗಯಜಮನಗಡ

341

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2607794

342

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3199122

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶಶಸಶಜಲಪಪ

ಹಸರಸ: ಶಮಶನದಬ ದಗನರವನಲ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಗಚಸಫಸರ

ಹಸರಸ: ಗಚಸಫಗರ ದಗನರವನಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹಬಬಬಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 858
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 859
ವಯಸಸ: 41

ಮನ ನನ.: 859
ವಯಸಸ: 44

343

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3199130

344

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4371621

345

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC0407478

ಹಸರಸ: ಮಲಜಯಳನ ಅಚನರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಜಭ

ಹಸರಸ: ರನಜನ ಅಚನರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಜಸ

ಹಸರಸ: ರಫಗಕ ಉರಕಲಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಪಕಸಶಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 860
ವಯಸಸ: 44

ಮನ ನನ.: 860
ವಯಸಸ: 43

ಮನ ನನ.: 862
ವಯಸಸ: 47

346

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3199163

347

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3971736

348

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3971603

ಹಸರಸ: ಜಯಬಗದನ ಉರಕಲಲ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಪಕಸಶಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಮಹಬಗಬಸನಬ ಮರಗಡ

ಹಸರಸ: ಬಬಜನನ ಮರಗಡ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲ ಮಜಸದ ಮರಗಡ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲ ಮಜಸದ ಮರಗಡ

ಮನ ನನ.: 862
ವಯಸಸ: 50

ಮನ ನನ.: 862
ವಯಸಸ: 24

ಮನ ನನ.: 862
ವಯಸಸ: 23

349

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4551479

350

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC2608834

351

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC2608842

ಹಸರಸ: ಬಬಅಯಶನ ಮರಗಡ

ಹಸರಸ: ಮರಗಡ ನಗರಜಹನನ

ಹಸರಸ: ಮರಗಡ ನನಜನಬನನಯ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲ ಮಜಸದ

ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲಮಜದ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲಮಜದ

ಮನ ನನ.: 862
ವಯಸಸ: 21

ಮನ ನನ.: 862/1
ವಯಸಸ: 45
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 862/1
ವಯಸಸ: 34
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

352

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC0406074

353

XUC3971199

354

XUC3199171

ಹಸರಸ: ಮರಗಡ ಬಬಫನತಮನ

ಹಸರಸ: ಶಮನಪರವಗನ ಮರಗಡ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲಮಜದ

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲ ಮಜಸದ ಮರಗಡ

ಹಸರಸ: ರಜಯನಬಗಗಲ ಕಗಲದತ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಖಭದರಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 862/1
ವಯಸಸ: 29
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 862/1
ವಯಸಸ: 25
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 863
ವಯಸಸ: 36

355

XUC3199189

356

XUC3199197

357

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3199205

ಹಸರಸ: ಖನದರಸನಬ ಕಗಲದತ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಉಮಹರಖಭನ

ಹಸರಸ: ಜಶಶಗಲನ ಕನಶಗಬನಯ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ವಠಬಸಬಭ

ಹಸರಸ: ವಠಗಗಬನ ಕನಶಗಬನಯ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ತಪಪಣಣ

ಮನ ನನ.: 863
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 864
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 864
ವಯಸಸ: 52

358

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3199213

359

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC3775350

360

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3775491

ಹಸರಸ: ಮದನರನಸನಬ ಬಡಗ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಕಕರಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಶನರದನ ನನಗರಮಣ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಭಜಸ

ಹಸರಸ: ಆಸಪ ಕಯಲಕಗರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಜಸಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 865
ವಯಸಸ: 40

ಮನ ನನ.: 865/1
ವಯಸಸ: 37
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಮನ ನನ.: 867
ವಯಸಸ: 27

361

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3660511

ಹಸರಸ: ಚಗಳಳ ಕಲಲದರ

362

XUC3660529

363

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC3660446

ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಕಯಲಕಗರ ಅಲನಲಝ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಜಸಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಹಲಚನಮನ ನಗರಅಹಕದ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಜಯದಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 885
ವಯಸಸ: 30

