PÜ®ÝìoPÜ ÃÝgÂ¨Ü 80 ÎÃÜÔ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOÝ PæÒàñÜÅ¨Ü
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr 2018 »ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ & 67,78 A®Üá° AÙÜÊÜwÔPæãívÜá
ñÜ¿ÞÄÔÃÜáÊÜ ÎÃÜÔ ®ÜWÜÃæÓÜ»æ 8 ÊÝwì®Ü ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr & 2018
ÎÃÜÔ ®ÜWÜÃæÓÜ»æ ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

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

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

13&ÓÜÃÜPÝÄ ÊÜÞ¨ÜÄ ×Ä¿á ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæ ,
Pæ Ga… ¹ PÝÇæãà¯ ÎÃÜÔ (EñÜ¤ÃÜ »ÝWÜ)

Pæ Ga… ¹ PÝÇæãà¯ »ÝWÜÍÜ@ ,ÖÜáŸºÚÛ ÃÜÓæ¤Àáí¨Ü Pæ Ga…
¹ PÝÇæãà¯ ÍÝÇæ ÃÜÓæ¤¿á ÊÜáãÆPÜ ÓÜ¾ÍÝ®ÜPæR ÖæãàWÜáÊÜ ÃÜÓæ¤
ŸÆ»ÝWÜ , ŸÓÜÊæàÍÜÌÃÜ ¨æàÊÜÓÝ§®Ü ÖÜ£¤ÃÜ , PÜÓÜã¤Ä¸Ý ®ÜWÜÃÜ
»ÝWÜÍÜ@ (KíPÝÃÜ ¸æàPÜÄ G¨ÜáÃÜá)

AÙÜÊÜwÔ PæãÙÜÛÇÝXÃÜáÊÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr¿á ËÊÜÃÜWÜÙÜá
80 ÎÃÜÔ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOÝ PæÒàñÜÅ¨Ü »ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ 67,78ÃÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜá

»ÝWÜ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ Ë»ÝWÜWÜÙÜ ÓÜíTæÂ ÊÜáñÜá¤ ÖæÓÜÃÜá

ËÊÜÃÜWÜÙÜá
1. ÊÜáãÆ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ±Üqr
2. ±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1
ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ
2. ±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2
¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ

.

.

.

1ಕ.ಎಚ ಬಕಕಲಲಲನ(ಎಲ ಐ.ಜ)(ಎಚ ಐ.ಜ)(ಎಎ.ಐ.ಜ)ವಕರರನಎ8
21.ಗಕಗಮ-ಲಎರಕನಳಳ,1.ಮಜರ-ಕಸಲಸರಬಕನಗರಕಗಮಸಎಖಖ1ರಎದ200,ವಕರರನಎ21
Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý
PæÒàñÜÅ
80&ÎÃÜÔ

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ

67,78

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ PÜÅ.ÓÜí.
1 Äí¨Ü 1,4 Äí¨Ü 5,7
Äí¨Ü 8,10 Äí¨Ü 13,15
Äí¨Ü 15,20 Äí¨Ü 24,27
Äí¨Ü 32,36 Äí¨Ü 36,43
Äí¨Ü 79,82 Äí¨Ü 91,96
Äí¨Ü 104,106 Äí¨Ü
107,110 Äí¨Ü 111,113
Äí¨Ü 139,143 Äí¨Ü
151,153 Äí¨Ü 153,159
Äí¨Ü 219,223 Äí¨Ü
228,231 Äí¨Ü 245,248
Äí¨Ü 259,263 Äí¨Ü
268,270 Äí¨Ü 282,285
Äí¨Ü 318,320 Äí¨Ü
326,328 Äí¨Ü 406,409
Äí¨Ü 409,412 Äí¨Ü
438,441 Äí¨Ü 511,514

Joár ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
±ÜâÃÜáÐÜÃÜá

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

Joár

402

400

802

23

20

43

12

15

27

Äí¨Ü 518,521 Äí¨Ü
575,581 Äí¨Ü 586,589
Äí¨Ü 599,602 Äí¨Ü
602,605 Äí¨Ü 606,608
Äí¨Ü 616,620 Äí¨Ü
628,631 Äí¨Ü 665,668
Äí¨Ü 693,696 Äí¨Ü
717,721 Äí¨Ü 739,743
Äí¨Ü 777,782 Äí¨Ü
783,787 Äí¨Ü 787,792
Äí¨Ü 795,797 Äí¨Ü
811,814 Äí¨Ü 814,817
Äí¨Ü 817,819 Äí¨Ü
820,824 Äí¨Ü 829,831
Äí¨Ü 840,845 Äí¨Ü
851,857 Äí¨Ü 862,865
Äí¨Ü 865,867 Äí¨Ü
869,870 Äí¨Ü 896,2
Äí¨Ü 3,8 Äí¨Ü 8,14
Äí¨Ü 17,36 Äí¨Ü
36,114 Äí¨Ü 114,171
Äí¨Ü 177,195 Äí¨Ü
196,201 Äí¨Ü 204,220
Äí¨Ü 225,228 Äí¨Ü
239,262 Äí¨Ü 274,277
Äí¨Ü 293,295 Äí¨Ü
296,305 Äí¨Ü 307,365
Äí¨Ü 366,371 Äí¨Ü
372,374 Äí¨Ü 375,378
Äí¨Ü 378,555 Äí¨Ü
556,780 Äí¨Ü 780,814
Äí¨Ü 818,840 Äí¨Ü
840,871 Äí¨Ü 872,992
Äí¨Ü 992,1021 Äí¨Ü
1024,1027 Äí¨Ü 1028.
Joár ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

437

435

872

¹vÜñÜPÜR ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

4

5

9

433

430

863

¯ÊÜÌÙÜ ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
1

WRZ3953676

.

.

.
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2

WRZ4046728

3

WRZ4046736

ಹಸರರ: ಮಮಹನ ಶರರಲಕರ

ಹಸರರ: ಭರರತ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ಸಸಜಲರ ಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಲಲಪಕಲಶರಕಲ

ಗಎರನಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯಹಗಡ

ಮನನಎ.:
ವಯಸಸ: 30

ಮನನಎ.:ವಯಸಸ: 46

ಮನನಎ.:ವಯಸಸ: 24

4

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4046710

5

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4067930

6

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4067922

ಹಸರರ: ಸಸಬರಬಯ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ಮಹರಬಲಮಶಶರ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ಗಗರ ಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ನರಸಎಹಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತಹಗಡ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಕಬಲಲಶಶರಹಗಡ

ವಯಸಸ: 63

ಮನನಎ.:ವಯಸಸ: 57

ಮನನಎ.:ವಯಸಸ: 55

7

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2408318

Deleted
ಮನನಎ.:8

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3775830

Deleted

9

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3775848

ಹಸರರ: ಪರತಮರಬ ನರಗರರಳಳ

ಹಸರರ: ಕಕಬಳ ವದರದಶಬ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಹದರಫಲಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಹನರಮಎತಪಪ

ಹಸರರ: ಹಗಡ ಲಲಮತರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಎಗಕಧರ

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 32

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 68

10

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4046694

11

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4024311

12

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4024345

ಹಸರರ: ಅಶರಮಕ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ಶರಕತಲರ ನರರಮರಕರ

ಹಸರರ: ಶಮತಲ ನರರಮರಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಎಜಯನಕರಲರಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಎಜಯನಕರಲರಕರ

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 26

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 23

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 26

13

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4092508

14

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4099230

15

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4103065

ಹಸರರ: ಮಹರಬಲಮಶಶರ ಮಡವರಳ

ಹಸರರ: ಸಕಗಮತರ ಶಮಟ

ಹಸರರ: ರಜನ ಮಡವರಳ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಕಎತಪಪಮಡವಕಳ

ಗಎರನಹಸರರ:ನತಲಶಶಲಟ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಕಬಲಲಶಶರಮಡವಕಳ

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 63

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 29

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 24

16

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4178984

17

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4218897

18

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4218954

ಹಸರರ: ಪದದಪಬಮಯರ ರವ

ಹಸರರ: ರರಮಚಕದಬ ಭರಗಶತ

ಹಸರರ: ನಳಮಲ ಭರಗಶತ

ಗಎರನಹಸರರ:ನರಲಎದಗಪವಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟಗಮಣಭಕಗಶತ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗಭಕಗಶತ

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 44

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 59

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 29

19

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4219093

20

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4219531

21

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4219580

ಹಸರರ: ಇಕದರರ ಭರಗಶತ

ಹಸರರ: ಶಬಮಹರರ ಭರಗಶತ

ಹಸರರ: ಆದಯದ ಸರಲಮಮಠ

ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗಭಕಗಶತ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗಭಕಗಶತ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗರರರಶಕಎತಯಖಸಕಲಲಮಠ

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 53

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 23

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 62

22

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4742565

ಹಸರರ: ಸಸಧರರರಣ ಗಗಡ

23

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1012111

24

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4701819

ಹಸರರ: ಮಕಜಸನರಥ ಪರಲಮಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಚಕಕ

ಹಸರರ: ಗರಯತಬ ನರಯಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗಕಕಶಗಗರ

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 29

ಮನನಎ.:ಎಕ.ಐ.ಜ ..
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ ಐ ಬ
ವಯಸಸ: 35
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

25

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1012053

26

WRZ1060458

ತಎದಯಹಸರರ:ಶಎಕರನಕಯಕ

27

WRZ1057033

ಹಸರರ: ಮಲಲಕರಜಸರನ ಬಸಳರಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಲಖರ

ಹಸರರ: ಸದದಲಕಗಮಶಶರ ಬಸಳರಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಲಖರ

ಹಸರರ: ಸಸಜರತರ ಬಸಳರಳ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜವಯಸಸ: 51
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜವಯಸಸ: 41
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

28

WRZ1012061

29

WRZ1012079

ಗಎರನಹಸರರ:ಸದದಲಎಗಲಶಶರ

30

WRZ1012087

ಹಸರರ: ಬಸವರರಜಸ ಬಸಳರಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಲಖರ

ಹಸರರ: ಸದದಲಕಗರದಮವ ಬಸಳರಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಲಖರ

ಹಸರರ: ಜರದಮತ ಬಸಳರಳ
ಗಎರನಹಸರರ:ಬಸವರಕಜ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜವಯಸಸ: 45
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜವಯಸಸ: 71
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜವಯಸಸ: 37
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 3 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
31

WRZ1012103

ಹಸರರ: ನರಗರತರತ ಬಸಳರಳ

.

.

.
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32

WRZ0819961

33

WRZ1012186

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಲಲಕಕಜರರನ

ಹಸರರ: ನರಗರರಜ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ತಮಹಪಪ

ಹಸರರ: ಶಮಖ ಸಸಲಮಮರನ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹಸನ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜವಯಸಸ: 39
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಆಯ
ವಯಸಸ: 31
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಆಯ.
ವಯಸಸ: 38
ಲಎಗ: ಗಎರರ

34

WRZ3118726

35

WRZ2411098

36

WRZ2411106

ಹಸರರ: ಅಲಗಮರ ರರಘರಮಕದಬ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರರಲಶ

ಹಸರರ: ಕಸಸಸಮರ ಕರಡಯರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಣಲಶ

ಹಸರರ: ಗಣಮಶ ಕರಡಯರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಆಯ.
ವಯಸಸ: 32
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಆಯಜ
ವಯಸಸ: 48
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಆಯಜ
ವಯಸಸ: 53
ಲಎಗ: ಗಎರರ

37

WRZ2413243

38

WRZ3524147

39

WRZ1013358

ಹಸರರ: ಪಪಜರರ ಪದರದ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸಜಜನ

ಹಸರರ: ರಮವಣಕರ ದಮಪಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟಲಶ

ಹಸರರ: ಮಸದದ ಅಪರತರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಸವರಕಜ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 28
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

40

WRZ1013366

41

WRZ3117827

42

WRZ3524311

ಹಸರರ: ಮಸದದ ಅಮತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಸವರಕಜ

ಹಸರರ: ಸರಮನಕರ .ಜ.
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಮಲದ

ಹಸರರ: ಭಟಟ ಸಸನಮಲ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 32
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 28
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಗಎರರ

43

WRZ0819169

44

WRZ3118148

ತಎದಯಹಸರರ:ಕ.ರಕಯಚಎದಗ

45

WRZ3118155

ಹಸರರ: ನರಯಯ ದಮವದತತ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕಗಲಶ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ವಜಯರ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಕಗಲಶ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ನರಗಮಶ
ತಎದಯಹಸರರ:ದಲವಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 30
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 59
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಗಎರರ

46

WRZ3524337

47

WRZ3524345

48

WRZ0821033

ಹಸರರ: ನರಯಯ ನರಗರರಜಸ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ತಮಜಸಶಮನ
ತಎದಯಹಸರರ:ತಮಹಪಪ

ಹಸರರ: ಗರಕವಕರ ನರಗರರಜ
ತಎದಯಹಸರರ:ಲಕಹಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 31
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಗಎರರ

49

WRZ1053206

ಹಸರರ: ಅಮಮತ ಕರಮಳರರ

50

WRZ3116951

51

WRZ3116969

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಲಲಕಕಜರರನ

ಹಸರರ: ಸಸಶಮಲರ ಹಗಡ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗ

ಹಸರರ: ಗಗರಮಶ ಹಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ/
ವಯಸಸ: 33
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ/
ವಯಸಸ: 60
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ/
ವಯಸಸ: 33
ಲಎಗ: ಗಎರರ

52

WRZ3116977

53

WRZ1043496

54

WRZ1051861

ಹಸರರ: ರರಮಚಕದಬ ಹಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಕಷಣ

ಹಸರರ: ಸಮತರರರಮ ಶಟಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಣ

ಹಸರರ: ಅಕಜಲ ಶಟಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸಲತಕರಕಮ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ/
ವಯಸಸ: 73
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜವಯಸಸ: 63
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

55

WRZ1012129

56

WRZ3117165

57

WRZ3117280

ಹಸರರ: ಮಥಸನ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಣಪಪ

ಹಸರರ: ಮಳಗಮನ ನರಗರರಜ
ತಎದಯಹಸರರ:ಲಕಹಣ

ಹಸರರ: ಸಕಗಣಣವರ ರರಘರಮಕದಬ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕಗಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಆಯಜ
ವಯಸಸ: 30
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ
ವಯಸಸ: 45
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ
ವಯಸಸ: 33
ಲಎಗ: ಗಎರರ

58

WRZ3524212

59

WRZ3524154

60

WRZ3524238

ಹಸರರ: ಕಮರದರ ನರಗಬರರಣ

ಹಸರರ: ದಲಮಪ ಪ ಜವನ

ಹಸರರ: ಭಟಟಕರಸರ ರರಮಶನ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕತಕರಎರಪಪ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪದಹರಕಜಡಜಜನ

ತಎದಯಹಸರರ:ದತಕಸತಗಯ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 38
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 32
ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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62

WRZ3524295

63

WRZ3524303

ಹಸರರ: ಜರಧವ ಮರರಸತರರವ

ಹಸರರ: ಜರಧವ ವರಸಕತ

ಹಸರರ: ಜರಧವ ಅಮತ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಲಲವಎದರಕವ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಕರರತರಕವ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕರರತರಕವ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 63
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 36
ಲಎಗ: ಗಎರರ

64

WRZ3524253

65

WRZ3524352

66

WRZ3117009

ಹಸರರ: ದರಡದನ ನತಮಶ

ಹಸರರ: ಹಗಡ ಗಕಗರಧರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸತಖನಕರಕಯಣ

ತಎದಯಹಸರರ:ಲಕಹಲನಕರಕಯಣ

ಹಸರರ: ಮಡವರಳ ನರರರಯಣ
ತಎದಯಹಸರರ:ದಲವಕ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 44
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.
ವಯಸಸ: 72
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಕ ಎಚ ಬ
ವಯಸಸ: 69
ಲಎಗ: ಗಎರರ

67

WRZ3117017

68

WRZ3117025

69

WRZ3117033

ಹಸರರ: ಮಡವರಳ ಪರಮಮಶಶರ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಹಸರರ: ಮಡವರಳ ಕರರಮರ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಹಸರರ: ಮಡವರಳ ಗಮತರ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಮನನಎ.:ಕ ಎಚ ಬ
ವಯಸಸ: 36
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಕ ಎಚ ಬ
ವಯಸಸ: 61
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಕ ಎಚ ಬ
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಗಎರರ

70

WRZ3870177

71

WRZ4098323

72

WRZ4728416

ಹಸರರ: ಪಬಮತ ರಮವಣಕರ

ಹಸರರ: ಶಭರಷ ಬಮಗಕ ಪಠರಣ

ಹಸರರ: ಚಮತನರ ಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಲತಕರಕಮರಲವಣಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸನವವಲಕಲಖಕನಪಠಕಣ

ಗಎರನಹಸರರ:ದವಕಕರಹಗಡ

ಮನನಎ.:1
ವಯಸಸ: 27

ಮನನಎ.:1/17
ವಯಸಸ: 25

ಮನನಎ.:ಎಕ ಆಯ ಜ-1
ವಯಸಸ: 39
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

73

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4728374

ಹಸರರ: ಶರಣ ಪಬಕರಶ ಜವವಕತ

74

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4291613

75

WRZ3117058

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಕಕಶಜಜವಎತ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಸಸಶಮಲರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಕಕಷಣ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಕಕರಣ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕಗಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಕ ಆಯ ಜ-1
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-1
ವಯಸಸ: 68

ಮನನಎ.:ಎಕ-1
ವಯಸಸ: 73

76

BYW2217339

77

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW2218014

78

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1125616

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಉದಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಣ

ಹಸರರ: ರವ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಣ

ಹಸರರ: ಸಮತರರರಮ ರಮವಣಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಲಶಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಕ-1
ವಯಸಸ: 42

ಮನನಎ.:ಎಕ-1
ವಯಸಸ: 41

ಮನನಎ.:ಎಕ-1
ವಯಸಸ: 65

79

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3775863

80

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3775871

81

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2409753

ಹಸರರ: ಪಬಕರಶ ಜವವಕತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯ

ಹಸರರ: ಅಚರನರ ಜವವಕತ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗಕಕಶ

ಹಸರರ: ಕರಮತ ಸಕಧಸ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗ

ಮನನಎ.:ಎಚ-1
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ-1
ವಯಸಸ: 48
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಚ-1/ಎ
ವಯಸಸ: 73
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

82

WRZ2411155

83

WRZ4094348

84

WRZ4734786

ಹಸರರ: ಕರಮತ ರಕಕಟಶ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗ

ಹಸರರ: ಸಚನ ಜವವಕತ

ಹಸರರ: ಹರರತ ನರಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಕಕಶಜಜವಎತ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅರರಣನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಚ-1/ಎ
ವಯಸಸ: 70
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 1
ವಯಸಸ: 25
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 1/ಎ
ವಯಸಸ: 19
ಲಎಗ: ಗಎರರ

85

WRZ4748638

ಹಸರರ: ಪಬಶರಕತ ಮರಯರಚರರ

86

WRZ3117066

87

WRZ3117074

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತಮಕಯಕಚಕರ

ಹಸರರ: ಬಕಡರಮನ ಕರಕಚನರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶವರಕಮ

ಹಸರರ: ಬಕಡರಮನ ಶವರರಮ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಜರಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ IIಎ/01
ವಯಸಸ: 26
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 1/
ವಯಸಸ: 42
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 1/
ವಯಸಸ: 45
ಲಎಗ: ಗಎರರ

88

BYW1530104

89

WRZ3117082

90

WRZ3117090

ಹಸರರ: ಕರಯರ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕನನಪಕಪ

ಹಸರರ: ಸಮತರ ನರಯಯ
ಗಎರನಹಸರರ:ಕರಯಕ

ಹಸರರ: ಸತಮಶ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕರಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಕ-1-8
ವಯಸಸ: 78
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-1-8
ವಯಸಸ: 60
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-1-8
ವಯಸಸ: 41
ಲಎಗ: ಗಎರರ
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WRZ3775889
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92

BYW2722619

93

WRZ4728382

ಹಸರರ: ಸಕಜಯ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕರಯಕ

ಹಸರರ: ಸಕತರಮರ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕರಯಕ

ಹಸರರ: ವರಣಶಬಮ ಪರಶಸರರಮ ಹತರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-1-8
ವಯಸಸ: 38
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-1-8
ವಯಸಸ: 36
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ.ಆಯ.ಜ-1/11
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

94

WRZ3885811

95

WRZ3876471

ತಎದಯಹಸರರ:ಪರಶರರಕಮಹತರ

96

WRZ2408581

ಹಸರರ: ಪರಶಸರರಮ ಹತರ

ಹಸರರ: ದಮಯಕತ ಹತರ

ತಎದಯಹಸರರ:ದಲವಪಪಹತರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಪರಶರರಕಮಹತರ

ಹಸರರ: ಹಸನ ಶಮಖ
ತಎದಯಹಸರರ:ಫಕಲರಶಲಖ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಆಯ ಜ 1/11
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 1 11
ವಯಸಸ: 39
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ.ಐ.ಜ-1/13
ವಯಸಸ: 75
ಲಎಗ: ಗಎರರ

97

WRZ2408573

98

WRZ4108247

99

WRZ2412666

ಹಸರರ: ಜಹಮರರಬ ಶಮಖ
ಗಎರನಹಸರರ:ಹಸನಶಲಖ

ಹಸರರ: ತಬಸಸಮ ಶಮಖ

ಹಸರರ: ಮಕಜಸಳರ ದರಡಡಬಡಗಮರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಸರಲಲಮಕನಶಲಖ

ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮಕಚಕರದಲರಡಬಡಗಲರ

ಮನನಎ.:ಎಕ.ಐ.ಜ-1/13
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 1/13
ವಯಸಸ: 25
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 1/15
ವಯಸಸ: 50
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

100

WRZ4639431

101

WRZ2412658

102

WRZ3926227

ಹಸರರ: ಸದಮತರ ಬಡಗಮರ

ಹಸರರ: ರರಮರಚರರ ದರಡಡಬಡಗಮರ

ಹಸರರ: ಅರಸಣಕಸಮರರ ಬಡಗಮರ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಚಕರಬಡಗಲರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಶಎಕರಪಪದಲರಡಬಡಗಲರ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಚಕರಬಡಗಲರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 1/15
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ1/15
ವಯಸಸ: 58
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ 1/15
ವಯಸಸ: 27
ಲಎಗ: ಗಎರರ

103

WRZ3775947

104

WRZ3775988

105

WRZ1012152

ಹಸರರ: ಫರಹರನರ ಬಮಗಕ

ಹಸರರ: ವಮಣರ ಎಸ.ಎಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಕಬಜಕನಪಠಕಣ

ಗಎರನಹಸರರ:ಸನಕವವಲಕಲಖಕನ

ತಎದಯಹಸರರ:ಎಸ ಕ.ಮಎಜಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 1/17
ವಯಸಸ: 59
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ 1/17
ವಯಸಸ: 53
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:1ಬ
ವಯಸಸ: 31

106

WRZ1012160

WRZ0818682

108

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3117108

ತಎದಯಹಸರರ:ಎಸ ಕ.ಮಎಜಪಪ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಭರಗಮರಥ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಎಚಪಪ

ಹಸರರ: ರಮಖರ ಶಮಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸತಲಶ

ಮನನಎ.:1ಬ
ವಯಸಸ: 33

ಮನನಎ.:2 ಹಚ.ಐ.
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:2/ಎ
ವಯಸಸ: 44

.

ಹಸರರ: ವನಯ

107

.

ಹಸರರ: ಸನರವವಲರಲ ಖರನ ಪಠರಣ

109

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3117116

ಹಸರರ: ಸಚನ ಶಮಟ

110

WRZ1012178

111

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3926367

ಹಸರರ: ಸಪನರ ಮಡವರಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಲಲಹದಕಸ

ಹಸರರ: ರತತಮರದ ಕರಗಮರ

ತಎದಯಹಸರರ:ದತಕಸತಗಲಯ

ಮನನಎ.:2/ಎ
ವಯಸಸ: 33

ಮನನಎ.:2/11
ವಯಸಸ: 31

ಮನನಎ.:2A/8
ವಯಸಸ: 59
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

112

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4639407

ಹಸರರ: ಅಕಯಮದ ಹರಕಡದಮಠ

113

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1573286

ಗಎರನಹಸರರ:ವಲರಬಸಪಕಪಕರಗಲರ

114

BYW1126481

ಗಎರನಹಸರರ:ಸದದಯಖಹಲಎರದಮಠ

ಹಸರರ: ಸದದಪಪ ಗರಮವತರಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಸರವತಬ ಗರಮವತರಯ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸದದಪಪ

ಮನನಎ.:ಇ.ಡಬರಲದ.ಎಸ2
ವಯಸಸ: 40
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಇ-2
ವಯಸಸ: 76

ಮನನಎ.:ಇ-2
ವಯಸಸ: 56

115

WRZ3524030

116

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1126499

117

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW3013828

ಹಸರರ: ರರಘರಮಕದಬ ಗರಮವತರಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸದದಪಪ

ಹಸರರ: ಶಮಖ ಅಶರಬ
ಗಎರನಹಸರರ:ಬಕಬಸಕಹಲಬ

ಹಸರರ: ಶಮಖ ಅಪರತಬ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಕಬಸಕಹಲಬ

ಮನನಎ.:ಇ-2
ವಯಸಸ: 36

ಮನನಎ.:ಇ 2ಎ/5
ವಯಸಸ: 78
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಇ 2ಎ/5
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಗಎರರ

118

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4673596

ಹಸರರ: ಲಕದಮ ಗರಮವಕರಯ

119

WRZ2410868

120

WRZ1012475

ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಘರಲಎದಗಗಲಲವಕಕಯ

ಹಸರರ: ಕವತರ ಪರಲಮಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಎಜರನಕಥ

ಹಸರರ: ಸಸಷರದ ರರಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸದಕಶವ

ಮನನಎ.:ಈ2
ವಯಸಸ: 26

ಮನನಎ.:ಎಕ ಐ ಜ 2
ವಯಸಸ: 46
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ ಐ ಜ 2/
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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WRZ1012483

ಹಸರರ: ಸಸರಮಕದಬ ರರವ

.

.

.
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122

WRZ1012491

123

WRZ2408847

ಹಸರರ: ಶಬಮದಮವ ಮಡವರಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಹಸರರ: ರಮಣಸಕರ ಅಮಮನ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸದಕಶವರಕವ

ಮನನಎ.:ಎಕ ಐ ಜ 2/
ವಯಸಸ: 33
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ ಐ ಜ 2/
ವಯಸಸ: 68
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 64

124

WRZ2413151

ಹಸರರ: ತಸಳಸ ಅಮಮನ

125

BYW1574383

ಗಎರನಹಸರರ:ಪವರರಷಲಲತಸಮ

126

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1531359

ಹಸರರ: ಲತರ ಧಮರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅಜಯ

ಹಸರರ: ಕಸಮರರ ಅಮಮನ

ಗಎರನಹಸರರ:ಪವರರಷಲಲತಸಮ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 61

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 41

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 42

127

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW2218030

128

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2409126

ತಎದಯಹಸರರ:ಪವರರಷಲಲತಸಮ

129

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW2218139

ಹಸರರ: ಪದರದವತ ಅಮಮನ
ಗಎರನಹಸರರ:ಕರಮಕರ

ಹಸರರ: ಶರಕತರ ಅಮಮನ

ಹಸರರ: ಚಕದಬಕಲರ ಅಮಮನ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪವರರಷಲಲತಸಮ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪವರರಷಲಲತಸಮ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 40

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 34

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 35

130

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ0817957

131

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW2217719

132

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4673588

ಹಸರರ: ಕ.ರರಮಚಕದಬ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಬರಕವ

ಹಸರರ: ಕ.ಶಬಮಮತ
ಗಎರನಹಸರರ:ಕ.ರಕಮಚಎದಗ

ಹಸರರ: ಚಕದಬಕಲರ ಅಮಮನ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಲಹನಅಮಲನ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 64

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 59

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 30

133

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4774659

134

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2412880

135

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1012095

ಹಸರರ: ಸಸಜರತರ ಸರಮಕತ

ಹಸರರ: ಶಮಟ ಶರಕತರ

ಹಸರರ: ಶಮಖರ ಬಸಳರಳ

ಗಎರನಹಸರರ:ಪಕಎರರರಎಗಸಕಮಎತ

ಗಎರನಹಸರರ:ದತಕಸತಗಲಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಎದಕನಪಪಬರಳಕಳ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2
ವಯಸಸ: 35

ಮನನಎ.:ಎಚ -2/ಎ
ವಯಸಸ: 69
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜ-2
ವಯಸಸ: 79
ಲಎಗ: ಗಎರರ

136

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3117124

ಹಸರರ: ಶಮಟ ಸತಮಶ

137

WRZ2412872

138

WRZ3776408

ತಎದಯಹಸರರ:ದತಕಸತಗಲಯ

ಹಸರರ: ಶಮಟ ದತರತತಬಮಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗರರರರಕಜ

ಹಸರರ: ವಶರಲ ಎಸ.
ತಎದಯಹಸರರ:ಸಲತಕರಕಮ

ಮನನಎ.:ಎಚ-2/ಎ
ವಯಸಸ: 47
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ-2/ಎ
ವಯಸಸ: 75
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ2
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಗಎರರ

139

WRZ4673455

ಹಸರರ: ನಯನರ ಎಮ ಪರಲಮಕರ

140

WRZ1013341

141

WRZ4178968

ಹಸರರ: ಕಸಲಕಣರ ವಶಶನರಥ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಲವಎತರಕಯ

ಹಸರರ: ಸಸವಧರ ರವದದ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಎಜರನಕಥಸಪಕಲಲಕರ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 2
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ2
ವಯಸಸ: 84
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 2
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

142

WRZ4218939

143

WRZ4218350

ತಎದಯಹಸರರ:ನತಕಖನಎದರಜದಖ

144

WRZ4218244

ಹಸರರ: ಮರಲತಮಶರರಚರರ ಎಕ.ಕ

ಹಸರರ: ರರಘರಮಕದಬ ಬಸರಕರಮಡ

ಹಸರರ: ಶರರದರ ಬಸರಕರಮಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕತಕರಎರಪಪಕಮಕಹರ

ತಎದಯಹಸರರ:ವಠಠಲಬಸರಕಲಲರ

ಗಎರನಹಸರರ:ವಠಠಲಬಸರಕಲಲರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 2ಎ
ವಯಸಸ: 39
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 2ಬ
ವಯಸಸ: 24
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 2ಬ
ವಯಸಸ: 45
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

145

WRZ4218301

146

WRZ4217683

147

WRZ3117157

ಹಸರರ: ನಮತರ ಬಸರಕರಮಡ

ಹಸರರ: ವಠಠಲ ಬಸರಕರಮಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ವಠಠಲಬಸರಕಲಲರ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಣಣಬಸರಕಲಲರ

ಹಸರರ: ಕಕಬಳ ಹನಸಮಕತಪಪ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸಎಗಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 2ಬ
ವಯಸಸ: 22
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ2ಬ
ವಯಸಸ: 62
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ -2
ವಯಸಸ: 62
ಲಎಗ: ಗಎರರ

148

WRZ3117140

149

WRZ2412013

150

WRZ3524048

ಹಸರರ: ಕಕಬಳ ತಸಳಸವಶ
ಗಎರನಹಸರರ:ಹನರಮಎತಪಪ

ಹಸರರ: ಕಮರದರ ಮರತರರಕಡಪಪ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕರಯಪಪ

ಹಸರರ: ಗಣಪತ ಮರಯರಚರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗರರಡಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ-2
ವಯಸಸ: 49
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-2/ಎ
ವಯಸಸ: 68
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-2/ಎ
ವಯಸಸ: 57
ಲಎಗ: ಗಎರರ
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BYW2722601

.

.

.

Ë»ÝWÜ : 1ಕ.ಎಚ ಬಕಕಲಲಲನ(ಎಲ ಐ.ಜ)(ಎಚ ಐ.ಜ)(ಎಎ.ಐ.ಜ)ವಕರರನಎ8
152

WRZ4291621

153

WRZ4728424

ಹಸರರ: ಮಕಗಲರ ಮರಯರಚರರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಹಸರರ: ಸಕಗರನವರ ರತತಮದ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಕಗಪಪ

ಹಸರರ: ಉಲರಲಸ ಗಣಪತ ಮರಯರಚರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-2ಎ
ವಯಸಸ: 49
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-2ಬ
ವಯಸಸ: 58
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-2/ಎ
ವಯಸಸ: 24
ಲಎಗ: ಗಎರರ

154

WRZ1012202

155

WRZ1012210

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತಮಕಯಕಚಕರ

156

WRZ4218046

ಹಸರರ: ವನರಯಕ ಗಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗರ

ಹಸರರ: ದಮಪರ ಗಗಡ
ಗಎರನಹಸರರ:ವನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಎಸ. ವನಸತರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2ಎ/2
ವಯಸಸ: 40
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2ಎ/2
ವಯಸಸ: 37
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐಜ2/2
ವಯಸಸ: 24
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

157

WRZ1012236

158

WRZ1012517

ತಎದಯಹಸರರ:ಸತಕರಕಮಶಟಟ

159

BYW2218154

ಹಸರರ: ಮಡವರಳ ಸಸರಮಶ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಕಎತಯಖ

ಹಸರರ: ನರಗರರಜ ಮಡವರಳರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಲಕಹಣಮಡವಕಳರ

ಹಸರರ: ಗಗಡ ತರರರನರಥ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕಧವ

ಮನನಎ.:ಎಲ -2ಎ/2
ವಯಸಸ: 51
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 2ಬ-2
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-2ಎ2
ವಯಸಸ: 56
ಲಎಗ: ಗಎರರ

160

WRZ3117272

161

WRZ1012228

162

WRZ3873973

ಹಸರರ: ಗಗಡ ಮರದಮವ
ಗಎರನಹಸರರ:ತಕರನಕಥ

ಹಸರರ: ಮಡವರಳ ಲಲತರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸರರಲಶ

ಹಸರರ: ವನತರ ಮಡವರಳರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-2ಎ2
ವಯಸಸ: 51
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-2ಎ/2
ವಯಸಸ: 49
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ 2ಬ4
ವಯಸಸ: 27
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

163

WRZ3883675

164

WRZ3885134

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಡರಪಪಮಡವಕಳರ

165

WRZ1013333

ಹಸರರ: ವಸಕತಕಸಮರರ ಮಡವರಳರ

ಹಸರರ: ವಜಯಲಕದಮ ಮಡವರಳರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಡರಪಪಮಡವಕಳರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಡರಪಪಮಡವಕಳರ

ಹಸರರ: ಕಸಲಕಣರ ಗರಜರ
ಗಎರನಹಸರರ:ವಶಶನಕಥ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ 2ಬ4
ವಯಸಸ: 30
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ 2ಬ4
ವಯಸಸ: 31
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ.ಐ.ಜ2/5
ವಯಸಸ: 73
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

166

WRZ3524055

167

WRZ3117306

168

WRZ4138202

ಹಸರರ: ಮಮಹನ ಶರರಮಡಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತರಕಯ

ಹಸರರ: ಗಮತರಯರನ ಶರಮಭರ ಶರರಮಡಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಲಹನ

ಹಸರರ: ಪಬಯರಕಕರ ಶರರಮಡಕರ

ಮನನಎ.:ಎಕ 2-5/1
ವಯಸಸ: 59
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ 2-5/1
ವಯಸಸ: 53
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 2/5
ವಯಸಸ: 22
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

169

WRZ4130316

170

WRZ4242830

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಲಹನಶರಲಲರಕರ

171

WRZ3776317

ಹಸರರ: ಸಸಭಲಕದಮ ಶರರಮಡಯರ

ಹಸರರ: ನರಗರಮಣ ಹರಕಕತಬ

ಹಸರರ: ಪಬಭರತ ಜ ಯರಜ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಲಹನಶರಲಲರಕರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಅಶಲಲಕಹರಕಎತಗ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಲಶಎಸಯಕಜ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.2/5
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 2ಎ/6
ವಯಸಸ: 41
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ-2ಬ6
ವಯಸಸ: 26
ಲಎಗ: ಗಎರರ

172

WRZ4218087

173

WRZ4217840

174

BYW2218097

ಹಸರರ: ಪಬಣಮತ ಯರಜ

ಹಸರರ: ಭರಗದಶಬಮ ತಕಗಮರ

ಹಸರರ: ಪಬಮಮದ ಗರಮಕಣರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಲಶಯಕಜ

ತಎದಯಹಸರರ:ಜಗದಲಶತಎಗಲರ

ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣಶಟಟ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ2ಬ6
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ 2ಬ8
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2/10
ವಯಸಸ: 62
ಲಎಗ: ಗಎರರ

175

WRZ3117322

176

BYW1572734

177

BYW1572742

ಹಸರರ: ಉಷರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗಮಲದ

ಹಸರರ: ಪಬಕರಶ ಶಮಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ದತಕಸತಗಯ

ಹಸರರ: ಸರವತಬ ಶಮಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗಕಕಶ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2/10
ವಯಸಸ: 53
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2/10ಎ
ವಯಸಸ: 50
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2/10ಎ
ವಯಸಸ: 44
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

178

WRZ4673646

179

WRZ4673653

180

WRZ4673661

ಹಸರರ: ಗಗರ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಮಕಜಸನರಥ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಪಬಜರ ನರಯಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಎಜರನಕಥನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಬಎಗಕಯರನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಎಜರನಕಥನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ 2/10
ವಯಸಸ: 49
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ 2/10
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ 2/10
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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182

WRZ4178992

183

WRZ1012509

ಹಸರರ: ಅಲಗಮರ ಸಸರಮಶ
ತಎದಯಹಸರರ:ಈಶಶರ

ಹಸರರ: ಅನಸಷರ ಮಡವರಳರ

ಹಸರರ: ಮರಲತಮಶ ಮಡವರಳರ

ಗಎರನಹಸರರ:ನಕಗರಕಜಮಡವಕಳರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಲಕಹಣಮಡವಕಳರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2/11
ವಯಸಸ: 68
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 2ಬ11
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 2ಬ-11
ವಯಸಸ: 30
ಲಎಗ: ಗಎರರ

184

WRZ2410744

185

WRZ2409506

186

WRZ4680781

ಹಸರರ: ಭರಗವತ ಸಮಮರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗದಲಪ

ಹಸರರ: ಭರಗವತ ಪಬದಮಪ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಜಕನನ

ಹಸರರ: ಬರನಸಪಬಯರ ಭರತನಳಳ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2/16
ವಯಸಸ: 45
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-2/16
ವಯಸಸ: 53
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ 2/16
ವಯಸಸ: 38
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

187

WRZ4760179

ಹಸರರ: ಚಮತನರ ಭಟಟ

188

WRZ3953668

ಗಎರನಹಸರರ:ವನಕಯಕಭರತನಳಳ

189

WRZ3117173

ಗಎರನಹಸರರ:ಪರಮಲಶಶರಮಡವಕಳ

ಹಸರರ: ಉಮರ ಕಲರಲ
ಗಎರನಹಸರರ:ನವಲನಕಲಕಲ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ನಕಧತರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸಲಲಮಕಖ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ-2 169ಎ
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:2ಬ
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:ಲ ಡ ಜ2
ವಯಸಸ: 41
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

190

WRZ4673547

191

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4673554

192

WRZ1012251

ಹಸರರ: ಮಲಲನಗಗಡ ಮಸಕಚನಮನ

ಹಸರರ: ಶಲರಪ ಮಸಕಚನಮನ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪವಟಟನಗಗರಮರಎಚನಮನ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಲಲನಗಗರಮರಎಚನಮನ

ಹಸರರ: ಶರದಲನ ಬರಮಮಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಬಕಪವ

ಮನನಎ.:ಹಚ ಐ ಜ 2
ವಯಸಸ: 37
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಹಚಐಜ 2
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 67

193

WRZ1012269

194

WRZ1053123

195

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1053115

ಹಸರರ: ಶಹಮದ ಅಹದದ ಮರಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಇಕಕಬಲ

ಹಸರರ: ಯಮಸನರ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಎಕರ

ಹಸರರ: ಶಕಕರ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಉಮಹಣಣ

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 29

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 44

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 47

196

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3775897

197

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4741203

198

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4741211

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಜವವಕತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸದಕನಎದ

ಹಸರರ: ನಕತರ ನರಯಕ

ಹಸರರ: ಸದದವನರಯಕ ಜಯವಕತ ನರಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಜಜವಎತನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಜಯವಎತನಕಯಕ

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 60

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 23

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 21

199

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4218095

200

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4217923

201

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1572866

ಹಸರರ: ತಮದಪಪ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಸಸಜತರ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ಕರಯಕನಕಯಕ

ಗಎರನಹಸರರ:ತಮಹಪಪನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಜಯಲಕಪದಮ ನರಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಜಜವಎತ

ಮನನಎ.:3/1
ವಯಸಸ: 53

ಮನನಎ.:3/1
ವಯಸಸ: 44

ಮನನಎ.:ಎಕ-3
ವಯಸಸ: 48

202

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1525609

203

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1575737

204

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2407559

ಹಸರರ: ಜಯಲಕದ ಕಸರಕಸರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಧರಣಲಎದಗ

ಹಸರರ: ಧರಣಮಕದಬ ಕಸರಕಸರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಯಪಪ

ಹಸರರ: ಎಸ. ಭರಗದ
ಗಎರನಹಸರರ:ಆನಎದ

ಮನನಎ.:ಎಚ-3
ವಯಸಸ: 72
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಚ-3
ವಯಸಸ: 76
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ-3/ಎ
ವಯಸಸ: 56
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