ಮನ ನನ.: 888
ವಯಸಸ: 28

ಮನ ನನ.: 964
ವಯಸಸ: 60

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲನಗ : ಗನಡಸ

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

ಲನಗ : ಗನಡಸ

±Üâo 26 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

Ë»ÝWÜ : 15ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
364

XUC3660537

365

XUC3660750

366

XUC3660545

ಹಸರಸ: ಹಲಚನಮನ ಪರಜನನನ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನಬರಅಹಹದ

ಹಸರಸ: ನರಗಲ ಎಜನಜನವನಜ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಹಹದ ರಫಸಕ

ಹಸರಸ: ಮಯಲನಲನವರ ಹಸಕತಬನನಯ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಹಹದಗಚಸ

ಮನ ನನ.: 964
ವಯಸಸ: 46

ಮನ ನನ.: 998
ವಯಸಸ: 32

ಮನ ನನ.: 1001
ವಯಸಸ: 36
ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ಲನಗ : ಗನಡಸ

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 27 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 28 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16
±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

:
:
:
:

XUC4660718

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

Óæà±ÜìvæWÜÙÜ ±Üqr

10ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
367

368

XUC4661153

ಹಸರಸ: ಪವಣರಚನದಶ ಗಸಡಕರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಭಗವನತ

ಹಸರಸ: ಕಭವಸರ ಗಸಡಕರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಭಗವನತ

ಮನ ನನ.: 4

ಮನ ನನ.: 4

ವಯಸಸ: 18

ಲನಗ : ಗನಡಸ

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

ವಯಸಸ: 18

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

11ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
369

XUC4669511

370

XUC4670295

371

XUC4684965

ಹಸರಸ: ಅವನಭಶ ಕಬರವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಜಸ

ಹಸರಸ: ಪಶಸತ ಗಬಖಭರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಟಸಕಬಹಭದಬಬರ

ಹಸರಸ: ಪಶಸಮಭ ಭಬಸವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಸಸಭಭಸ ಭಬಸವ

ಮನ ನನ.: 375

ಮನ ನನ.: 485

ಮನ ನನ.: 488 ಎ

ವಯಸಸ: 20

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ವಯಸಸ: 20

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ವಯಸಸ: 31

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

13ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
372

XUC4661708

373

XUC4658159

374

XUC4659041

ಹಸರಸ: ನಬರಅಹಹದ ಶಸಖ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಖಭದರ

ಹಸರಸ: ನಭಜಯಭ ಹಸಬಕಳಳ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ದಭದಭಪಸರ

ಹಸರಸ: ಗಣಸಶ ಭಬಸವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಮಚನದಶ

ಮನ ನನ.: 221/6

ಮನ ನನ.: 26

ಮನ ನನ.: 32

ವಯಸಸ: 19

ವಯಸಸ: 40

375

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4658753

376

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4658746

ವಯಸಸ: 18

377

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4659116

ಹಸರಸ: ಯಸಸಬಫ ಶಸಖ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಜಭಸನಭ

ಹಸರಸ: ಅಕಕರಖಭನ ಮಸಲಭಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಇಸಭಹಯಲಖಭನ

ಹಸರಸ: ದಭದಭಪಸರ ಹಸಬಕಳಳ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಜಯದಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 33

ಮನ ನನ.: 36

ಮನ ನನ.: 36

ವಯಸಸ: 19

378

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4660320

ವಯಸಸ: 20

379

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4660361

ವಯಸಸ: 47

380

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4658977

ಹಸರಸ: ಶಸಭಲಕಹಸ ಎನಎಸ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶಸಬಸಶ

ಹಸರಸ: ರಜಭಸನಭ ಶಸಖ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಇಕಭಕಲ

ಹಸರಸ: ಆನನದ ಲಮಭಣ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರಭಮಸ

ಮನ ನನ.: 36

ಮನ ನನ.: 36

ಮನ ನನ.: 46

ವಯಸಸ: 33

381

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4658985

ವಯಸಸ: 47

382

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4658712

ವಯಸಸ: 18

383

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4660338

ಹಸರಸ: ಹಮಸದಭಬ ಹಸಬಕಳಳ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಸಜಯದಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಅಬಸಬಲಖಭದರ ಹಸಬಕಳಳ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ದಭದಭಪಸರ