205

WRZ2407567

206

WRZ4217931

207

BYW2722593

ಹಸರರ: ಎಸ. ಅನಕದಮರತರ

ಹಸರರ: ಮರನಸರ ಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಲತಕರಕಮರಕವ

ಗಎರನಹಸರರ:ಲಕಹಲನಕರಕಯಣಹಗಡ

ಹಸರರ: ಜದನ ಪದದಲತರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪದಹರಕಜ

ಮನನಎ.:ಎಚ-3/ಎ
ವಯಸಸ: 60
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ3
ವಯಸಸ: 36
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ"-3
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

208

BYW2722585

209

WRZ3117363

210

WRZ2444610

ಹಸರರ: ಜದನ ಎಕ.ಡ.ಪದದರರಜ
ತಎದಯಹಸರರ:ದಲವರಕಯ

ಹಸರರ: ಪಪಮತದರರ ಸಕಜಮವ
ತಎದಯಹಸರರ:ಉಮಹಣಣ

ಹಸರರ: ಪಪಮತದರರ ರವಕದಬ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸಎಜಲವ

ಮನನಎ.:ಎಲ"-3
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-3/1
ವಯಸಸ: 73
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-3/1
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಗಎರರ
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WRZ3117371
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212

BYW1521590

213

WRZ3524287

ಹಸರರ: ಪಪಮತದರರ ಸರರಮಜ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸಎಜಲವ

ಹಸರರ: ವರಕತಮಠ ಶಕಕಬಯದ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶವಮಲತರಯಖ

ಹಸರರ: ವರಕತಮಠ ಗಗರವಶ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶಎಕಗಯಖ

ಮನನಎ.:ಎಲ-3/1
ವಯಸಸ: 58
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:3ಬ7ಎ
ವಯಸಸ: 77
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:3ಬ7ಎ
ವಯಸಸ: 68
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

214

WRZ3775905

215

WRZ4069506

216

WRZ4673604

ಹಸರರ: ಖರನ ಮಹಮದದ ಶರಹದ

ಹಸರರ: ಮಮತರ ಆಚರರ

ಹಸರರ: ಶಕಸಕತಲರ ದ ಅರರರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸನಕನವವಲಕಲಖಕನ

ಗಎರನಹಸರರ:ನಕಗರಕಜಆಚಕರ

ಗಎರನಹಸರರ:ದಲಲಪಎಮಅರಲರ

ಮನನಎ.:4
ವಯಸಸ: 30

ಮನನಎ.:4
ವಯಸಸ: 34

ಮನನಎ.:4
ವಯಸಸ: 54

217

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4673612

218

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4756516

219

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4720769

ಹಸರರ: ದಮಲಪ ಎಮ ಅರರರ

ಹಸರರ: ಹರರತರ ತಮದಣಣ ಚಕದರವರ

ಹಸರರ: ಸನತಧ ಆಚರರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮನಲಲಹರಅರಲರ

ತಎದಯಹಸರರ:ತಮಹಣಣಚಎದಕವರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರರಲಶಆಚಕರ

ಮನನಎ.:4
ವಯಸಸ: 58

ಮನನಎ.:4
ವಯಸಸ: 20

ಮನನಎ.:4/ಅ
ವಯಸಸ: 20

220

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ0821603

221

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4743886

222

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3776366

ಹಸರರ: ಶಮಲರ ಹಬರಬರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಹಸರರ: ಶರಬದರ ಕರಲಕರರ

ಹಸರರ: ಮಹದದ ರಫಮಕ ಕರಮಲಕರರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಹದಸಲಲಮಕಲಲಕಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮರತರರಜಕಕಲಲಲಕಕರ

ಮನನಎ.:4/11
ವಯಸಸ: 63

ಮನನಎ.:ಇ4
ವಯಸಸ: 21

ಮನನಎ.:ಇ.ಡಬರಲ.ಎಸ.4
ವಯಸಸ: 27
ಲಎಗ: ಗಎರರ

223

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3117389

224

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3117397

225

BYW1576487

ಹಸರರ: ಮತಸರಜರ ಕರಲಕರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಬಲಸಕಬ

ಹಸರರ: ಖವರಸಕಬ ಕರಮಲಕರರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮತರರಜಕ

ಹಸರರ: ಕರಮಲಕರರ ಮಹದದ ಸ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮತರರಜಕ

ಮನನಎ.:ಇ-4
ವಯಸಸ: 63

ಮನನಎ.:ಇ-4
ವಯಸಸ: 52

ಮನನಎ.:ಇ-4
ವಯಸಸ: 32

226

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3117421

227

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2413805

228

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2407773

ಹಸರರ: ಸಕಗಮತರ ಆಚರರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸರರಲಶ

ಹಸರರ: ರರಜಮದ ಗಗಡ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮಲಗಗರ

ಹಸರರ: ಆಚರರ ಚದಕಬರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಜಕನನ

ಮನನಎ.:ಎಕ -4/ಎ
ವಯಸಸ: 44
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-4
ವಯಸಸ: 58

ಮನನಎ.:ಎಕ-4/ಎ
ವಯಸಸ: 48
ಲಎಗ: ಗಎರರ

229

BYW1576081

230

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2407823

231

WRZ2407765

ಹಸರರ: ಆಚರರ ಸಸರಮಶ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಜಕನನ

ಹಸರರ: ಆಚರರ ನರಗರರಜ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಜಕನನ

ಹಸರರ: ಆಚರರ ಜಯಲಕದಮ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಜಕನನ

ಮನನಎ.:ಎಕ-4/ಎ
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-4/ಎ
ವಯಸಸ: 44
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-4/ಎ
ವಯಸಸ: 71
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

232

BYW1577121

233

BYW1573013

234

WRZ2409225

ಹಸರರ: ಛರಯರ ಆಚರರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಚದಎಬರ

ಹಸರರ: ಮಸಕಡಗರಮಡ ಮರದಮವ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗರರಡಪಪ

ಹಸರರ: ಮಸಕಡಗರಮಡ ಸರರಮಜ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಕದಲವ

ಮನನಎ.:ಎಕ-4/ಎ
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಚ-4
ವಯಸಸ: 75
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ-4
ವಯಸಸ: 60
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

235

WRZ4024444

236

WRZ4024451

237

WRZ4024469

ಹಸರರ: ಲತರ ಚಕದರವರ

ಹಸರರ: ಪವಷರಪ ಚಕದರವರ

ಹಸರರ: ತಮದಣಸಣ ಚಕದರವರ

ತಎದಯಹಸರರ:ತಮಹಣರಣಚಎದಕವರ

ಗಎರನಹಸರರ:ತಮಹಣರಣಚಎದಕವರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಖಲಮರಚಎದಕವರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 4
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 4
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 4
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಗಎರರ

238

WRZ4190005

239

WRZ4190013

240

WRZ4219432

ಹಸರರ: ಅಕತರ ಭಗಮರಥ ಮಹರಲಕಗಣಣನವರ

ಹಸರರ: ನರಕಜನ ಭಗಮರಥ ಮಹರಲಕಗಣಣನವರ

ಹಸರರ: ವಜಯರ ದಮಶಪರಕಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಭಗಲರಥ
ಮಹಕಲಎಗಣಣನವರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಭಗಲರಥ
ಮಹಕಲಎಗಣಣನವರ

ಗಎರನಹಸರರ:ವನಲಲದದಲಶಪಕಎಡ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 4
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 4
ವಯಸಸ: 25
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242

WRZ4220083

243

WRZ4237541

ಹಸರರ: ಪಬತಮಕರ ದಮಶಪರಕಡ

ಹಸರರ: ವನರಮದ ದಮಶಪರಕಡ

ಹಸರರ: ಅಕಯ ಮಹರಲಕಗಣಣನವರ

ತಎದಯಹಸರರ:ವನಲಲದದಲಶಪಕಎಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಲಎಕಟರಕವದಲಶಪಕಎಡ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 4
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.4
ವಯಸಸ: 45
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಭಗಲರಥ
ಮಹಕಲಎಗಣಣನವರ

244

WRZ4673539

ಹಸರರ: ಪಬಮತಮ ಕಲರಲ

245

WRZ3117447

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 4
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಗಎರರ

246

WRZ3117454

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಣಣಕಲಕಲ

ಹಸರರ: ಪದರದ ಮಹರಲಕಗಣಣನವರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಕಕಷಕಣ

ಹಸರರ: ಭಗಮರಥ ಮಹರಲಕಗಣಣನವರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ 4
ವಯಸಸ: 22
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-4
ವಯಸಸ: 82
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-4
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಗಎರರ

247

WRZ3117462

248

WRZ2408979

249

WRZ3117470

ಹಸರರ: ಸರರಮಜ ಮಹರಲಕಗಣಣನವರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಭಗಲರಥ

ಹಸರರ: ಮಡವರಳರ ಗಮತರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅಡರಪಪ

ಹಸರರ: ಮಡವರಳರ ಅಡರಪಪ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಲಲಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ-4
ವಯಸಸ: 58
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-4ಬ
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-4ಬ
ವಯಸಸ: 61
ಲಎಗ: ಗಎರರ

250

WRZ3926334

251

WRZ4169256

252

WRZ4169264

ಹಸರರ: ಯಗಮಶ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಸಮಮರ ಪರಟಣಕರ

ಹಸರರ: ವರಸಸದಮವ ಪರಟಣಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಶಲಲಕನಕಯಕ

ಗಎರನಹಸರರ:ವಕಸರದಲವಪಕಟಣಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಕಲಶವಪಕಟಣಕರ

ಮನನಎ.:4ಬ
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:5
ವಯಸಸ: 57

ಮನನಎ.:5
ವಯಸಸ: 64

253

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4680799

#254

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4680807

255

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4680815

ಹಸರರ: ಎಸ ಸಸಮಮಧರ

ಹಸರರ: ಸಸಧರ ಬ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಶವಲಕಗ ಬ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ಶವಲಎಗಬನಕಯಕ

ಗಎರನಹಸರರ:ಶವಲಎಗನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಬನಕಕನಕಯಕ

ಮನನಎ.:5
ವಯಸಸ: 21

ಮನನಎ.:5
ವಯಸಸ: 49

ಮನನಎ.:5
ವಯಸಸ: 55

256

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1013325

257

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3117520

258

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3117538

ಹಸರರ: ಗರಕವಕರ ಉಮಮಶ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಲರಪಪ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ದನಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಕಷಣ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಮಕಗಳರ
ಗಎರನಹಸರರ:ದನಕರ

ಮನನಎ.:5/ಎ
ವಯಸಸ: 53

ಮನನಎ.:ಎಕ-5
ವಯಸಸ: 78

ಮನನಎ.:ಎಕ-5
ವಯಸಸ: 66

259

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2407500

260

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1127216

261

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4024147

ಹಸರರ: ಗರಕವಕರ ನರಗಮಶ
ತಎದಯಹಸರರ:ದಕನರ

ಹಸರರ: ಗರಕವಕರ ಶರರದ
ತಎದಯಹಸರರ:ಲಎಗ

ಹಸರರ: ನಕದನ ಪರಟನಕರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-5/ಎ
ವಯಸಸ: 58
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-5/ಎ
ವಯಸಸ: 49
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಆಯ.ಜ 5
ವಯಸಸ: 31
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

262

WRZ1012327

263

WRZ1012335

ತಎದಯಹಸರರ:ವಕಸರದಲವಪಕಟನಕರ

264

WRZ0818088

ಹಸರರ: ಶಬಮಶವಲ ಉಪಪನ
ತಎದಯಹಸರರ:ಈರಪಪ

ಹಸರರ: ಮರದಮವ ಉಪಪನ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶಗಲಶಜಲ

ಹಸರರ: ವಶರಲ ಸವಣರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗ

ಮನನಎ.:6
ವಯಸಸ: 53

ಮನನಎ.:6
ವಯಸಸ: 42

ಮನನಎ.:6
ವಯಸಸ: 29

265

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ0818096

266

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ0818260

267

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3117553

ಹಸರರ: ರರಮಚಕದಬ ಸವಣರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹನಮಎತಪಪ

ಹಸರರ: ಸಮತರ ಸವಣರರ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗ

ಹಸರರ: ಸರಶತ ಬಟಟ

ಮನನಎ.:6
ವಯಸಸ: 65

ಮನನಎ.:6
ವಯಸಸ: 52

ಮನನಎ.:6
ವಯಸಸ: 29

268

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ0819433

269

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ0819441

ತಎದಯಹಸರರ:ಅನಎತಪದಹನಕಭ

270

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4219481

ಹಸರರ: ಮಹಬರಬ ಮಸಲರಲ

ಹಸರರ: ಶಗಸಫರತ ನಸಮಮ ಮಸಲರಲ

ಹಸರರ: ರರಘರಮಕದಬ ಶಮಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ಹಕಜಸಕಬಮರಲಕಲ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಬಲಬಮರಲಕಲ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗರಧರಶಲಟ

ಮನನಎ.:6/ಎ
ವಯಸಸ: 41

ಮನನಎ.:6/ಎ
ವಯಸಸ: 42

ಮನನಎ.:ಈ.ಡರಲ.ಎಸ 6
ವಯಸಸ: 41
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಲಎಗ: ಗಎರರ
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272

WRZ3117579

273

BYW1578053

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಮಕಜಪರಪ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಳ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ವಜಯರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಎಜಪಕಪ

ಹಸರರ: ಈಶಶರ ಮಡವರಳರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಲಲಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಕ-6
ವಯಸಸ: 63

ಮನನಎ.:ಎಕ-6
ವಯಸಸ: 53

ಮನನಎ.:ಎಕ-6
ವಯಸಸ: 39

274

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4046678

275

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4046652

276

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4197141

ಹಸರರ: ಎಲ.ಸಸಭರಸಚಕದಬ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ನಮಲರ.ಎಸ. ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಫಬಥಮ ಶಮಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ಎಲ.ನಎದಕನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಎಮ.ಚಕತಕಗನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಕಕಶಶಲಟ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 06
ವಯಸಸ: 48
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 6
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 6
ವಯಸಸ: 24
ಲಎಗ: ಗಎರರ

277

WRZ3776234

278

WRZ3117587

279

BYW1576248

ಹಸರರ: ದಮಪರ ಸವಣರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಗರಮವಕದ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕಗಪಪ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಲಕದಮಕರಕತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಲಲವಎದ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.-6
ವಯಸಸ: 27
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-6
ವಯಸಸ: 86
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-6
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಗಎರರ

280

WRZ3117603

281

BYW2722494

282

BYW1124908

ಗಎರನಹಸರರ:ಲಕಪಹಲಕಕಎತ

ಹಸರರ: ಗಣಮಶ ಯರಜ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶವರಕಮ

ಹಸರರ: ಜಯಲಕದ ಯರಜ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಣಲಶ

ಮನನಎ.:ಎಲ-6
ವಯಸಸ: 51
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-6ಬ
ವಯಸಸ: 67
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-6ಬ
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಹಸರರ: ಪಬಮಮಲತರ ನರಯಯ

283

WRZ4138863

ಹಸರರ: ಮಹಮಕದಬ ಹಗಡ

284

WRZ1012426

285

WRZ4024477

ಹಸರರ: ಚಮತನ ಶಟಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ವನಲಲಬಕ

ಹಸರರ: ರರಜಮಕದಬ ಮಡವರಳ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಎಗಕಧರಹಗಡ

ಮನನಎ.:ಹಚ 6
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:7
ವಯಸಸ: 36

ಮನನಎ.:7/ಎ
ವಯಸಸ: 31

286

WRZ3117611

287

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3117629

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕರರತಮಡವಕಳ

288

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1012376

ಹಸರರ: ವನರಮಬರ ಶಟಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟಲಶ

ಹಸರರ: ರಮಖರ ಶಟಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ವನಲಲಬ

ಹಸರರ: ಟ.ಎಸ.ನರಗರರಜ

ಮನನಎ.:ಎಕ-7
ವಯಸಸ: 62

ಮನನಎ.:ಎಕ-7
ವಯಸಸ: 48

ಮನನಎ.:ಎಚ-7
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಗಎರರ

289

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1012384

290

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4639498

.

ತಎದಯಹಸರರ:ಟ.ಎನ ಸಲಱಖನಕರಕಯಣ
ರಕವ

291

WRZ4639506

ಹಸರರ: ರಕಕಟಮಶ ರಮವಣಕರ

ಹಸರರ: ಪದರದ ರಮವಣಕರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಟ.ಎಸ ನಕಗರಕಜ

ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣರಲವಣಕರ

ಗಎರನಹಸರರ:ರಎಕಟಲಶರಲವಣಕರ

ಮನನಎ.:ಎಚ-7
ವಯಸಸ: 50
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಆಯ.ಜ 7
ವಯಸಸ: 60
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಆಯ.ಜ 7
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

.

ಹಸರರ: ವಶರಲರಕಪ ಟ.ಎನ

292

WRZ3776085

293

WRZ4639480

294

WRZ4109476

ಹಸರರ: ವನರಮದ ರಮವಣಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟಲಶ

ಹಸರರ: ರರಘರಮಕದಬ ರಮವಣಕರ

ಹಸರರ: ಸರಸಶತ ಭಟಟಕರಸರ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟಲಶರಲವಣಕರ

ಗಎರನಹಸರರ:ದತಕಸತಗಯಭಟಟಕಲಸರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.7
ವಯಸಸ: 32
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 7
ವಯಸಸ: 22
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 07
ವಯಸಸ: 58
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

295

BYW1125723

296

BYW1125673

297

WRZ3926250

ಹಸರರ: ನರಗಮದ ಹರಕರಕತ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಹಸರರ: ಮಕಜಮದ ಹರಕರಕತ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಲಹನ

ಹಸರರ: ರವಭವ ಮಠಕರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-7
ವಯಸಸ: 76
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-7
ವಯಸಸ: 46
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಬ/7
ವಯಸಸ: 26

298

WRZ3926292

299

WRZ3926342

ತಎದಯಹಸರರ:ವಕದರಕಜಮಠಕರ

300

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3926276

ಹಸರರ: ವರಣಶಬ ಮಠಕರ

ಹಸರರ: ರವರಣವ ಮಠಕರ

ಹಸರರ: ವರದರರಜ ಮಠಕರ

ಗಎರನಹಸರರ:ವಕದರಕಜಮಠಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ವಕದರಕಜಮಠಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಲತಕರಕಮಮಠಕರ

ಮನನಎ.:ಬ/7
ವಯಸಸ: 49

ಮನನಎ.:ಬ/7
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:ಬ/7
ವಯಸಸ: 56

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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302

WRZ4090155

303

WRZ4743894

ಹಸರರ: ಕರಗಮರ ವಮರಬಸಪಪ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಚಪಪ

ಹಸರರ: ದಮಪರ ರವದದ

ಹಸರರ: ಗಮತರ ತಕಗಮರ

ಗಎರನಹಸರರ:ನತಕಖನಎದರಜದಖ

ತಎದಯಹಸರರ:ಜಗದಲಶತಎಗಲರ

ಮನನಎ.:8
ವಯಸಸ: 71

ಮನನಎ.:8
ವಯಸಸ: 27

ಮನನಎ.:8
ವಯಸಸ: 19

304

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3886405

305

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2413953

306

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2408706

ಹಸರರ: ಸಬಮನರ ಶಮಖ

ಹಸರರ: ಎಚ. ಸಣಣಪಪ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಬರದಲಮಜಲದಶಲಖ

ತಎದಯಹಸರರ:ಹನರಮಎತಪಪ

ಹಸರರ: ಹಬಸಬ ವಜಯಲಕದಮ
ಗಎರನಹಸರರ:ವಠಠಲ

ಮನನಎ.:8/A
ವಯಸಸ: 30

ಮನನಎ.:ಎಕ -8
ವಯಸಸ: 68
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-8
ವಯಸಸ: 71

307

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW2524080

308

WRZ4024253

309

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4024238

ಹಸರರ: ಅನಸಪಬಮತರ ಜರಮಗಳಮಕರ

ಹಸರರ: ಅಪಣರರ ಜರಮಗಳಮಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಣನಪಪ.ಎಚ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಧಕಕರಜಲಲಗಳಲಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಧಕಕರಜಲಲಗಳಲಕರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-8
ವಯಸಸ: 38

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಆಯ.ಜ-8
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಆಯ ಜಮ-8
ವಯಸಸ: 28
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

.