ಹಸರಸ: ವನಭಯಕ ಭಬಸವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜ

ಮನ ನನ.: 46

ಮನ ನನ.: 46

ಮನ ನನ.: 488

ವಯಸಸ: 67

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ವಯಸಸ: 19

ಲನಗ : ಗನಡಸ

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

ವಯಸಸ: 18

ಲನಗ : ಗನಡಸ

±Üâo 29 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16
384

XUC4658720

385

XUC4658738

ಹಸರಸ: ಮಣಕನಠ ಕಬಣಬಣರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ನಗಲನಗಪಪ

ಹಸರಸ: ಲಕಹಸ ಕಬಡಲಗ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮನಜಸನಭಥ

ಮನ ನನ.: 525

ಮನ ನನ.: 525

ವಯಸಸ: 19

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ವಯಸಸ: 20

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

14ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
386

XUC4658878

387

388

XUC4661682

XUC4661500

ಹಸರಸ: ಲಕಹಸ ಭಬಸವವಡಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜ

ಹಸರಸ: ಸಭದಸಕ ಖಭನನವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಗಸಲಭಬಖಭನ

ಹಸರಸ: ಆಶಸಪ ಪಭಳಭ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಉಮಹರಸಭಬ

ಮನ ನನ.: 485

ಮನ ನನ.: 558

ಮನ ನನ.: 562/3

ವಯಸಸ: 20

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ವಯಸಸ: 19

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ವಯಸಸ: 20

ಲನಗ : ಗನಡಸ

15ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
389

XUC4673117

ಹಸರಸ: ಯಭಸಹನಬಭನಸ ಹರಹರಕರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲರಜಭಕ
ಮನ ನನ.: 148
ವಯಸಸ: 24

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
13

15ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
294

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
10

Joár
23

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr

XUC4551222

ಹಸರಸ: ಅನತಭ ಹಸಲಭದಳ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶನಕರ
ಮನ ನನ.: 143
ವಯಸಸ: 21

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
0

10ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
146

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
1

Joár
1

£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr

XUC2607604

ಹಸರಸ: ಮನಜಸಳಭ ಲಮಭಣ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ದಭಮಲಪಪ
ಮನ ನನ.: 911
ವಯಸಸ: 48

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 30 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

12ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
147

XUC3535937

ಹಸರಸ: ಮಲಲವಭಸ ಭಬಸವ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಶನಭಸ
ಮನ ನನ.: 912
ವಯಸಸ: 43

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
0

2

Joár
2

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.

±Üâo 31 / 35

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16
±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

:
:
:
:

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

Óæà±ÜìvæWÜÙÜ ±Üqr

10ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
390

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

XUC4698767

ಹಸರಸ: ಶಲಭಪ ಠಭಕಬರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಸನತಬಸಷ
ಮನ ನನ.: 527
ವಯಸಸ: 19

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

11ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
391

XUC4702106

392

XUC4702288

393

XUC4701736

ಹಸರಸ: ಮಹಹದಸಭದಸಕ ಪರನಡ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಅಬಸಬಲರಜಭಕ

ಹಸರಸ: ಶವಕಸಮಭರ ನನದಶಸರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮನಜಸನಭಥ

ಹಸರಸ: ಅಜಯಕಸಮಭರ ಭಬಸವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಲಲಸಶ

ಮನ ನನ.: 1021/1

ಮನ ನನ.: 357/1

ಮನ ನನ.: 365

ವಯಸಸ: 21

ವಯಸಸ: 18

ವಯಸಸ: 18

394

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4699252

395

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4698098

396

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4701124

ಹಸರಸ: ನಸತನ ಚಕಶಸಭಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ರವಸನದಶ

ಹಸರಸ: ಶಕಲಭಬಭನಸ ಯಲವಭಳ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಮಭಬಬಸಭಬ

ಹಸರಸ: ವನಭಯಕ ಭಬಸವ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಮಭರಸತ

ಮನ ನನ.: 369

ಮನ ನನ.: 58

ಮನ ನನ.: 913

ವಯಸಸ: 19

397

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ವಯಸಸ: 41

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ವಯಸಸ: 19

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4702304

ಹಸರಸ: ನಸತಭಶ ಜನಬಣನನವರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಬಸವರಭಜ
ಮನ ನನ.: 97
ವಯಸಸ: 20