ಹಸರರ: ರರಮಶನ

310

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4190021

311

WRZ4190039

312

WRZ4190047

ಹಸರರ: ನರಗಸಮನ ಜರಮಗಳಮಕರ

ಹಸರರ: ಸಸಧರಕರ ಜರಮಗಳಮಕರ

ಹಸರರ: ವಷರರ ಜರಮಗಳಮಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಧಕಕರಜಲಲಗಳಲಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಕಲರಕಜಲಲಗಳಲಕರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಸರಧಕಕರಜಲಲಗಳಲಕರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 8
ವಯಸಸ: 22
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 8
ವಯಸಸ: 53
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 8
ವಯಸಸ: 48
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

313

WRZ2413771

314

WRZ2413789

315

WRZ4160420

ಹಸರರ: ಜಗದಮಶ ತಕಗಮರ

ಹಸರರ: ರಮಖರ ತಕಗಮರ

ಹಸರರ: ಪ ಹರರತ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟಗಮಣತಎಗಲರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಜಗದಲಶತಎಗಲರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಕಕಶನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ-8
ವಯಸಸ: 56
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ-8
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 8 9
ವಯಸಸ: 22
ಲಎಗ: ಗಎರರ

316

WRZ3776416

ಹಸರರ: ಮಕಗಲರ ನರಯಯ

317

WRZ3776424

318

WRZ3776432

ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗಕಕಶನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಪ ತಕಪತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಕಕಶ

ಹಸರರ: ಪಬಕರಶ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಕದಲವ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.8/9
ವಯಸಸ: 56
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.8/9
ವಯಸಸ: 27
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.8/9
ವಯಸಸ: 62
ಲಎಗ: ಗಎರರ

319

BYW1124791

320

BYW2059244

321

BYW2722577

ಹಸರರ: ಲಕಪದಮ ಪರಟನಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಲಲಪಕಲ

ಹಸರರ: ಭಟಟ ಸರವತಬ ಕರಡಲಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ವಶಶನಕಥ

ಹಸರರ: ಭಟಟ ವಶಶನರಥ ಕರಡಲಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅನಎತ

ಮನನಎ.:ಇ-9
ವಯಸಸ: 45

ಮನನಎ.:ಎಕ-9
ವಯಸಸ: 66

ಮನನಎ.:ಎಕ-9
ವಯಸಸ: 74

322

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW2722973

323

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1577808

324

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1577790

ಹಸರರ: ರರಘರಮಕದಬ ಕರಡಲಕರ ಭಟಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ವಶಶನಕಥ

ಹಸರರ: ಲಲತರ ನರಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗದಲಪ

ಹಸರರ: ಪಬದಮಪ ನರಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಕ-9
ವಯಸಸ: 37

ಮನನಎ.:ಎಕ-9ಎ
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-9ಎ
ವಯಸಸ: 56
ಲಎಗ: ಗಎರರ

325

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3776143

ಹಸರರ: ಎನ.ವ.ಲಕದನರರರಯಣ ಭಟಟ

326

WRZ1012459

ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟಗಮಣ

327

WRZ1012467

ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟಗಮಣ

ಹಸರರ: ರಸಷರದ ಹಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗ

ಹಸರರ: ಗಗರಮಶ ಹಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗ

ಮನನಎ.:9ಎಮ.ಐ.ಜ
ವಯಸಸ: 83
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ-9
ವಯಸಸ: 36
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ-9
ವಯಸಸ: 32
ಲಎಗ: ಗಎರರ

328

WRZ4219937

ಹಸರರ: ಶರಕತರ ಶರನಭರಗ

329

BYW1124783

330

BYW1126259

ಹಸರರ: ಮಹರಬಲಮಶಶರ ಕರಮಣರರಸ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅನಎತ

ಹಸರರ: ಸರಮರಶಶರ ಕರಮಣರರಸ

ಗಎರನಹಸರರ:ಸದಕನಎದಶಕನಭಕಗ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ-9
ವಯಸಸ: 65
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-9
ವಯಸಸ: 60
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-9
ವಯಸಸ: 58
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಕಬಲಲಶಶರ

±Üâo 13 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
331

WRZ3953684

.

.

.

Ë»ÝWÜ : 1ಕ.ಎಚ ಬಕಕಲಲಲನ(ಎಲ ಐ.ಜ)(ಎಚ ಐ.ಜ)(ಎಎ.ಐ.ಜ)ವಕರರನಎ8
332

WRZ4069472

333

WRZ4069514

ಹಸರರ: ಅಜಯ ಭಟಟ

ಹಸರರ: ಪಬಮಮಲತರ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ರತರತಕರ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ಚಎದಗಶಲಖರಭಟಟ

ಗಎರನಹಸರರ:ರತಕನಕರನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಲಲವಎದನಕಯಕ

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 25

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 49

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 61

334

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4131264

335

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4136362

336

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4639456

ಹಸರರ: ಲತರ ಜರಮಗಳಮಕರ

ಹಸರರ: ರತರತಕರ ಜರಮಗಳಮಕರ

ಹಸರರ: ರರಘರಮಕದಬ ಮಕಗಳರರ

ಗಎರನಹಸರರ:ರತಕನಕರಜಲಲಗಳಲಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಜನಕಧರನಜಲಲಗಳಲಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗರಲಶಮಎಗಳಲರ

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 62

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 77

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 37

337

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4673463

338

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4774873

339

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4123279

ಹಸರರ: ಅಭಜಮತ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಮಹರದಮವಪಪ ಪಪಜರರ

ಹಸರರ: ಗಸರಸಶರಕತಯದ ಸರಲಮಠ

ತಎದಯಹಸರರ:ರತಕನಕರನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಬಸಪಕಪಪಪಜಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಆದಯಖಸಕಲಮಠ

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 22

ಮನನಎ.:10/ಎ
ವಯಸಸ: 58
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಇ.ಡಬಸಲ.ಎಸ-10
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಗಎರರ

340

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4137394

ಹಸರರ: ಸಕತರಮರ ಸರಲಮಠ

341

BYW1124759

342

BYW1126176

ತಎದಯಹಸರರ:ಆದಯಖಸಕಲಮಠ

ಹಸರರ: ಮರರಸತ ಮಡವರಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ತಮಹಪಪ

ಹಸರರ: ಪದರದವತ ಮಡವರಳ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಕರರತ

ಮನನಎ.:ಇ.ಡಬಸಲ.ಎಸ-10
ವಯಸಸ: 27
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಇ-10
ವಯಸಸ: 68
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಇ-10
ವಯಸಸ: 56
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

343

BYW1126200

344

BYW1127133

345

BYW1576297

ಹಸರರ: ರರಜಮಶಶರ ಮಡವರಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕರರತ

ಹಸರರ: ವನರಯಕ ಹರಸರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕರರತ

ಹಸರರ: ನಮಲಕಕಠ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ದಕಸರ

ಮನನಎ.:ಇ-10
ವಯಸಸ: 36
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಇ-10
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-10
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಗಎರರ

346

BYW1576529

347

WRZ3775962

348

BYW1577279

ಹಸರರ: ಸಸಮತ ನರಯಯ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಲಲಕಎಠ

ಹಸರರ: ಪಬಶರಕತ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಲಲಕಎಠ

ಹಸರರ: ರರಘರಮಕದಬ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಲಲಕಎಠ

ಮನನಎ.:ಎಕ-10
ವಯಸಸ: 62
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-10
ವಯಸಸ: 44
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-10
ವಯಸಸ: 38
ಲಎಗ: ಗಎರರ

349

BYW1577436

350

WRZ4024295

351

WRZ4252896

ಹಸರರ: ರರಪರ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಲಲಕಎಠ

ಹಸರರ: ಸಕದಮಪ ಪರಣನಕರ

ಹಸರರ: ಜರದಮತ ಮಕಗಳರರಸ

ತಎದಯಹಸರರ:ವಕಸರದಲವಪಕಟನಕರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಗರಲಶಮಎಗಳಲರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-10
ವಯಸಸ: 36
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಆಯ ಜ -10
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 10
ವಯಸಸ: 70
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

352

WRZ4252904

353

WRZ3776226

354

WRZ3117785

ಹಸರರ: ಗರಮಶ ಮಕಗಳರರಸ

ಹಸರರ: ಉಮಮಶ ಅಕರಚರರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಜಗನಕನಥಮಎಗಳಲರರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಲಲಮಶಲಖರಅಕರಚಕರ

ಹಸರರ: ಭಟಟ ಚಕದಬಶಮಖರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟರಮಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 10
ವಯಸಸ: 72
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ.10
ವಯಸಸ: 27
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-10
ವಯಸಸ: 53
ಲಎಗ: ಗಎರರ

355

WRZ3117793

356

BYW1572825

357

BYW1573476

ಹಸರರ: ಭಟಟ ಲತರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಚಎದಗಶಲಖರ

ಹಸರರ: ಸರಮಮಶಮಖರ ಅಕರರಚರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹಲಮಕಚಕರ

ಹಸರರ: ನರಗರತತ ಅಕರರಚರರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸಲಲಮಶಲಖರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-10
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-10
ವಯಸಸ: 61
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-10
ವಯಸಸ: 51
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

358

WRZ1038595

359

WRZ3926300

360

WRZ4694386

ಹಸರರ: ಲಮಲರವತ ಮಮಗಮರ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮದಕಸ

ಹಸರರ: ಕ ಹನಸಮಕತ

ಹಸರರ: ನಖಲ ಧವಳ

ತಎದಯಹಸರರ:ಟಮಗನಲಶಶರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರರಲಶಧವಳ

ಮನನಎ.:11
ವಯಸಸ: 47

ಮನನಎ.:11
ವಯಸಸ: 27

ಮನನಎ.:11
ವಯಸಸ: 32

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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362

WRZ3117835

363

BYW1578673

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರರಲಶಧವಳ

ಹಸರರ: ತಗಗನ ಸರರಮಜ
ಗಎರನಹಸರರ:ದರಗರಪಪ

ಹಸರರ: ತಸಳಸದರಸ ಅಬಬಮಮನ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕ

ಮನನಎ.:11
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:ಇ-11
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-11
ವಯಸಸ: 51
ಲಎಗ: ಗಎರರ

364

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1578665

365

BYW1578707

366

BYW1573872

ಹಸರರ: ಶರದಮಲರ ಅಬಬಮಮನ
ಗಎರನಹಸರರ:ತರಳಸದಕಸ

ಹಸರರ: ಕಸಕಬಳ ಲಕದಮ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಹಸರರ: ಕಸಕಬಳ ದವರಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-11
ವಯಸಸ: 49
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-11/ಎ
ವಯಸಸ: 69
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-11/ಎ
ವಯಸಸ: 48
ಲಎಗ: ಗಎರರ

367

BYW1573849

368

BYW1573914

369

BYW1573948

ಹಸರರ: ಗಮತರ ಕಸಕಬಳ
ಗಎರನಹಸರರ:ದವಕಕರ

ಹಸರರ: ನರಗರರಜ ಕಸಕಬಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಪಪ

ಹಸರರ: ಕಕರಣಮರತರ ಕಸಕಬಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-11/ಎ
ವಯಸಸ: 37
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-11/ಎ
ವಯಸಸ: 40
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-11/ಎ
ವಯಸಸ: 36
ಲಎಗ: ಗಎರರ

370

WRZ3776309

371

WRZ4238010

372

BYW2722429

ಹಸರರ: ವನರಯಕ ಕರಟಟನ

ಹಸರರ: ಹರಮಶ ಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಶಲಲಕಕಲಟಟನ

ತಎದಯಹಸರರ:ಟ,ಮಗನಲಶಶರಪಪ

ಹಸರರ: ಲಲತರ ಮಡವರಳರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಲಕಪಹಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.11
ವಯಸಸ: 28
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 11
ವಯಸಸ: 24
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-11
ವಯಸಸ: 56
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

373

WRZ4024337

ಹಸರರ: ನತರದನಕದ ರವದದ

374

WRZ0228973

375

BYW1125038

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಚಎದಗರಜದಖ

ಹಸರರ: ರರಮದರಸ ಮಮಗಮರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಎಜಯಖ

ಹಸರರ: ರರಮಚಕದಬ ಭಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಎಜರನಕಥ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಆಯ ಜ-11
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:11ಹ
ವಯಸಸ: 54

ಮನನಎ.:ಇ-12
ವಯಸಸ: 61
ಲಎಗ: ಗಎರರ

376

BYW1125046

377

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1012525

378

WRZ4291662

ಹಸರರ: ಮರಲತ ಭಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗ

ಹಸರರ: ಬ ಆರ ವಭರ

ತಎದಯಹಸರರ:ರವಣಸದದಪಪಭಕರಕಲರ

ಹಸರರ: ರಮವಣಸದದಪಪ ಬರರಕಮರ
ತಎದಯಹಸರರ:ದಕಖಮಪಪ

ಮನನಎ.:ಇ-12
ವಯಸಸ: 47
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ.ಐ.ಜ 12
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-12
ವಯಸಸ: 57
ಲಎಗ: ಗಎರರ

379

WRZ4291670

Deleted

380

WRZ4218392

381

WRZ3776523

ಹಸರರ: ರಮಖರ ಹಳದಪವರ
ತಎದಯಹಸರರ:ವನಕಯಕ

ಹಸರರ: ವಶರಲ ಅಬಬಮಮನ
ತಎದಯಹಸರರ:ತರಳಸದಕಸಅಬಬಲಮನ

ಹಸರರ: ಶಬಮಧರ ಭಟಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯ

ಮನನಎ.:ಎಕ-12
ವಯಸಸ: 53
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ12
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ12
ವಯಸಸ: 69
ಲಎಗ: ಗಎರರ

382

WRZ3776531

383

WRZ1012533

384

BYW1579259

ಹಸರರ: ಯಶರಮಧರ ಭಟಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶಗಲಧರ

ಹಸರರ: ಚಕಬಪರಣ ಲರಮಖಕಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಜಗನಕನಥ

ಹಸರರ: ಸದದಪಪ ಬಮರಣಣನವರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕರಯಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ12
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-12
ವಯಸಸ: 61
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-12
ವಯಸಸ: 74
ಲಎಗ: ಗಎರರ

385

BYW1579242

386

BYW1578343

387

WRZ3776556

ಹಸರರ: ಗರಜರ ಬಮರಣಣನವರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸದದಪಪ

ಹಸರರ: ಜಗದಮಶ ಬಮರಣಣನವರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸದದಪಪ

ಹಸರರ: ಲಕಗಪಪ ಅರಸನರಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ದರಗರಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ-12
ವಯಸಸ: 61
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-12
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:13
ವಯಸಸ: 35

388

BYW1126903

389

WRZ3117892

390

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1052604

ಹಸರರ: ಶರಮನ ಶಮಖ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹಸನಶಲಖ

ಹಸರರ: ಬಸವರರಜ ಕರಪಪದ
ತಎದಯಹಸರರ:ಫಕಲರಪಪ

ಹಸರರ: ವದರದ ಅಗಡ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅಶಲಲಕ

ಮನನಎ.:ಎಕ-13
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-13
ವಯಸಸ: 76
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-13
ವಯಸಸ: 40
ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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392

WRZ4132320

393

BYW1124890

ಹಸರರ: ಅಶರಮಕ ಅಗಡ

ಹಸರರ: ಲರಮಚನರದಮವ ಮಲರಲರ

ಹಸರರ: ಗರಜರ ತಳವರರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಕದಲವಪಪ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕರರತಮಲಲಲರ

ಗಎರನಹಸರರ:ದಲವಪಪಥಳವಕರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-13
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 13
ವಯಸಸ: 26
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 13
ವಯಸಸ: 49
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

394

WRZ3776259

395

WRZ3776283

396

WRZ3776093

ಹಸರರ: ಭರರತ ಹರಮಮಠ
ಗಎರನಹಸರರ:ವಲರಯಕಖ

ಹಸರರ: ವಮರಯದ ಹರಮಮಠ
ತಎದಯಹಸರರ:ರರದಗಯಖ

ಹಸರರ: ಸಕತರಮರ ಬ ಗಕಜರಳ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.13
ವಯಸಸ: 41
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.13
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 13
ವಯಸಸ: 28
ಲಎಗ: ಗಎರರ

397

WRZ4218384

398

WRZ4673638

ತಎದಯಹಸರರ:ಬಸವರಕಜಗಎಜಕಳ

399

WRZ4673448

ಹಸರರ: ಮಮಘರ ಮಡವರಳ

ಹಸರರ: ಮಕಜಸಳರ ತಳವರರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಕಕಶಮಡವಕಳ

ತಎದಯಹಸರರ:ದಲವಪಪತಳವಕರ

ಹಸರರ: ವದರದ ತಗಗನವರ
ತಎದಯಹಸರರ:ದರಗರಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 13
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ 13
ವಯಸಸ: 20
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 13
ವಯಸಸ: 30
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

400

WRZ4742276

401

WRZ4742284

402

WRZ1012558

ಹಸರರ: ಪಬಕರಶ ಮಡವರಳ

ಹಸರರ: ರತರತ ಮಡವರಳ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪವಟಟಪಪಮಡವಕಳ

ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗಕಕಶಮಡವಕಳ

ಹಸರರ: ಸಕಪತಕಸಮರರ ಬಣಗರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಗಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ 13
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ 13
ವಯಸಸ: 39
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-13
ವಯಸಸ: 39
ಲಎಗ: ಗಎರರ

403

WRZ1012566

404

WRZ2412385

405

WRZ2412393

ಹಸರರ: ವಮಣರ ಬಣಗರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಗಪಪ

ಹಸರರ: ಬಣಗರರ ಕಮಲರ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಎಗಪಪ

ಹಸರರ: ಬಣರಗರರ ರಕಗಪಪ
ತಎದಯಹಸರರ:ದರಗರಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ-13
ವಯಸಸ: 35
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-13
ವಯಸಸ: 68
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-13
ವಯಸಸ: 74
ಲಎಗ: ಗಎರರ

406

WRZ1012590

407

WRZ1012616

408

WRZ4054409

ಹಸರರ: ರರಮಕಕರಣ ಅಗನರಶನಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪಯಖ

ಹಸರರ: ಗಣಮಶ ಅಗನರಶನಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಕಷಣ

ಹಸರರ: ಶರರದರ ಹಗಡ

ಮನನಎ.:14
ವಯಸಸ: 67

ಮನನಎ.:14
ವಯಸಸ: 35

ಮನನಎ.:14
ವಯಸಸ: 63

409

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4054375

410

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4069480

ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮಚಎದಗಹಗಡ

411

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4069498

ಹಸರರ: ರರಮಚಕದಬ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ವತತಲರ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಪಬಮಮದ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯಹಗಡ

ಗಎರನಹಸರರ:ಸತಖನಕರಕಯಣನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸತಖನಕರಕಯಣನಕಯಕ

ಮನನಎ.:14
ವಯಸಸ: 69

ಮನನಎ.:14
ವಯಸಸ: 56

ಮನನಎ.:14
ವಯಸಸ: 26

412

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4069464

413

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1012541

414

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3776176

ಹಸರರ: ಸತದನರರರಯಣ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಸಕಜಮವ ಬಳರಳರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅನಎತನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ತಪಪಲಶಪಪ

ಹಸರರ: ದರದರಪಮರ ಶಮಖ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಹದಸಕಬ

ಮನನಎ.:14
ವಯಸಸ: 58

ಮನನಎ.:14 ಎಕ ಐ ಜ
ವಯಸಸ: 31
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಇ.ಡಬರಲ.ಎಸ.14
ವಯಸಸ: 56
ಲಎಗ: ಗಎರರ

415

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3776184

416

BYW1126762

417

BYW1126952

ಹಸರರ: ಅಭದರಬ ಶಮಖ
ಗಎರನಹಸರರ:ದಕದಕಫಲರ

ಹಸರರ: ತಪಪಮಶ ಬಳರಳರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಭಲಮಪಪ

ಹಸರರ: ಸಸವಣರ ಬಳರಳರ
ಗಎರನಹಸರರ:ತಪಪಲಶ

ಮನನಎ.:ಇ.ಡಬರಲ.ಎಸ.14
ವಯಸಸ: 46
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-14
ವಯಸಸ: 60
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-14
ವಯಸಸ: 46
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

418

BYW1577238

419

WRZ4062782

420

WRZ4694626

ಹಸರರ: ಶಬಮಕರಕತ ಬಳರಳರ
ತಎದಯಹಸರರ:ತಪಪಲಶ

ಹಸರರ: ದಮಪಕ ಭಟ

ಹಸರರ: ಪಪಣರಮರ ಅಘನರಶನಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಕಬಲಲಶಶರಭಟ

ಗಎರನಹಸರರ:ಗಣಲಶಅಘನಕಶನಕರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-14
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ ಐ ಜ 14
ವಯಸಸ: 24
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 14
ವಯಸಸ: 25
ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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422

WRZ4046637

423

WRZ4046629

ಹಸರರ: ನಯನರ ಅಘನರಶನಕರ

ಹಸರರ: ವನರಮದ ಕಲರಲ

ಹಸರರ: ಮಹರಬಲಮಶಶರ ಕಸಕಬಳ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಕಷಣಅಘನಕಶನಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮರಕಲಕಲ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಜಲಪಪನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 14
ವಯಸಸ: 32
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 14
ವಯಸಸ: 24
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 14
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಗಎರರ

424

WRZ4046645

425

WRZ4639449

426

BYW1573542

ಹಸರರ: ಹಮಮರ ಕಸಕಬಳ

ಹಸರರ: ಲರವಣದ ಎಸ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ರರಮಣಣ ಕಲರಲ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಕಬಲಲಶಶರಕರಎಬಳ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸತಖನಕರಕಯಣನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸದದಲಎಗಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 14
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 14
ವಯಸಸ: 22
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-14
ವಯಸಸ: 58
ಲಎಗ: ಗಎರರ

427

WRZ3978228

428

WRZ1012780

429

WRZ1012798

ಹಸರರ: ಮಮನರಕಪ ಕಲರಲ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮಣಣ

ಹಸರರ: ದಸಗರಶ ಅಲಗಮರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರರಲಶ

ಹಸರರ: ಜರವವರ ಮದನಸಕಗ

ಮನನಎ.:ಎಲ-14
ವಯಸಸ: 44
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:15
ವಯಸಸ: 39

ಮನನಎ.:15
ವಯಸಸ: 30

430

WRZ4089108

431

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4099495

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಲಮನಕಥಸಎಗ

432

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4218459

ಹಸರರ: ಕರಣ ಕಲರಲ

ಹಸರರ: ಉದಯ ಕಲರಲ

ಹಸರರ: ಪಬಮಮನರಥಸಕಗ ಜರವಪರ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಕಷಣಕಲಕಲ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಕಷಣಕಲಕಲ

ತಎದಯಹಸರರ:ಲಕಹಣನಎಗಜಕವಪರ

ಮನನಎ.:15/ಬ
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:15/ಬ
ವಯಸಸ: 36
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಇ.ಡಸಲ.ಎಸ.15/16
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಗಎರರ

433

WRZ4218418

434

WRZ3886942

435

BYW1123686

ಹಸರರ: ಮಮತರ ಜರವಪರ

ಹಸರರ: ಮಹಮಕದಬಸಕಗ. ಪ . ಜರವಪರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗಲಮನಕಥಸಎಗಜಕವಪರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಲಮನಕಥಸಎಗಜಕವಪರ

ಹಸರರ: ರಮಮಶ ನರಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಪಕಕಕ

ಮನನಎ.:ಇ.ಡರಲ.ಎಸ.15/16
ವಯಸಸ: 51
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಈ ಡಬಸಲ ಎಸ 15/16
ವಯಸಸ: 26
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ-15
ವಯಸಸ: 65
ಲಎಗ: ಗಎರರ

436

BYW1123694

437

WRZ3776549

438

WRZ3776168

ಹಸರರ: ಕಸಸಸಮ ನರಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಮಲಶ

ಹಸರರ: ಗರಜರ ಅಲಗಮರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸರರಲಶ

ಹಸರರ: ನಮಶರ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಣಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಚ-15
ವಯಸಸ: 61
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ15
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.15
ವಯಸಸ: 26
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

439

BYW1573484

440

BYW1573385

441

WRZ3775970

ಹಸರರ: ಉಮರಜ ಕಲರಲ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪರಶರರಕಮ

ಹಸರರ: ನರಗರತತ ಕಲರಲ
ಗಎರನಹಸರರ:ಉಮಕಜ

ಹಸರರ: ಸಮತರ ರವದದ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶಕಎತಕರಕಮ

ಮನನಎ.:ಎಲ-15
ವಯಸಸ: 59
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-15
ವಯಸಸ: 45
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-15
ವಯಸಸ: 71
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

442

WRZ3117942

443

WRZ3117959

444

WRZ3117967

ಹಸರರ: ರಮಮಶ ರವದದ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಕಎತಕರಕಮ

ಹಸರರ: ಅರಸಣ ರವದದ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಕಎತಕರಕಮ

ಹಸರರ: ರರಜಮಶಶರ ರವದದ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಕಎತಕರಕಮ

ಮನನಎ.:ಎಲ-15
ವಯಸಸ: 50
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-15
ವಯಸಸ: 48
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-15
ವಯಸಸ: 42
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

445

WRZ1038603

446

WRZ4104816

447

WRZ4179024

ಹಸರರ: ಜರದಮತ ರವದದ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗಭಕಕರ

ಹಸರರ: ಅಕತರ ಕಲರಲ
ಗಎರನಹಸರರ:ಉದಯಕಲಕಲ

ಹಸರರ: ಗಗರ ಭಟಟ

ಮನನಎ.:15ಜ
ವಯಸಸ: 42

ಮನನಎ.:15ಬ
ವಯಸಸ: 26

ಮನನಎ.:16
ವಯಸಸ: 72

448

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4179008

ಹಸರರ: ಸದರನಕದ ಭಟಟ

449

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3117975

ಗಎರನಹಸರರ:ಸದಕನಎದಭಟಟ

450

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3117983

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಕಬಲಲಶಶರಭಟಟ

ಹಸರರ: ಹಗಡ ಭರರತ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯ

ಹಸರರ: ಹಗಡ ಸಸಬರಬಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಪಪ

ಮನನಎ.:16
ವಯಸಸ: 76

ಮನನಎ.:ಎಚ-16
ವಯಸಸ: 71
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಚ-16
ವಯಸಸ: 81
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಲಎಗ: ಗಎರರ
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452

BYW1576404

453

WRZ3978962

ಹಸರರ: ದಮವಸರರಸ ನರಗಪಪ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹಕಲಪಪ

ಹಸರರ: ಲಮಲರವತ ದಮವಸರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕಗಪಪ

ಹಸರರ: ದಮವಸರರಸ ಗಕಗವಶ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಕಗಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಚ-16
ವಯಸಸ: 83
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ16/1
ವಯಸಸ: 37
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಚ16/1
ವಯಸಸ: 74
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

454

WRZ1012640

455

WRZ3118015

456

BYW2722569

ಹಸರರ: ಪಬದಮಪ

ಹಸರರ: ಅನಕತಕಸಮರರ ಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಭಕಸಕರರಕವ

ತಎದಯಹಸರರ:ದತಕಸತಗಲಯ

ಹಸರರ: ಶಬಮರರಪರ ಹಗಡ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅನಎತಕರಮಕರ

ಮನನಎ.:17
ವಯಸಸ: 38

ಮನನಎ.:ಎಚ-17
ವಯಸಸ: 50
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ-17
ವಯಸಸ: 42
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

457

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3118064

458

WRZ4190054

459

WRZ4673497

ಹಸರರ: ಭಟಟ ವಶರಲಕದ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶಗಲನವಕಸ

ಹಸರರ: ನರಗರರಜ ನರಯಕ

ಹಸರರ: ಕಕಷರಣಬರಯ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ಜಟಟನಕಯಕ

ಗಎರನಹಸರರ:ಜಟಟನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಲ-17
ವಯಸಸ: 75
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:18
ವಯಸಸ: 50

ಮನನಎ.:18ಅ
ವಯಸಸ: 78

460

WRZ4673513

461

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4673521

462

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4673471

ಹಸರರ: ಪಬಮತ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಪಬಸರದ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ರರಜಸಮಕಜಸನರಥ ನರಯಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಜರಮಎಜರನಕಥನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಜಮಎಜರನಕಥನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಜಟಟನಕಯಕ

ಮನನಎ.:18ಅ
ವಯಸಸ: 50

ಮನನಎ.:18ಅ
ವಯಸಸ: 25

ಮನನಎ.:18ಅ
ವಯಸಸ: 56

463

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4741179

464

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4741187

465

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4741195

ಹಸರರ: ಮಸಕರತಬರಯ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಆಶರ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಕಕರಣಪಪ ನರಯಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ಕಕಷಣಪಪನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಣಪಪನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಭಲರಪಪನಕಯಜ

ಮನನಎ.:18ಎ
ವಯಸಸ: 61

ಮನನಎ.:18ಎ
ವಯಸಸ: 26

ಮನನಎ.:18ಎ
ವಯಸಸ: 64

466

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2411726

467

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2412401

468

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2412518

ಹಸರರ: ಶರನಭರಗ ಗಸರಸನರಥ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹನಹಎತ

ಹಸರರ: ಶರನಭರಗ ಶಬಮರರಮ
ತಎದಯಹಸರರ:ದಕಮಲದರ

ಹಸರರ: ಶರನಭರಗ ಸಸಮನ
ಗಎರನಹಸರರ:ದಕಮಲದರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-18
ವಯಸಸ: 70
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-18
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-18
ವಯಸಸ: 71
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

469

WRZ3118098

470

WRZ3118106

471

BYW1124452

ಹಸರರ: ಪರಟಮಲ ವಮರನಗಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಸವನಗಗರ

ಹಸರರ: ಪರಟಮಲ ಶಮಲರ
ತಎದಯಹಸರರ:ವಲರನಗಗರ

ಹಸರರ: ಕಕಷರಣಬರಯ ಬಕಗಳರರಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಚನನಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಚ-18
ವಯಸಸ: 81
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ-18
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ-18
ವಯಸಸ: 71
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

472

BYW1124007

473

BYW1124478

474

WRZ1012665

ಹಸರರ: ನರಗರರಜ ಬಕಗಳರರಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಚನನಪಪ

ಹಸರರ: ಕಮಲರ ಬಕಗಳರರಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಚನನಪಪ

ಹಸರರ: ಪಪಜರ ಜರದವ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕರರತ

ಮನನಎ.:ಎಲ-18
ವಯಸಸ: 53
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-18
ವಯಸಸ: 46
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:19
ವಯಸಸ: 30

475

WRZ1012673

476

WRZ3926359

477

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4053054

ಹಸರರ: ವನಯಕಸಮರರ ಜರದವ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕರರತ

ಹಸರರ: ವರಮಶ ಕದಮ

ಹಸರರ: ಸಗಮದ ಭಟಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಲರಪಪಕದಮ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಎಜರನಕಥಭಟಟ

ಮನನಎ.:19
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:19
ವಯಸಸ: 26

ಮನನಎ.:19
ವಯಸಸ: 25

478

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ0819037

479

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ0819045

480

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4217980

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಪರಕಡಸರಕಗ
ತಎದಯಹಸರರ:ದಕಸಕ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ವರಹನ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪಕಎರರರಎಗ

ಹಸರರ: ಎಚ. ಪವನಕಸಮರರ

ಮನನಎ.:19/4
ವಯಸಸ: 61

ಮನನಎ.:19/4
ವಯಸಸ: 56

ಮನನಎ.:19/4
ವಯಸಸ: 22

ಲಎಗ: ಗಎರರ
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482

WRZ3118122

483

BYW1126150

ಹಸರರ: ಪಮರಪಪ ಕದಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ತರಕಕರಕಮ

ಹಸರರ: ರರಜಶಬಮ ಕದಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪಲರಪಪ

ಹಸರರ: ಪಕಡತ ಶಶಕಲರ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಮನನಎ.:ಎಕ-19
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-19
ವಯಸಸ: 47
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಚ -19
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

484

BYW1124502

485

WRZ3926284

486

WRZ4218137

ಹಸರರ: ವಶಶನರಥ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಣ

ಹಸರರ: ಪಬತಭರ ಕದಮ

ಹಸರರ: ಗಕಗರಧರ ಕದಮ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪರಪಪಕದಮ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಲರಪಪಕದಮ

ಮನನಎ.:ಎಚ-19
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 19
ವಯಸಸ: 28
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 19
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಗಎರರ

487

WRZ3776374

488

WRZ4160412

489

WRZ4728408

ಹಸರರ: ದಮಪಕ ಕ.ಎಚ.
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಣ

ಹಸರರ: ತಮಜಸಶನ ಪಪಜರರ

ಹಸರರ: ನವಮನ ನರಯಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಜಲಶಪಪಜಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಶಗಲಧರನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ-19
ವಯಸಸ: 31
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.19
ವಯಸಸ: 33
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಆಯ.ಜ-20
ವಯಸಸ: 30
ಲಎಗ: ಗಎರರ

490

WRZ4242814

491

WRZ4242822

492

WRZ3776465

ಹಸರರ: ರರಜಶಮಖರ ಹರಮಮಠ

ಹಸರರ: ಬಸಮದ ಹರಮಮಠ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಎದಕನಯಖಹರಲಮಠ

ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಜಶಲಖರಹರಲಮಠ

ಹಸರರ: ಪಕಕಜರ ದಮಶಭರಗ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಕಕಶ

ಮನನಎ.:ಎಮ ಐ ಜ 20
ವಯಸಸ: 34
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 20
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಇ.ಡಬರಲ.ಎಸ.21
ವಯಸಸ: 38
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

493

WRZ4226122

494

WRZ4226130

495

WRZ4226148

ಹಸರರ: ಶರದಮಲರ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ವಸಕತ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಶಲರಪ ನರಯಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ವಸಎತನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಕರಸಲಪಪನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ವಸಎತನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜ ನಕ-21
ವಯಸಸ: 59
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜ ನಕ-21
ವಯಸಸ: 63
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಚ.ಐ.ಜ ನಕ-21
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

496

WRZ2409084

497

WRZ1012707

498

WRZ1012731

ಹಸರರ: ಪವರಸಷರಮತತಮ ಅಮಮನ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸಎಜವ

ಹಸರರ: ಪಕಥಶಮರರಜ ದಮಶಭರಗ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಕಕಶ

ಹಸರರ: ಆದಶರ ದಮಶಭರಗ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಕಕಶ

ಮನನಎ.:ಎಕ-21-15
ವಯಸಸ: 72
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:22
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:22
ವಯಸಸ: 31

499

WRZ0822742

500

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2409456

501

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3776150

ಹಸರರ: ಪಲಲವ ದಮಶಭರಗ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಕಕಶ

ಹಸರರ: ರಸಕರತನರಬರನಸ

ಹಸರರ: ಎಸ ತಗಫಮಲ ಅಹದದ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಹದಸನಕವವಲಕಲ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಸನವವಲಕಲ

ಮನನಎ.:22
ವಯಸಸ: 36

ಮನನಎ.:22 ಎಕ.ಐ.ಜ
ವಯಸಸ: 51
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.22
ವಯಸಸ: 26
ಲಎಗ: ಗಎರರ

502

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3776101

503

WRZ4123048

504

WRZ1012749

ಹಸರರ: ಮಹಮಶ ಕರಡಯರ

ಹಸರರ: ನರಗರರಜ ಕರಡಯರ

ಹಸರರ: ಬಬಸರರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಲಶಕಲಡಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಲಶಕಲಡಯಕ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮರಸಕಸಕಮಹನ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.23
ವಯಸಸ: 27
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 23
ವಯಸಸ: 22
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:24 ಎಲ.ಐ.
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

505

BYW1577717

506

BYW1579564

507

WRZ3776382

ಹಸರರ: ಬಸಡನಸರಬ ಐಮಕಗಳಗರಬ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗರಲಬಸಕಬ

ಹಸರರ: ನರರಜಹರನ ಐಮಕಗಳ
ಗಎರನಹಸರರ:ಬರರನಸಕಬ

ಹಸರರ: ನಮತರಬವತ ಹರಕರಕತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಲಹನ

ಮನನಎ.:ಇ-24
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಇ-24
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.24
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

508

WRZ3776390

509

BYW1124643

510

BYW1577493

ಹಸರರ: ಸವತರ ಹರಕರಕತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಲಹನ

ಹಸರರ: ರಸದಬಗಗಡ ಪರಟಮಲ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸಎಗನಗಗರ

ಹಸರರ: ಗಗರಮದ ಪರಟಮಲ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶವಕನಎದ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ-24
ವಯಸಸ: 32
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:25
ವಯಸಸ: 39

ಮನನಎ.:25
ವಯಸಸ: 40
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512

BYW2214153

513

WRZ2411221

ಹಸರರ: ಲಕದಮ ಪರಟಮಲ
ಗಎರನಹಸರರ:ರರದಗಗಗರ

ಹಸರರ: ಕ.ಶರಮಭರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸಲಲಮಶಲಖರ

ಹಸರರ: ವಜಯಕಸಮರರ ಬಜರಪವರ

ಮನನಎ.:25 ಎಕ.ಐ.ಜ
ವಯಸಸ: 33
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:26
ವಯಸಸ: 37

ಮನನಎ.:ಇ-26
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಗಎರರ

514

WRZ2411213

515

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3961901

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಲಶಬಜಕಪವರ

516

WRZ3118304

ಹಸರರ: ಜರದಮತ ವಜರಪವರ
ಗಎರನಹಸರರ:ವಜಯ

ಹಸರರ: ಭರತನಳಳ ವನರಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಲಕಲದ

ಹಸರರ: ಬರಳಗರ ವಮಣರ
ಗಎರನಹಸರರ:ವನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಇ-26
ವಯಸಸ: 46
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:26ಎ ಎಲಐಜ
ವಯಸಸ: 50
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ ಐ ಜ 26
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

517

WRZ4086930

ಹಸರರ: ಪವನ ಬರಳಗರ

518

WRZ3118312

519

WRZ3524329

ತಎದಯಹಸರರ:ವನಕಯಕಬಕಳಗಕ

ಹಸರರ: ರರಜಮಶಶರ ಭರತನಳಳ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅಣಣಪಪ

ಹಸರರ: ಅಣಣಪಪ ಭರತನಳಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗಲಕಲದ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ26
ವಯಸಸ: 26
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-26
ವಯಸಸ: 40
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲಐಜ 26
ವಯಸಸ: 52
ಲಎಗ: ಗಎರರ

520

WRZ3118403

521

WRZ4217964

522

WRZ4218228

ಹಸರರ: ಪಬಯರ ಬಜರಪವರ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಘರಎದಗ

ಹಸರರ: ನಮರದರ ಸರಶಮ

ಹಸರರ: ರಮಣರಕರರರಧದ ಸರಶಮ

ಗಎರನಹಸರರ:ಧಮರಶಲಖರಯಖಸಕಶಮ

ತಎದಯಹಸರರ:ಧಮರಶಲರಖರಯಖಸಕಶಮ

ಮನನಎ.:27
ವಯಸಸ: 55

ಮನನಎ.:27/1
ವಯಸಸ: 51

ಮನನಎ.:27/1
ವಯಸಸ: 30

523

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1123595

524

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2412021

525

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4680773

ಹಸರರ: ಸಕತರಮರ ರದದದ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಎಗಲಶ

ಹಸರರ: ರದದದ ಮಕಗಮಶ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪಯಖ

ಹಸರರ: ಯಶರಮದರ ಹಗಡ

ಮನನಎ.:ಎಕ-27
ವಯಸಸ: 40
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಕ-27
ವಯಸಸ: 78
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ 28
ವಯಸಸ: 37
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

526

WRZ2410736

527

WRZ2410728

ಗಎರನಹಸರರ:ಶಗಲನಕಥಹಗಡ

528

WRZ3776192

ಹಸರರ: ಸಕಜಯ ನರರಮರಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬರದದ

ಹಸರರ: ಮಕಗಲರ ನರರಮರಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸಎಜಯ

ಹಸರರ: ಮಕಜಸನರಥ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮ

ಮನನಎ.:ಎಲ-28
ವಯಸಸ: 53
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ-28
ವಯಸಸ: 51
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.29
ವಯಸಸ: 28
ಲಎಗ: ಗಎರರ

529

WRZ3959772

530

WRZ4023735

531

WRZ4233532

ಹಸರರ: ಪಬಮತ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಯಶರಮದರ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ತಮಹಪಪನಕಯಕ

ಗಎರನಹಸರರ:ಕಕಷಣಪಪನಕಯಕ

ಹಸರರ: ದನಮಶ ಗಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಲಗಗರ

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ.30
ವಯಸಸ: 26
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:42/3
ವಯಸಸ: 52

ಮನನಎ.:ಎಮ-42
ವಯಸಸ: 25
ಲಎಗ: ಗಎರರ

532

BYW1578202

ಹಸರರ: ಸತಮಶಚಕದಬ ಸಣಣಕಯನವರ

533

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ0821595

534

WRZ4023883

ಹಸರರ: ಗಣಪತ ಭಟಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯ

ಹಸರರ: ಶರಕತರ ಸಣಣಕಯನವರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಭಕಸಚಎದಗ

ಮನನಎ.:43
ವಯಸಸ: 34

ಮನನಎ.:43
ವಯಸಸ: 69

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 43
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

535

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4023966

ಹಸರರ: ಸಸಭರಶಶಕದಬ ಸಣಣಕಯನವರ

536

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3118411

ಗಎರನಹಸರರ:ಸರಭಕಶಶಎದಗಸಣಣಕಕನವರ

537

WRZ4741526

ಹಸರರ: ಲಮಲರವತ ಕಸಲಕಣರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅವನಕಶ

ಹಸರರ: ಅಪರತರ ಕ ಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸತಖಪಪಸಣಣಕಕನವರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 43
ವಯಸಸ: 66
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:44
ವಯಸಸ: 44

ಮನನಎ.:44
ವಯಸಸ: 20

538

BYW2722411

ಹಸರರ: ಲಕದಮನರರರಯಣ ನರಯಯ

539

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1012822

ತಎದಯಹಸರರ:ಕಮಲಕಕರಹಗಡ

540

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4068151

ಹಸರರ: ಅಶಶನ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕಗಪಪ

ಹಸರರ: ಶಶಕರಣ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ನಕಗಪಪನಕಯಕ

ಮನನಎ.:45
ವಯಸಸ: 37

ಮನನಎ.:45
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:45
ವಯಸಸ: 38

ಲಎಗ: ಗಎರರ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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ಗಎರನಹಸರರ:ಲಕಹಲನಕರಕಯಣನಕಯಕ