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

13ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
398

XUC4703625

ಹಸರಸ: ಸಬಸಫಯಭಬಭನಸ ಉಣಕಲಲ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ರಫಸಕ
ಮನ ನನ.: 862
ವಯಸಸ: 28

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

15ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
399

XUC4699419

400

XUC4700209

401

XUC4700217

ಹಸರಸ: ಅಡವಕಭಸ ಭಬಸವವಡಡರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ಸಭತಪಪ

ಹಸರಸ: ಲಕಹಸ ಭಬಸವವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಭತಪಪ

ಹಸರಸ: ವಶಭಲಭ ಭಬಸವವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಭತಪಪ

ಮನ ನನ.: 08

ಮನ ನನ.: 08

ಮನ ನನ.: 08

ವಯಸಸ: 38

ಲನಗ : ಹಣಸಣ
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ವಯಸಸ: 20

ಲನಗ : ಹಣಸಣ
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ವಯಸಸ: 21

ಲನಗ : ಹಣಸಣ
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16
402

XUC4702403

403

404

XUC4703252

XUC4698874

ಹಸರಸ: ಇನದರಭ ಭಬಸವವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಶಭನತಪಪ

ಹಸರಸ: ಯಶಬಸದಭ ಭಬಸವವಡಡರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಸಭತಪಪ

ಹಸರಸ: ಅಕಕರಸಭಬ ಮಸಲಭಲ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಇಸಭಹಯಲಖಭನ

ಮನ ನನ.: 08

ಮನ ನನ.: 08

ಮನ ನನ.: 209/1

ವಯಸಸ: 24

405

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

XUC4704078

ವಯಸಸ: 18

406

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

ವಯಸಸ: 21

407

XUC4698056

ಲನಗ : ಗನಡಸ

XUC4699997

ಹಸರಸ: ಇಲಯಭಸ ಶರಸ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಭಭಷಭಸಭಬ

ಹಸರಸ: ಆದತದ ಕಳಸಭಪಪರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ಗಸರಸಸಭಸಮ

ಹಸರಸ: ಚನನಬಸಪಪ ಕಸನಬಭರ
ತನದಯ ಹಸರಸ:ತಪಪಣಣ

ಮನ ನನ.: 233

ಮನ ನನ.: 330

ಮನ ನನ.: 792

ವಯಸಸ: 22

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ವಯಸಸ: 18

ಲನಗ : ಗನಡಸ

ವಯಸಸ: 33

ಲನಗ : ಗನಡಸ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
9

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
9

Joár
18

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr
¿ÞÊÜâ¨Üá CÃÜáÊÜâ©ÇÝÉ
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
0

10ಸಸಭಭಸ ನಗರ ಭಭಗಶ:
57

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
0

Joár
0

£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr

XUC0812065

ಹಸರಸ: ಮಸಕಭತ ಪಭಗರ
ಗನಡನ ಹಸರಸ:ನರಸಶ
ಮನ ನನ.: 361
ವಯಸಸ: 35

ಲನಗ : ಹಣಸಣ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
0
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ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
1

Joár
1
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16

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
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»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 16
ËÍæàÐÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr 2018ÃÜ ËÊÜÃÜ

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 16
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

169

197

366

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

13

10

23

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

9

9

18

191

216

407

Joár
III

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ
±Üqr

Joár

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

1

1

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

0

0

0

1

191

215

406

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

(I+II-III)

1

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

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

2

2

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

1

1

0

3

3

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
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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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