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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542

WRZ1012848

543

WRZ4291696

ಹಸರರ: ಸಸಷರದ ಬರಮರಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಜನಕಧರನ

ಹಸರರ: ಚಕದನ ಬರರಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಜನಕದರನ

ಹಸರರ: ಚಕದಬಹರಸ ಶಮಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಕಷಣ

ಮನನಎ.:46
ವಯಸಸ: 31

ಮನನಎ.:46
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:48
ವಯಸಸ: 55

544

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4291704

545

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4217675

546

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1012863

ಹಸರರ: ಗಮತರ ಶಮಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ಚಎದಗಹಕಸ

ಹಸರರ: ಗಣಮಶ .ಸ. ಶಮಟ

ಹಸರರ: ನವಮನ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ಚಎದಗಹಕಸ.ಆರ.ಶಲಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟಗಮಣ

ಮನನಎ.:48
ವಯಸಸ: 48

ಮನನಎ.:48
ವಯಸಸ: 24

ಮನನಎ.:49
ವಯಸಸ: 32

547

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4023982

548

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4023784

549

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024246

ಹಸರರ: ಕಮಲರ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ರಕಕಟಬಮಣ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಪಪಜರ ನರಯಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ರಎಕಟಗಮಣನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತನಕಯಕ

ಗಎರನಹಸರರ:ನವಲನನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 49
ವಯಸಸ: 58
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 49
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ-49
ವಯಸಸ: 33
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

550

WRZ4024261

551

WRZ4023743

552

WRZ3776267

ಹಸರರ: ಲತರ ಪಬಭಸ

ಹಸರರ: ಮಸರಳಧರ ಪಬಭಸ

ಹಸರರ: ನಮಲಮದ ಹರಮಮಠ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮರರಳಧರಪಗಭರ

ತಎದಯಹಸರರ:ನಕಗಪಪಪಗಭರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಚಎದಗಶಲಖರಯಖ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 50
ವಯಸಸ: 67
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 50
ವಯಸಸ: 72
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.51
ವಯಸಸ: 57
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

553

WRZ3776275

ಹಸರರ: ಚಕದಬಶಮಖರಯದ ಹರಮಮಠ

554

WRZ3524097

555

BYW1574771

ತಎದಯಹಸರರ:ಶದದಲಎಗಯಖ

ಹಸರರ: ನರಸಕಹ ಭರಗಶತ
ತಎದಯಹಸರರ:ತಮಹಣಣ

ಹಸರರ: ಸರರಮಜರ ಭಟಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸಲತಕರಕಮ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.51
ವಯಸಸ: 66
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:52
ವಯಸಸ: 63

ಮನನಎ.:52
ವಯಸಸ: 52

556

WRZ1037480

557

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024279

558

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1012871

ಹಸರರ: ಚನದಯ ಭರಗವತ
ತಎದಯಹಸರರ:ನರಸಎಹ

ಹಸರರ: ಚಕದನ ಭರಗಶತ
ತಎದಯಹಸರರ:ನರಸಎಹಭಕಗಶತ

ಹಸರರ: ಸಕಗಮತರ ಕರಮತ
ಗಎರನಹಸರರ:ಕರಣ

ಮನನಎ.:52
ವಯಸಸ: 29

ಮನನಎ.:52
ವಯಸಸ: 24

ಮನನಎ.:54
ವಯಸಸ: 42

559

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1013424

560

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4673422

561

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1012889

ಹಸರರ: ವಭರ ನರಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಭಕಸಕರ

ಹಸರರ: ಪವನ ಶಮಳಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಮಲಶಶಲಳಕ

ಹಸರರ: ದಮಪರ ತಪರಪಪವರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಫಕಲರಪಪ

ಮನನಎ.:56
ವಯಸಸ: 30

ಮನನಎ.:ಎಮ.ಐ.ಜ 56/ಬ
ವಯಸಸ: 24
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:57
ವಯಸಸ: 29

562

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3870888

563

WRZ4024014

564

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4023958

ಹಸರರ: ಕರಣ ತಪರಪಪಪರ

ಹಸರರ: ರಕಕಟಬಮಣ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ಗಗರ ಹಗಡ

ತಕಯಯಹಸರರ:ರತನವಶತಪಕಪಪಪರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯಹಗಡ

ಗಎರನಹಸರರ:ರಎಕಟಗಮಣಹಗಡ

ಮನನಎ.:57
ವಯಸಸ: 25

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 58
ವಯಸಸ: 74
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 58
ವಯಸಸ: 74
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

565

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024105

566

WRZ4023909

567

BYW2932226

ಹಸರರ: ಶರದಮರರವ ಕಸಲಕಣರ

ಹಸರರ: ಲಲತರ ಕಸಲಕಣರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಹನಹಎತಕರಲಕಣರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಶಕಖಮರಕವಕರಲಕಣರ

ಹಸರರ: ವನರಯಕ ನರಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಲಲಕಎಠ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 59
ವಯಸಸ: 67
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 59
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:60
ವಯಸಸ: 34

568

WRZ4098943

569

WRZ2410884

570

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024303

ಹಸರರ: ಲಲರವತ ಕತಬಯ

ಹಸರರ: ತಗಗನವರ ಬಸಮದ

ಹಸರರ: ಶಬಮಧರ ತಗಗನವರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಯಮನಪಪಕತಗಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ಬದಕದರಪಪ

ತಎದಯಹಸರರ:ಬದಕದರಪಪತಗಗನವರ

ಮನನಎ.:60
ವಯಸಸ: 44

ಮನನಎ.:61
ವಯಸಸ: 53

ಮನನಎ.:61
ವಯಸಸ: 37

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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ಲಎಗ: ಹಣರಣ

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

ಲಎಗ: ಗಎರರ

±Üâo 21 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
571

WRZ4024378

.

.

.

Ë»ÝWÜ : 1ಕ.ಎಚ ಬಕಕಲಲಲನ(ಎಲ ಐ.ಜ)(ಎಚ ಐ.ಜ)(ಎಎ.ಐ.ಜ)ವಕರರನಎ8
572

WRZ4023990

573

WRZ1012897

ಹಸರರ: ಶರಮಭರ ತಗಗನವರ

ಹಸರರ: ಬದರದಡಪಪ ತಗಗನವರ

ಹಸರರ: ನರಗರರಜ ತಗಗನವರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಶಗಲಧರತಗಗನವರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಹರಚಶಪಪತಗಗನವರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಭದಕದರಪಪ

ಮನನಎ.:61
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 61
ವಯಸಸ: 69
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:61ಹ
ವಯಸಸ: 33

574

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1058676

575

WRZ3118437

576

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW2932267

ಹಸರರ: ವಮಣರ ಭಟಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಜಕ

ಹಸರರ: ಗಸರಸರರಜ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಹಸರರ: ರವರರಜ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಮನನಎ.:62
ವಯಸಸ: 44

ಮನನಎ.:63
ವಯಸಸ: 36

ಮನನಎ.:63
ವಯಸಸ: 32

577

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4023792

578

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024204

579

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1126226

ಹಸರರ: ಪವನಶಬಮ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ನರರರಯಣ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಏಗಪಪನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಲಮಲರವತ ನರಯಯ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅನಎತ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 63
ವಯಸಸ: 33
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 63
ವಯಸಸ: 71
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:66
ವಯಸಸ: 38

580

WRZ1012905

581

WRZ3118445

#582

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3116381

ಹಸರರ: ದಮಪರ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅನಎತ

ಹಸರರ: ಲರಮಹತ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅನಎತ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಅನಕತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮರಯಪಪ

ಮನನಎ.:66
ವಯಸಸ: 32

ಮನನಎ.:66
ವಯಸಸ: 31

ಮನನಎ.:66
ವಯಸಸ: 48

583

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4680765

584

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4639464

585

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3776127

ಹಸರರ: ರಶದ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಕಸಶರಲ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ವಶರಲ ನಟಮಕರರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಲಲಲಹತನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅನಎತನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಉದಯನಟಲಕಕರ

ಮನನಎ.:66
ವಯಸಸ: 29

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 66
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:67
ವಯಸಸ: 32

586

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3776135

587

WRZ3926268

588

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3926243

ಹಸರರ: ಪಬತಮಕರ ನತಮಕರ

ಹಸರರ: ಮಹಮರ ಶರಸರತ

ಹಸರರ: ಪಪಣರಮರ ಶರಸರತ

ತಎದಯಹಸರರ:ಉದಯನತಲಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ವನಕಯಕಶರಸಕತ

ತಎದಯಹಸರರ:ವನಕಯಕಶರಸಕತ

ಮನನಎ.:67
ವಯಸಸ: 27

ಮನನಎ.:68
ವಯಸಸ: 32

ಮನನಎ.:68
ವಯಸಸ: 33

589

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4024113

590

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4023800

591

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3118452

ಹಸರರ: ವನರಯಕ ಶರಸಟ

ಹಸರರ: ಧನಶಬಮ ಶರಸಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪಕಎರರರಎಗಶರಸಟ

ಗಎರನಹಸರರ:ವನಕಯಕಶರಸಟ

ಹಸರರ: ಮರದಮವ ನರಯಯ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅರರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 68
ವಯಸಸ: 65
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 68
ವಯಸಸ: 59
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:71
ವಯಸಸ: 51

592

WRZ2407369

593

WRZ4639472

594

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4024196

ಹಸರರ: ಸತಮಹರ ಭಜಕತಬ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅಶಲಲಕ

ಹಸರರ: ಶಶರಕಕ ಬಜಕತಬ

ಹಸರರ: ಮಸಕರತಬರಯ ಭಜಕತಬ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಶಲಲಕಬಜಎತಗ

ಗಎರನಹಸರರ:ಅಶಲಲಕಭಜಎತಗ

ಮನನಎ.:72
ವಯಸಸ: 31

ಮನನಎ.:72
ವಯಸಸ: 27

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 72
ವಯಸಸ: 47
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

595

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4023842

596

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4237525

597

WRZ4237533

ಹಸರರ: ಅಶರಮಕ ಭಜಕತಬ

ಹಸರರ: ಶಸಭ .ಎಕ. ಹಗಡ

ಹಸರರ: ಮಕಜಸನರಥ .ಜ. ಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಭಲಮಪಪಭಜಎತಗ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಎಜರನಕಥಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಜಕನನಹಗಡ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 72
ವಯಸಸ: 55
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:73
ವಯಸಸ: 41

ಮನನಎ.:73
ವಯಸಸ: 48

598

WRZ4291712

599

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4236162

600

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4236170

ಹಸರರ: ರರಜಮಶಶರ ಭಡತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶವರಕಮ

ಹಸರರ: ಮಲಲನಗಗಡ ಪರಟಮಲ

ಹಸರರ: ರರಜಮಶಶರ ಪರಟಮಲ

ತಎದಯಹಸರರ:ಶವರರದಗಗಗರಪಕಟಲಲ

ಗಎರನಹಸರರ:ಮಲಲನಗಗರಪಕಟಲಲ

ಮನನಎ.:74
ವಯಸಸ: 67

ಮನನಎ.:75
ವಯಸಸ: 71

ಮನನಎ.:75
ವಯಸಸ: 69

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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602

WRZ1012921

603

WRZ3118486

ಹಸರರ: ಶರಕತಲ ಕರಮತ

ಹಸರರ: ಶಮತಲ ಕರಮತ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತಕಕಮತ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತಕಕಮತ

ಹಸರರ: ಜಯಶಬಮ ಲಮತ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಮನನಎ.:76
ವಯಸಸ: 30

ಮನನಎ.:76
ವಯಸಸ: 30

ಮನನಎ.:76
ವಯಸಸ: 68

604

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4024121

605

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4024139

606

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2408920

ಹಸರರ: ತಟಟ ಮಮರರಬರಯ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ತಟಟ ಶಬಮಪರದ ನರಯಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ತಟಟಶಗಲಪಕದನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಕದಲವನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಶಕಸಕತಲರ ನಡರಮಣ
ಗಎರನಹಸರರ:ಷಣರಹಖಪಪ

ಮನನಎ.:78
ವಯಸಸ: 67

ಮನನಎ.:78
ವಯಸಸ: 77

ಮನನಎ.:79
ವಯಸಸ: 64

607

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW2722502

ಹಸರರ: ಸಸನಮಲ ನಡರಮಣ

608

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3118494

609

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3118502

ಹಸರರ: ಸಸರಮಶ ನಡರಮಣ
ತಎದಯಹಸರರ:ಷಣಹಖಪಪ

ಹಸರರ: ಸಸಜರತರ ನಡರಮಣ

ತಎದಯಹಸರರ:ಷಣರಹಖಪಪ

ಮನನಎ.:79
ವಯಸಸ: 43

ಮನನಎ.:79
ವಯಸಸ: 42

ಮನನಎ.:79
ವಯಸಸ: 40

610

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1059815

611

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4023933

ತಎದಯಹಸರರ:ಷಣಲಹಖಪಪ

612

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4024097

ಹಸರರ: ನಡರಮನ ಹಮಮಲತರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸರನಲಲ

ಹಸರರ: ರರಜಮಶ ಹಗಡಕರ

ಹಸರರ: ಶಕಕರ ಜರಮಶ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಲಲವಎದರಕಯಹಗಡಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ನರಸಎಹಜಲಲಶ

ಮನನಎ.:79
ವಯಸಸ: 40

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 80
ವಯಸಸ: 44
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 83
ವಯಸಸ: 73
ಲಎಗ: ಗಎರರ

613

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4023768

614

WRZ4023891

615

WRZ4024022

ಹಸರರ: ಯಮಸನರ ಜರಮಶ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶಎಕರಜಲಲಶ

ಹಸರರ: ವಮಣರ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ನಮಲಕಕಠ ನರಯಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ನಲಲಕಎಠನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಶವರಕಮನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 83
ವಯಸಸ: 65
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 84
ವಯಸಸ: 60
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 84
ವಯಸಸ: 65
ಲಎಗ: ಗಎರರ

616

WRZ1012939

617

WRZ1012947

618

WRZ4023867

ಹಸರರ: ಕರಣ ರಮಣರಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಜಕನನ

ಹಸರರ: ಹಗಡ ಹಮಮರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮದಕಸ

ಹಸರರ: ಸರಸಶತ ಹಗಡ

ಮನನಎ.:89
ವಯಸಸ: 33

ಮನನಎ.:90
ವಯಸಸ: 31

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 90
ವಯಸಸ: 66
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

619

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024055

620

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4024402

ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮದಕಸಹಗಡ

621

WRZ4024048

ಹಸರರ: ರರಮದರಸ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ಮವತಬ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ನರರರಯಣ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಕಬಲಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ವಶಶನಕಥಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಟಗಮಣನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 90
ವಯಸಸ: 80
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 90
ವಯಸಸ: 30
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 91
ವಯಸಸ: 43
ಲಎಗ: ಗಎರರ

622

WRZ4023875

ಹಸರರ: ಭಸವನಮಶಶರ ನರಯಯ

623

BYW1651603

624

BYW1651611

ಗಎರನಹಸರರ:ರಎಕಟಗಮಣನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಜರಮಶ ನರರರಯಣ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಹಸರರ: ಜರಮಶ ದರಬಕರಯಣ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 91
ವಯಸಸ: 65
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:92
ವಯಸಸ: 79

ಮನನಎ.:92
ವಯಸಸ: 71

625

WRZ1013374

ಹಸರರ: ತಗಗನ ರರಮಮಶಶರ

626

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3118528

627

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3872900

ಹಸರರ: ಅರ. ಜ. ಮರಯರಚರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗರರಡಪಪ

ಹಸರರ: ರರಘರಮಕದಬ ರವದದ

ತಎದಯಹಸರರ:ಹನರಮಎತಪಪ

ಮನನಎ.:93
ವಯಸಸ: 31

ಮನನಎ.:95
ವಯಸಸ: 72

ಮನನಎ.:96
ವಯಸಸ: 34

628

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4067914

629

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4067948

ತಎದಯಹಸರರ:ಸದಕನಎದರಜದಖ

630

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1012954

ಹಸರರ: ವಮಣರ ರವದದ

ಹಸರರ: ಸದರನಕದ ರವದದ

ಗಎರನಹಸರರ:ಸದಕನಎದರಜದಖ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯರಜದಖ

ಹಸರರ: ಹಗಡ ಅನಕತ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಮನನಎ.:96
ವಯಸಸ: 58

ಮನನಎ.:96
ವಯಸಸ: 68

ಮನನಎ.:97
ವಯಸಸ: 70

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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632

BYW2213759

633

WRZ1012962

ಹಸರರ: ಹಗಡ ಅನಸರಯರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅನಎತ

ಹಸರರ: ಬರಲಕಕರಣ ಜರಧವ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶವಕಜರಕವ

ಹಸರರ: ಅಕತರ ನರಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹಲಸಬಣಣ

ಮನನಎ.:97
ವಯಸಸ: 63

ಮನನಎ.:98
ವಯಸಸ: 36

ಮನನಎ.:100
ವಯಸಸ: 29

634

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2413011

635

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3776044

636

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3776051

ಹಸರರ: ಪಬಮಮರ ನರಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಹಲಸಬಣಣ

ಹಸರರ: ಅಕಯಕಸಮರರ.ಎಚ ನರಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹಲಸಬಣಣನಕಯಕ

ಹಸರರ: ವರಸಸದಮವ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸಲತಕರಕಮ

ಮನನಎ.:100
ವಯಸಸ: 62

ಮನನಎ.:100
ವಯಸಸ: 34

ಮನನಎ.:102
ವಯಸಸ: 41

637

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3776069

638

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4078093

639

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024071

ಹಸರರ: ಕಕಷರಣನಕದ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ರರಜಮಶಶರ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಗಸಲರಬ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಲತಕರಕಮನಕಯಕ

ಗಎರನಹಸರರ:ವಕಸರದಲವನಕಯಕ

ಗಎರನಹಸರರ:ಸಲತಕರಕಮನಕಯಕ

ಮನನಎ.:102
ವಯಸಸ: 34

ಮನನಎ.:102
ವಯಸಸ: 34

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 102
ವಯಸಸ: 62
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

640

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4023826

641

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4131959

642

WRZ4673489

ಹಸರರ: ಸಮತರರರಮ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಸಸನಲ ಕಸಲಕಣರ

ಹಸರರ: ಪಬಜರ ಕಸಲಕಣರ

ತಎದಯಹಸರರ:ದಕಮರನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ರತಕನಕರಕರಲಕಣರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಸರನಲಲಕರಲಕಣರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 102
ವಯಸಸ: 65
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:103ಎ
ವಯಸಸ: 40
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:103ಎ
ವಯಸಸ: 32
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

643

WRZ4023917

ಹಸರರ: ಶರಮಭರ ಕಸಲಕಣರ

644

WRZ3524121

645

WRZ3926235

ಹಸರರ: ಜರದಮತ ನರಯಯ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸತಲಶ

ಹಸರರ: ಭರರತ ನರಯಯ

ಗಎರನಹಸರರ:ರತಕನಕರಕರಲಕಣರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 103
ವಯಸಸ: 67
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:105
ವಯಸಸ: 40

ಮನನಎ.:105
ವಯಸಸ: 41

646

WRZ0820290

647

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4046769

ಗಎರನಹಸರರ:ಜಗದಲಶನಕಯಕ

648

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1577576

ಹಸರರ: ಅರವಕದ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪರಮಲಶಶರ

ಹಸರರ: ಸಸರಮಖರ ನರಯಯ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪರಮಲಶಶರನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಪಬಶರಕತ ಕರಕಡಲ
ತಎದಯಹಸರರ:ಷಣಲಹಖ

ಮನನಎ.:106
ವಯಸಸ: 37

ಮನನಎ.:ಎಲಐಜ/106
ವಯಸಸ: 60
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:107
ವಯಸಸ: 35

649

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1012970

650

WRZ4023776

651

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4023859

ಹಸರರ: ಆನಕದ ಕರಕಡಲ
ತಎದಯಹಸರರ:ಷಣರಹಖ

ಹಸರರ: ಗರಜರ ಕರಕಡಲ

ಹಸರರ: ರಣಸದಖ ಕರಕಡಲ

ಗಎರನಹಸರರ:ಷಣಹಖಕಲಎಡಲ

ತಎದಯಹಸರರ:ಬಎಗಕಯರಕಲಎಡಲ

ಮನನಎ.:107
ವಯಸಸ: 33

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 107
ವಯಸಸ: 56
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 107
ವಯಸಸ: 61
ಲಎಗ: ಗಎರರ

652

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024089

653

WRZ4023750

654

WRZ3118577

ಹಸರರ: ದಸಬವ ಮಡವರಳ

ಹಸರರ: ಶರಕತರಬರಯ ಮಡವರಳ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತಮಡವಕಳ

ಗಎರನಹಸರರ:ದರಗವಮಡವಕಳ

ಹಸರರ: ಕಟಟಮನ ವದರದದರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮರರಲಧರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 108
ವಯಸಸ: 75
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 108
ವಯಸಸ: 64
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:109
ವಯಸಸ: 31

655

WRZ1013382

656

WRZ4023941

657

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024006

ಹಸರರ: ಮಸಕತ ಭಟಟ

ಹಸರರ: ಸಕತರಮರ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ಗಜರನನ ಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಎಜರನಕಥಭಟಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಜಕನನಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತಹಗಡ

ಮನನಎ.:111
ವಯಸಸ: 42

ಮನನಎ.:111
ವಯಸಸ: 44

ಮನನಎ.:111
ವಯಸಸ: 77

658

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4169231

659

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4169249

660

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ0817742

ಹಸರರ: ಮಸಕರಕಬ ಭಟಟ

ಹಸರರ: ಗಣಪತ ಭಟಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣಭಟಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ಶವರಕಮಭಟಟ

ಹಸರರ: ನರಯಯ ಶರಮಭರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅರವಎದ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ.112
ವಯಸಸ: 46
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐಜ. 112
ವಯಸಸ: 35
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:121
ವಯಸಸ: 49
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662

WRZ4023974

663

WRZ4673562

ಹಸರರ: ಬರಮದಯದ ಗಸನಗರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮ

ಹಸರರ: ಕ.ಎಸ.ಪಬಮಮರ

ಹಸರರ: ಸತಮಶ ಗಸಡಗರರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಕ.ಶಗಲನವಕಸ

ತಎದಯಹಸರರ:ಶಗಲನವಕಸಗರಡಗಕರ

ಮನನಎ.:122
ವಯಸಸ: 41

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 123
ವಯಸಸ: 70
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲಐಜ 123
ವಯಸಸ: 47
ಲಎಗ: ಗಎರರ

664

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4673570

ಹಸರರ: ಸಹನರ ಗಸಡಗರರ

665

BYW1578772

666

WRZ4093209

ಗಎರನಹಸರರ:ಸತಲಶಗರಡಗಕರ

ಹಸರರ: ನತಮಶ ಶಮಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ನರಹರ

ಹಸರರ: ಚತರಬವತ ಶಮಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸಎತಲಲಷಶಲಟ

ಮನನಎ.:ಎಲಐಜ 123
ವಯಸಸ: 39
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:124
ವಯಸಸ: 39

ಮನನಎ.:124
ವಯಸಸ: 29

667

WRZ1013390

668

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3118619

669

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3118627

ಹಸರರ: ದಮಶಬಕಡರರ ಶವಲಜರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಜಗದಲಶ

ಹಸರರ: ಗಣಪತ ಹಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶವರಕಮ

ಹಸರರ: ಗಕಗರಬರಯ ಹಗಡ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಮನನಎ.:125
ವಯಸಸ: 60

ಮನನಎ.:127
ವಯಸಸ: 65

ಮನನಎ.:127
ವಯಸಸ: 56

670

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3776077

671

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3118635

672

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2413441

ಹಸರರ: ಚವತಬ ಪಲಲವ ಹಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಹಸರರ: ಪರವರತ ನರಯಯ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಲಲಪಪ

ಹಸರರ: ಗಣಪತ ರರಯಯರ
ತಎದಯಹಸರರ:ನರಸಎಹ

ಮನನಎ.:127
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:128
ವಯಸಸ: 68

ಮನನಎ.:130
ವಯಸಸ: 87

673

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1012988

ಹಸರರ: ಸಚನ ಜರಮಗ

674

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3524394

675

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024063

ಹಸರರ: ನಮತರಬವತ ಬಳಗರರ ಜರಮಗ

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಲಲಪಕಲಜಲಲಗ

ಹಸರರ: ಜರಮಗ ಸಚತರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಲಲಪಕಲ

ಮನನಎ.:134
ವಯಸಸ: 29

ಮನನಎ.:134
ವಯಸಸ: 28

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 134
ವಯಸಸ: 50
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

676

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024212

677

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3118668

ಗಎರನಹಸರರ:ಗಲಲಪಕಲಬಳಗಕರಜಲಲಗ

678

WRZ3118676

ಹಸರರ: ಗರಮಪರಲ ಬಳಗರರ ಜರಮಗ

ಹಸರರ: ಲಕದಣಪಪ ಎಕ

ಹಸರರ: ಅನಸಸರಯರ ಎಕ ಎಲ

ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಣಜಲಲಗ

ತಎದಯಹಸರರ:ಪರಸಪಪಎಎ

ಗಎರನಹಸರರ:ಲಕಹಣಪಪ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಆಯ.ಜ 134
ವಯಸಸ: 57
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:144
ವಯಸಸ: 66

ಮನನಎ.:144
ವಯಸಸ: 53

679

WRZ3118684

680

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3118692

681

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4046744

ಹಸರರ: ಸಗಮದ ಎಕ ಎಲ

ಹಸರರ: ಶಶಮತರ ಮಡವರಳರ

ಹಸರರ: ರರಜಮಕದಬ ದಫಮದರರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಲಕಹಣಪಪ

ಗಎರನಹಸರರ:ರವಮಡವಕಳರ

ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣದಫಲದಕರ

ಮನನಎ.:144
ವಯಸಸ: 33

ಮನನಎ.:144
ವಯಸಸ: 31

ಮನನಎ.:145
ವಯಸಸ: 50

682

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4046751

683

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1012996

684

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1013002

ಹಸರರ: ಕಲರವತ ದಫಮದರರ

ಹಸರರ: ವತತಲರ ಟ ಎನ

ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಜಲಎದಗದಫಲದಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಟಎಸನಕಗರಕಜ

ಹಸರರ: ಸರಶತ ಶಮಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಎದಕರಮಕರ

ಮನನಎ.:145
ವಯಸಸ: 47

ಮನನಎ.:146
ವಯಸಸ: 29

ಮನನಎ.:149
ವಯಸಸ: 39

685

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4179016

686

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4160362

687

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3776481

ಹಸರರ: ಹರರತರ ನರಯಯ

ಹಸರರ: ಅಕತರ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ಶಲಷಗರನಕಯಕ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಶಲಲಕನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಮಹರಬಳಮಶಶರ ಪಕಡತ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಕರಕಯಣ

ಮನನಎ.:149/6
ವಯಸಸ: 23
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:149ಎ1 ಎಲ ಐ ಜ 104
ವಯಸಸ: 29
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:173
ವಯಸಸ: 54

688

WRZ3776499

ಹಸರರ: ಸರಸಶತ ಪಕಡತ

Deleted

689

WRZ1013010

690

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4673620

ಹಸರರ: ರಮಖರ ಪಪಮತದರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರವಲಎದಗ

ಹಸರರ: ಸಸಜಯ ಆರರರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಕಬಳಲಶಶರ

ಮನನಎ.:173
ವಯಸಸ: 42

ಮನನಎ.:218
ವಯಸಸ: 33

ಮನನಎ.:289/ಎ
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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691

WRZ2412815
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692

WRZ2412823

693

WRZ4238002

ಹಸರರ: ವಮಣರ ನರಯಯ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಜಕನನ

ಹಸರರ: ಗಜರನನ ನರಯಯ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕ

ಹಸರರ: ಪಬವಮಣ ನರಯಯ

ಮನನಎ.:334
ವಯಸಸ: 40

ಮನನಎ.:334
ವಯಸಸ: 48

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ 341
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಗಎರರ

694

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4718078

695

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4718128

ತಎದಯಹಸರರ:ಗಜಕನನನಕಯಕ

696

WRZ3118783

ಹಸರರ: ನರಗರತತ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ಪಬಕರಶ ಹಗಡ

ಗಎರನಹಸರರ:ಪಗಕಕಶಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯಹಗಡ

ಹಸರರ: ನರಯಕ ಗಣಮಶ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಮಲಶ

ಮನನಎ.:437
ವಯಸಸ: 34

ಮನನಎ.:437
ವಯಸಸ: 38

ಮನನಎ.:721
ವಯಸಸ: 31

697

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4135869

698

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4128831

699

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4082228

ಹಸರರ: ಲಕದಮಬರಯ ಅಕರಚರಟ

ಹಸರರ: ಪಬಭರಕರ ಅಕರಚರಟ

ಹಸರರ: ಶವಲಮಶ ಚಕದರವರ

ಗಎರನಹಸರರ:ನಕಗಪಪಅಕರಚಕಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ನಕಗಪಪಅಕರಚಕಟ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರರಲಶಚಎದಕವರ

ಮನನಎ.:933
ವಯಸಸ: 70

ಮನನಎ.:933
ವಯಸಸ: 59

ಮನನಎ.:934/ಎ
ವಯಸಸ: 25
ಲಎಗ: ಗಎರರ

700

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4673505

ಹಸರರ: ಶಮತಲ ಚಕದರವರ

701

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2413268

702

WRZ3118379

ತಎದಯಹಸರರ:ಸರರಲಶಚಎದಕವರ

ಹಸರರ: ಪವರರ ಕಮಲರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಕಕಷಕಣಜ

ಹಸರರ: ಪವರರ ನರಮಕದಬ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಷಕಣಜ

ಮನನಎ.:934/ಎ
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ- 934/
ವಯಸಸ: 73
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:ಎಲ- 934/
ವಯಸಸ: 49
ಲಎಗ: ಗಎರರ

703

WRZ2413250

704

WRZ3776291

705

WRZ4077228

ಹಸರರ: ಪವರರ ಕಕಷರಣಜ
ತಎದಯಹಸರರ:ಭಲಕಪಪ

ಹಸರರ: ಗಣಮಶ ಗಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ತಕರಕನಕಥ

ಹಸರರ: ಸವತರ ಗಗಡ

ಮನನಎ.:ಎಲ-934/1
ವಯಸಸ: 77
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:936
ವಯಸಸ: 26

ಮನನಎ.:936
ವಯಸಸ: 24

706

WRZ1012764

707

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1012772

ತಎದಯಹಸರರ:ತಕರಕನಕಥಗಗರ

708

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3953650

ಹಸರರ: ಮಡವರಳ ಎಕ ಎಸ ರವಕಸಮರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರರಲಶ

ಹಸರರ: ಮಡವರಳ ಕಬರಣರರಜ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರರಲಶ

ಹಸರರ: ಮಹಮದದ ಶರಖರ ಮರಡ

ಮನನಎ.:937
ವಯಸಸ: 32

ಮನನಎ.:937
ವಯಸಸ: 30

ಮನನಎ.:937/ಅ
ವಯಸಸ: 24
ಲಎಗ: ಗಎರರ

709

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024436

710

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4024428

ಹಸರರ: ಪಬಸನತ ಹಗಡ

ಹಸರರ: ಶಮರಗರ ನರಯಯ

ತಎದಯಹಸರರ:ವಶಶಲಶಶರಹಗಡ

ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕರನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ವಯಸಸ: 39

ಮನನಎ.:ವಯಸಸ: 59

ಲಎಗ: ಗಎರರ
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ತಎದಯಹಸರರ:ಇಕಕಬಲಮಲಡ

ಲಎಗ: ಗಎರರ

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

±Üâo 26 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8

Ë»ÝWÜ : 21.ಗಕಗಮ-ಲಎರಕನಳಳ,1.ಮಜರ-ಕಸಲಸರಬಕನಗರಕಗಮಸಎಖಖ1ರಎದ200,ವಕರರನಎ21
711

WRZ4046116

712

WRZ3926953

713

WRZ3926946

ಹಸರರ: ಮಹದದ ಅಯರಬ ಬನವರಸ

ಹಸರರ: ಮಕಸಬಲ ಪಠರಣ

ಹಸರರ: ಯರಸಸಫ ಬನವರಸ

ತಎದಯಹಸರರ:ಇಬಕಗಹಎಬನವಕಸ

ತಎದಯಹಸರರ:ನಜಲರಪಠಕಣ

ತಎದಯಹಸರರ:ಇಬಕಗಹಎಬನವಕಸ

ಮನನಎ.:ವಯಸಸ: 24

ವಯಸಸ: 27

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 27

714

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3926839

Deleted
ಮನನಎ.:-715

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3926821

716

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3967965

ಹಸರರ: ಫರದ ಅಹದದ ಶಮಖ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಫಕರಶಲಖ

ಹಸರರ: ಸಲರದ ಹರರಮರ

ಹಸರರ: ಪಬತಮಕರ ಗಗಕಡಳಕರ

ಗಎರನಹಸರರ:ಇಬಕಗಹಎಹಕರಲರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮರರಳಲಧರಗಗಎರಳಕರ

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 57

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 31

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 24

717

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4639274

ಹಸರರ: ಪಮರ ಬರಬರ ಜನಗಮರ

718

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1524685

719

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1523448

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಜಯದಸಕಬಜನಗಲರ

ಹಸರರ: ಜಲಗಮರ ಹನಸಮಪರಪ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹಎಪಣಣ

ಹಸರರ: ಸದರದರರಢ ಜಲಗಮರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹನರಮಪಕಪ

ಮನನಎ.:-ವಯಸಸ: 27

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 62

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 38

720

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1520972

721

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1524693

#722

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2210003

ಹಸರರ: ಗಸರಸನರಥ ಜಲಗಮರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹನರಮಪಪ

ಹಸರರ: ಶಶಧರ ಜಲಗಮರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹನರಮಪಪ

ಹಸರರ: ಪವಷರಪವತ ಜಲಗಮರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸದಕದರಲಲರ

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 36

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 34

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 31

723

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3527330

724

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3527348

725

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4733390

ಹಸರರ: ಪಪಣರಮರ ಜಲಗಮರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹನರಮಪಪ

ಹಸರರ: ಈರವಶ ಜಲಗಮರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಹನರಮಪಪ

ಹಸರರ: ಕವತರ ಜಲಗಮರ

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 29

ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 62

ಮನನಎ.:3ಬ28
ವಯಸಸ: 25
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

726

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4733408

ಹಸರರ: ರಶದ ಜಲಗಮರ

727

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2208957

ಗಎರನಹಸರರ:ಶಶಧರಜಲಗಲರ

728

BYW1520246

ಗಎರನಹಸರರ:ಗರರರನಕಥಜಲಗಲರ

ಹಸರರ: ನರಗನರರ ಜಸಬಮದರಬ
ಗಎರನಹಸರರ:ಹರಸಲನಸಕಬ

ಹಸರರ: ಅಬಸದಲಖರದರ ನರಗನರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹರಸಲನಸಕಬ

ಮನನಎ.:3ಬ28
ವಯಸಸ: 30
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:4
ವಯಸಸ: 60

ಮನನಎ.:4
ವಯಸಸ: 36

729

WRZ3141041

ಹಸರರ: ತಸಲಮರ ನರಗನರರ

730

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3781762

731

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4302964

ಗಎರನಹಸರರ:ಅಬರದಲಖಕದರ

ಹಸರರ: ನರಜಮಮರ ನರಗನರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹರಸಲನಸಕಬ

ಹಸರರ: ಪಮಟಕರ ನರಗರರಜ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕದಲವ

ಮನನಎ.:4
ವಯಸಸ: 32

ಮನನಎ.:4
ವಯಸಸ: 30

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 42

732

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1522044

733

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1052885

734

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ1052893

ಹಸರರ: ಮಕಜಸನರಥ ಪಮಟಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕದಲವ

ಹಸರರ: ಅಶಶನ ಪಮಡಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಎಜರನಕಥ

ಹಸರರ: ಮಘನರ ಪಟಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಕಗರಜ

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 40

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 34

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 40

735

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3141280

ಹಸರರ: ಮರದಮವ ಪಮಟಕರ

736

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3141298

737

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1520337

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಎಬಕಜರಕವ

ಹಸರರ: ಇಕದಸಮತ ಪಮಟಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಕದಲವ

ಹಸರರ: ವನತತರನ ಮಮರಕಸಟಟ
ಗಎರನಹಸರರ:ಥಕಮಸ

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 74

ಮನನಎ.:10
ವಯಸಸ: 68

ಮನನಎ.:12
ವಯಸಸ: 69

738

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW2220044

739

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1059658

740

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3141348

ಹಸರರ: ಜರಮನ ಸಸಸನ
ಗಎರನಹಸರರ:ಥಕಮಸನ

ಹಸರರ: ಶವಶ ವನತದರಸ
ತಎದಯಹಸರರ:ವಲಸನ

ಹಸರರ: ಗಸಳಬರಳ ರರಜಸ

ಮನನಎ.:12
ವಯಸಸ: 48

ಮನನಎ.:12
ವಯಸಸ: 40

ಮನನಎ.:12\1
ವಯಸಸ: 79

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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ತಎದಯಹಸರರ:ಚಎದಗಕಕಎತ

ಲಎಗ: ಗಎರರ
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741

BYW2573889

742

WRZ1008770

743

WRZ3141363

ಹಸರರ: ಗಸಳಬರಳ ಚಕದಬಕರಕತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮರಯಪಪ

ಹಸರರ: ಮಹಮಶ ಗಸಲಬರಲರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಚಎದಗಕಕಎತ

ಹಸರರ: ಶರಕತರ ಗಸಳಬರಳ
ಗಎರನಹಸರರ:ಚಎದಗಕಕತ

ಮನನಎ.:12\1
ವಯಸಸ: 81

ಮನನಎ.:12/1
ವಯಸಸ: 35

ಮನನಎ.:12/1
ವಯಸಸ: 61

744

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3141371

745

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4302972

746

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4302980

ಹಸರರ: ಎಕ.ಎನ. ಶಬಮಮತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಎಚ ಜ.ನಕರಕಯಣಪಪ

ಹಸರರ: ಪರಮಮಶಶರ ಭಟಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತ

ಮನನಎ.:12/1
ವಯಸಸ: 58

ಮನನಎ.:12/3
ವಯಸಸ: 56

ಮನನಎ.:12/33
ವಯಸಸ: 67
ಲಎಗ: ಗಎರರ

747

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4302998

.

ಹಸರರ: ನಲಮದ ಗಸಳಬರಳ
ಗಎರನಹಸರರ:ಚಎದಗಕಕಎತ

748

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1521970

749

WRZ4697231

ಹಸರರ: ಥನದಕರ ಅಬಸದಲ ರವಪಫ

ಹಸರರ: ಥನದಕರ ಬಸಮರರಬರನಸ

ಹಸರರ: ಭರರತ ಡ ಲಮರಣ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಬರದಲಆಜಲಜ

ಗಎರನಹಸರರ:ಅಬರದಲರವಪಫ

ತಎದಯಹಸರರ:ದಲರಲಎದಗಪಪಲಮಕಣ

ಮನನಎ.:13
ವಯಸಸ: 54

ಮನನಎ.:13
ವಯಸಸ: 50

ಮನನಎ.:ಎಲ ಐ ಜ -13
ವಯಸಸ: 21
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

750

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4303020

751

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3141488

752

WRZ3782216

ಹಸರರ: ಬರದಡಗ ಅಬಸದಲ ರಹಮರನ

ಹಸರರ: ಬರದಡಗ ಶಕಶಸನತಸರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಹದಹರಸನ

ಗಎರನಹಸರರ:ಅಬರದಲರಹಮಕನ

ಹಸರರ: ಮಹದದಸರಬ ಬರದಡಗ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಹಮಕನ

ಮನನಎ.:14
ವಯಸಸ: 58

ಮನನಎ.:14
ವಯಸಸ: 53

ಮನನಎ.:14
ವಯಸಸ: 29

753

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2209328

754

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3141496

755

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3141504

ಹಸರರ: ಹಡಪದ ಗಸರಸಸದದಪಪ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಕಳಪಪ

ಹಸರರ: ಹಡಪದ ಸರರಮಜ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗರರರಸದದಪಪ

ಹಸರರ: ಮರಡಗಗಸಸ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗನಸಕಬ

ಮನನಎ.:14/1
ವಯಸಸ: 65

ಮನನಎ.:14/1
ವಯಸಸ: 55

ಮನನಎ.:16
ವಯಸಸ: 45

756

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3141512

757

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3141520

758

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3141538

ಹಸರರ: ಮರಡಜಮನತ
ಗಎರನಹಸರರ:ಖಕಸಎಸಕಬ

ಹಸರರ: ಮರಡ ಖರಸಕ ಸರಬ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗನಸಕಬ

ಹಸರರ: ಮರಡಜಯಬಸನತಸರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗನಸಕಬ

ಮನನಎ.:16
ವಯಸಸ: 53

ಮನನಎ.:16
ವಯಸಸ: 58

ಮನನಎ.:16
ವಯಸಸ: 75

759

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ1061241

760

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2209161

761

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3781986

ಹಸರರ: ನರಸಮರ ಮಸಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಸಎಸಕಬ

ಹಸರರ: ರಮಷರದಬರನಸ ಮರಡ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಹದಗಗಸ

ಹಸರರ: ಜರಕರಹಸಸಮನ ಮರಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಕಕಶಎಸಕಬ

ಮನನಎ.:16
ವಯಸಸ: 33

ಮನನಎ.:16
ವಯಸಸ: 34

ಮನನಎ.:16
ವಯಸಸ: 28

762

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1520857

763

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1522101

764

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3141546

ಹಸರರ: ಶಕಕರರರವ ಗಸಜಜರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮರಕವ

ಹಸರರ: ಅಪಣರರ ಗಸಜಜರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶಎಕರಕವ

ಹಸರರ: ಬನವರಸ ಇಸರದಯಲ

ಮನನಎ.:16ಅ/1
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:16ಅ/1
ವಯಸಸ: 45
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:17
ವಯಸಸ: 59

765

WRZ3141553

766

WRZ3141561

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಬರದಲಕರಲಮ

767

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4733374

ಹಸರರ: ಬನವರಸ ಫರತಮರಬ
ಗಎರನಹಸರರ:ಇಸಕಹಯಲ

ಹಸರರ: ಮಸಬಶರರಬ ಬನವರಸ

ಹಸರರ: ಜಸಬಮರ ಬನವರಸ

ತಎದಯಹಸರರ:ಇಸಕಹಯಲ

ಮನನಎ.:17
ವಯಸಸ: 47

ಮನನಎ.:17
ವಯಸಸ: 30

ತಎದಯಹಸರರ:ಇಸಕಹಯಲಕರಲಮ
ಬನವಕಸ

768

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4733382

ಹಸರರ: ಹಮನರ ಕಗಸರ ಬನವರಸ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಮಹದಇಸಕಹಯಲ
ಬನವಕಸ

ಮನನಎ.:17
ವಯಸಸ: 23

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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769

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1523364

ಮನನಎ.:17
ವಯಸಸ: 21

770

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3141579

ಹಸರರ: ಬನವರಸ ರರಹಮಲರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಇಸಕಖ

ಹಸರರ: ಬನವರಸ ಇಸರಖ

ಮನನಎ.:18
ವಯಸಸ: 43

ಮನನಎ.:18
ವಯಸಸ: 45

ಲಎಗ: ಹಣರಣ
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ತಎದಯಹಸರರ:ಅಬರದಲಕರಲಮ

ಲಎಗ: ಗಎರರ
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771

WRZ3141587

772

WRZ3141595

773

WRZ2209542

ಹಸರರ: ಬನವರಸ ಶಮಮಮ
ಗಎರನಹಸರರ:ಇಬಕಗಹಮ

ಹಸರರ: ಬನವರಸ ಜಸಲಮಖರಬ

ಹಸರರ: ಬನವರಸ ಇಬರಬಹಮ

ಗಎರನಹಸರರ:ಅಬರದಲಕರಲಮ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಬರದಲಕರಲಮ

ಮನನಎ.:18
ವಯಸಸ: 45

ಮನನಎ.:18
ವಯಸಸ: 68

ಮನನಎ.:18
ವಯಸಸ: 51

774

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2209393

775

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1159078

776

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ2209443

ಹಸರರ: ಚಗಕದರರ ಶಕಶಸನತಮಸರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಬಕಬಕಜಕನ

ಹಸರರ: ಚಗಕದರರ ಫಯರಜ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಕಬಕಜಕನ

ಹಸರರ: ಇಮತಯರಜ ಚಗಕದರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಕಬಕಜಕನ

ಮನನಎ.:19
ವಯಸಸ: 61

ಮನನಎ.:19
ವಯಸಸ: 41

ಮನನಎ.:19
ವಯಸಸ: 32

777

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ3866662

778

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3877941

779

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1162544

ಹಸರರ: ಶಮಮಮಬರನಸ ಬಮಗ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಯಕಜಬಲಗ

ಹಸರರ: ನಸಬನಬರನಸ ಚಗಕದರರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಇಎತಯಕಜಚಗಕದಕರ

ಹಸರರ: ಇಪತಜರಶ ಶಮಖ
ತಎದಯಹಸರರ:ಇಬಕಗಹಎ

ಮನನಎ.:19
ವಯಸಸ: 41

ಮನನಎ.:19
ವಯಸಸ: 27

ಮನನಎ.:20
ವಯಸಸ: 58

780

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1162957

ಹಸರರ: ರಮಷರದ ಶಮಖ

781

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1521954

782

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3141652

ಹಸರರ: ಖರನ ಮವಮಸನತಸರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಮಲದ

ಹಸರರ: ಖರನ ಮಹಮರದ

ಗಎರನಹಸರರ:ಇಪಸಬಕಶ

ಮನನಎ.:20
ವಯಸಸ: 48

ಮನನಎ.:22
ವಯಸಸ: 51

ಮನನಎ.:22
ವಯಸಸ: 63

783

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1520188

784

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1524701

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಬರದಲಅಜಲಜ

785

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1158500

ಹಸರರ: ಇಮತಯರಜಖರನ ಖರನ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಮಲದ

ಹಸರರ: ಫರತಮರಬ ಹರರಮರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸರಲಲಮಕನ

ಹಸರರ: ಫಜಲಸಲರಲ ಹರರಮರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಇಮಕಮಸಕಬ

ಮನನಎ.:22
ವಯಸಸ: 35

ಮನನಎ.:34
ವಯಸಸ: 41

ಮನನಎ.:34
ವಯಸಸ: 37

786

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3970050

ಹಸರರ: ನಮಲರ ರರಯಯರ

787

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1524719

788

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3141876

ಗಎರನಹಸರರ:ನಕಗಲಶರಕಯಕರ

ಹಸರರ: ಹರರಮರ ಫರತಮರಬ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಕಬಲಬಸಕಬ

ಹಸರರ: ಹರರಮರ ಸರಲಮಹ
ತಎದಯಹಸರರ:ಇಮಕಮಸಕಬ

ಮನನಎ.:34\1
ವಯಸಸ: 60

ಮನನಎ.:34ಅ
ವಯಸಸ: 53

ಮನನಎ.:34ಬ
ವಯಸಸ: 51

789

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW2574119

790

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1159854

ಹಸರರ: ಹರರಮರ ಪರರನರಬ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸಕಲಲಹ

ಹಸರರ: ಮರರಸತ ಪಪಜರರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಜಯಕರಕಮ

ಮನನಎ.:34ಬ
ವಯಸಸ: 45

ವಯಸಸ: 40

792

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4001830

Deleted
ಮನನಎ.:35/1
793

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4106308

Deleted

791

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4001798

ಹಸರರ: ಥರಮತನ ಜರನ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪ.ಟ.ಜಕನ

ಮನನಎ.:56
ವಯಸಸ: 55

794

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ3964681

ಹಸರರ: ಸರಸನ ಥರಮತನ

ಹಸರರ: ರಸಖಯರದ ಬರನಸ ಬನವರಸ

ಹಸರರ: ಮಮರತಜ ಖರನ

ಗಎರನಹಸರರ:ಥಕಮಸನಜಕನ

ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಹದಇಸಕಖಬನವಕಸ

ಗಎರನಹಸರರ:ಅಬರದಲಹಮಲದಖಕನ

ಮನನಎ.:56
ವಯಸಸ: 48

ಮನನಎ.:111
ವಯಸಸ: 24

ಮನನಎ.:116ಬ1
ವಯಸಸ: 38
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

795

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ2209377

796

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

BYW1163625

Deleted

797

BYW1162536

ಹಸರರ: ಅಬಸದಲ ಹಮಮದ ಖರನ

ಹಸರರ: ಅಬಸದಲ ರಶಮದ ಖರನ

ಹಸರರ: ಮವಮಸನರಬ ಖರನ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಬರದಲಗಫಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಬರದಲಗಫಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಅಬರದಲಗಫಕರ

ಮನನಎ.:116ಬ/1
ವಯಸಸ: 42
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:116ಬ/1
ವಯಸಸ: 44
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:116ಬ/1
ವಯಸಸ: 36
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

798

BYW1162510

ಹಸರರ: ಜರಮನರಬರನಸ ಖರನ

799

WRZ3781663

Deleted

800

WRZ4697314

ಗಎರನಹಸರರ:ಅಬರದಲಗಫಕರ

ಹಸರರ: ಸಸಶಮಲರ ದಮವರಡಗ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಕಬಲ

ಹಸರರ: ಕಸಮರರ ಜ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅಶಲಲಕಪವಕರ

ಮನನಎ.:116ಬ/1
ವಯಸಸ: 71
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಮನನಎ.:151
ವಯಸಸ: 43

ಮನನಎ.:292/ಅ3
ವಯಸಸ: 40
ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

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

±Üâo 29 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8

Ë»ÝWÜ : 21.ಗಕಗಮ-ಲಎರಕನಳಳ,1.ಮಜರ-ಕಸಲಸರಬಕನಗರಕಗಮಸಎಖಖ1ರಎದ200,ವಕರರನಎ21
801

WRZ4697348

802

WRZ4108668

ಹಸರರ: ಅಶರಮಕ ಪವರರ

ಹಸರರ: ನಸರತರ ಅಹದದ ಹರರಮರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಸಲಲಮಸಎಗಪವಕರ

ತಎದಯಹಸರರ:ಇಸರಬರಹಕರಲರ

ಮನನಎ.:292/ಅ3
ವಯಸಸ: 54
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಮನನಎ.:1012
ವಯಸಸ: 49
ಲಎಗ: ಗಎರರ

ÓÜ×/&
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ®æãàí¨ÜOÝ©PÝÄ
80 & ÎÃÜÔ 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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#±ÜäÃÜPÜ ±Üqr¿á A®ÜáÓÝÃÜ ÊÜÞ±ÜìwÓÜÇÝX¨æ.

±Üâo 30 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 31 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
±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

803

WRZ4840708

.

.

.

1ಕ.ಎಚ ಬಕಕಲಲಲನ(ಎಲ ಐ.ಜ)(ಎಚ ಐ.ಜ)(ಎಎ.ಐ.ಜ)ವಕರರನಎ8
804

WRZ4840906

805

WRZ4799219

ಹಸರರ: ನರಎಜನರಜದಖ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಕಎತಕರಕಮರಜದಖ

ಹಸರರ: ಮರರಳಭಗರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಭಗರ

ಹಸರರ: ದಶಕಪಟಲಲ
ತಎದಯಹಸರರ:ನರಲಎದಗಪಟಲಲ

ಮನನಎ.:-

ಮನನಎ.:-

ಮನನಎ.:--

ವಯಸಸ: 21

806

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4799706

ವಯಸಸ: 29

807

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4841011

ವಯಸಸ: 18

808

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4799086

ಹಸರರ: ತಲಜಸನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಲಕಹಲಕಕಎತ

ಹಸರರ: ಸತಖಮಪಪಜಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸಜಜನಪಪಜಕರ

ಹಸರರ: ಸಎಪತಕರಮಕರಹಗರಟಗ
ತಎದಯಹಸರರ:ಭಲಮಣಣಹರಗಟಗ

ಮನನಎ.:--

ಮನನಎ.:06

ಮನನಎ.:109

ವಯಸಸ: 19

809

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4799094

ವಯಸಸ: 20

810

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4799102

ವಯಸಸ: 19

811

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4799110

ಹಸರರ: ಐಶಶಯರಹಗರಟಗ
ತಎದಯಹಸರರ:ಭಲಮಣಣಹಗರಟಗ

ಹಸರರ: ಸರಲಲಜಕಹಗರಟಗ
ಗಎರನಹಸರರ:ಭಲಮಣಣಹಗರಟಗ

ಹಸರರ: ಬಲಮಣಣಹಗರಟಗ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗರರರಬಸಪಪಹಗರಟಗ

ಮನನಎ.:109

ಮನನಎ.:109

ಮನನಎ.:109

ವಯಸಸ: 21

812

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4840567

ವಯಸಸ: 46

813

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4798898

ವಯಸಸ: 58

814

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4840724

ಹಸರರ: ಗರಜಕನಕಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಯಶಸನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅರವಎದನಕಯಕ

ಹಸರರ: ರಕಧಕಕನಕಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶಗಲನವಕಸನಕಯಕ

ಮನನಎ.:115

ಮನನಎ.:121

ಮನನಎ.:128

ವಯಸಸ: 66

815

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4840732

ವಯಸಸ: 18

816

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4840740

ವಯಸಸ: 34

817

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4840781

ಹಸರರ: ಶಗಲನವಕಸನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಲಲಪಪನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಮಎಜರನಕಥನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಲಲಪಪನಕಯಕ

ಹಸರರ: ನಲಲಪಪನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಎಕಪಪನಕಯಕ

ಮನನಎ.:128

ಮನನಎ.:128

ಮನನಎ.:128

ವಯಸಸ: 37

818

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4799284

ವಯಸಸ: 41

819

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4840591

ಹಸರರ: ಪಗಭರಅಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅಶಲಲಕಅಗಡ

ಹಸರರ: ರಕಧಕವರಹಮಲತರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಭಲಮಸಲನವರಹಮಲತರ

ಮನನಎ.:13

ಮನನಎ.:147

ವಯಸಸ: 18

ಲಎಗ: ಗಎರರ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ವಯಸಸ: 55

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

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

ವಯಸಸ: 71

820

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4840542

ಹಸರರ: ಭಲಮಸಲನವರಹಮಲತರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅನಎತಕಚಕಯರ
ವರಹಮಲತರ
ಮನನಎ.:147
ವಯಸಸ: 60

ಲಎಗ: ಗಎರರ

±Üâo 32 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
821

WRZ4841094

822

WRZ4841243

823

WRZ4799136

ಹಸರರ: ಅನಘಕವರಹಮಲತರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಭಲಮಸಲನ
ವರಹಮಲತರ
ಮನನಎ.:147

ಹಸರರ: ಆದತಖಹಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಜಕನನಹಗಡ
ಮನನಎ.:17-3-516-214ಎ

ಹಸರರ: ಭಕಗಖಜಲಲಗಳಲಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಪವರರಷಲಲತಸಮ
ಜಲಲಗಳಲಕರ
ಮನನಎ.:88

ವಯಸಸ: 18

ವಯಸಸ: 20

ವಯಸಸ: 28

824

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4799144

825

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4798906

826

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4798872

ಹಸರರ: ಪವರರಷಲಲತಸಮಜಲಲಗಳಲಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಭರಜಎಗಜಲಲಗಳಲಕರ

ಹಸರರ: ಕಲಪನಕಜಲಲಗಳಲಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಭರಜಎಗಜಲಲಗಳಲಕರ

ಹಸರರ: ರಲಣರಕಕಹನಸ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶಲಖರಹನಸ

ಮನನಎ.:88

ಮನನಎ.:88

ಮನನಎ.:88

ವಯಸಸ: 38

827

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4798880

ವಯಸಸ: 61

828

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4840690

ವಯಸಸ: 36

829

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4799698

ಹಸರರ: ಭರಜಎಗಜಲಲಗಳಲಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹನರಮಕಜಲಲಗಳಲಕರ

ಹಸರರ: ಮಎಜರನಕಥಪಕಟಣಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಲಲಪಕಲಪಕಟಣಕರ

ಹಸರರ: ಮಹಹದಆಸಲಫಕಲಲಲಕಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮತರರಜಕಕಲಲಲಕಕರ

ಮನನಎ.:88

ಮನನಎ.:ಇರಬಲಲಎಸ.9

ಮನನಎ.:ಇ.ರಲಲ.ಎಸ4

ವಯಸಸ: 68

830

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4799995

ವಯಸಸ: 21

831

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4799573

ವಯಸಸ: 21

832

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4799151

ಹಸರರ: ರಲಷಕಹಮಕಪಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರತಕನಕರಮಕಪಕರ

ಹಸರರ: ರಲಖಕಮಕಪಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ರತಕನಕರಮಕಪಕರ

ಹಸರರ: ರಕಘರಲಎದಗಮಕಪಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರತಕನಕರಮಕಪಕರ

ಮನನಎ.:ಎಲಆಯಜ142ಎ

ಮನನಎ.:ಎಲಆಯಜ142ಎ

ಮನನಎ.:ಎಲಆಯಜ142ಎ

ವಯಸಸ: 23

833

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4799052

ವಯಸಸ: 46

834

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4799920

ವಯಸಸ: 20

835

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4799730

ಹಸರರ: ರತಕನಕರಮಕಪಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ದಕಸಪಪಮಕಪಕರ

ಹಸರರ: ಅಕತಕಮಡವಕಳರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಕಲತಲಶಮಡವಕಳರ

ಮನನಎ.:ಎಲಆಯಜ142ಎ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ2ಬ11

ಹಸರರ: ಮಧರಕಲಶಶರಹರಲಮಠ
ತಎದಯಹಸರರ:ಚಎದಗಶಲಖರಯಖ
ಹರಲಮಠ
ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ51

ವಯಸಸ: 62

ವಯಸಸ: 20

ವಯಸಸ: 21

836

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4840880

837

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4840914

838

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4840922

ಹಸರರ: ನಕಗರತನನಕಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ರವನಕಯಕ

ಹಸರರ: ರಕಜಲಶನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹನರಮಎತನಕಯಕ

ಹಸರರ: ರಜಶಕಲನಕಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಜಲಶನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ1

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ1/ಬ

ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ1/ಬ

ವಯಸಸ: 52

ವಯಸಸ: 46

ವಯಸಸ: 43

839

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಲಎಗ: ಗಎರರ

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4799128

ಹಸರರ: ಮಧರರಕಸರಬಕಗಯಹಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಬಕಗಯಹಗಡ
ಮನನಎ.:ಎಎ.ಐ.ಜ21
ವಯಸಸ: 20

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

21.ಗಕಗಮ-ಲಎರಕನಳಳ,1.ಮಜರ-ಕಸಲಸರಬಕನಗರಕಗಮಸಎಖಖ1ರಎದ200,ವಕರರನಎ21
840

WRZ4099370

841

WRZ4107439

842

WRZ3149069

ಹಸರರ: ಅರರಣಕರಮಕರನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಎಕರನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಅಜರರನನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಶಎಕರನಕಯಕ

ಹಸರರ: ನಕಯಕರಲಣರಕಕ.
ಗಎರನಹಸರರ:ಶಎಕರನಕಯಕ

ಮನನಎ.:235

ಮನನಎ.:235

ಮನನಎ.:235

ವಯಸಸ: 24

843

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4841987

ಹಸರರ: ಜಲಖಲತನಕಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅರರಣನಕಯಕ
ಮನನಎ.:235
ವಯಸಸ: 20

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ವಯಸಸ: 27

844

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4842035

ವಯಸಸ: 51

845

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4841714

ಹಸರರ: ಸಎಬಗನಹಕರಲರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕಬಲಬಸಕಬ
ಹಕರಲರ
ಮನನಎ.:34

ಹಸರರ: ತಜಸಲನಹಕರಲರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಹಬಲಬಸಕಬ
ಹಕರಲರ
ಮನನಎ.:34

ವಯಸಸ: 30

ವಯಸಸ: 23

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

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

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

±Üâo 33 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ

Óæà±ÜìvæWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &1

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

23

Joár

20

43

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr

377

.

.

.

1ಕ.ಎಚ ಬಕಕಲಲಲನ(ಎಲ ಐ.ಜ)(ಎಚ ಐ.ಜ)(ಎಎ.ಐ.ಜ)ವಕರರನಎ8
686

WRZ1012525

WRZ4160362

ಹಸರರ: ಬಆರವಭಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ರವಣಸದದಪಪ
ಭಕರಕಲರ
ಮನನಎ.:ಎಎ.ಐ.ಜ12

ಹಸರರ: ಅಕತಕನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅಶಲಲಕನಕಯಕ

ವಯಸಸ: 29

ವಯಸಸ: 29

ಮನನಎ.:149ಎ1ಎಲಐಜ104

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

21.ಗಕಗಮ-ಲಎರಕನಳಳ,1.ಮಜರ-ಕಸಲಸರಬಕನಗರಕಗಮಸಎಖಖ1ರಎದ200,ವಕರರನಎ21
712

788

WRZ3926953

790

WRZ3141876

BYW1159854

ಹಸರರ: ಮಕರಬಲಪಠಕಣ
ತಎದಯಹಸರರ:ನಜಲರಪಠಕಣ

ಹಸರರ: ಹಕರಲರಸಕಲಲಹ
ತಎದಯಹಸರರ:ಇಮಕಮಸಕಬ

ಹಸರರ: ಮಕರರತಪಪಜಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಜಯಕರಕಮ

ಮನನಎ.:--

ಮನನಎ.:34ಬ

ಮನನಎ.:35/1

ವಯಸಸ: 27

794

ಲಎಗ: ಗಎರರ

ವಯಸಸ: 51

797

WRZ3964681

ಲಎಗ: ಗಎರರ

ವಯಸಸ: 40

ಲಎಗ: ಗಎರರ

BYW1162536

ಹಸರರ: ಮಮಕಸಜಖಕನ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅಬರದಲಹಮಲದ
ಖಕನ
ಮನನಎ.:116ಬ1

ಹಸರರ: ಮಜಮರನಕಬಖಕನ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅಬರದಲಗಫಕರ

ವಯಸಸ: 38

ವಯಸಸ: 36

ಮನನಎ.:116ಬ/1

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
3

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

Joár

4

7

£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr

254

.

.

.

1ಕ.ಎಚ ಬಕಕಲಲಲನ(ಎಲ ಐ.ಜ)(ಎಚ ಐ.ಜ)(ಎಎ.ಐ.ಜ)ವಕರರನಎ8
WRZ4680807

ಹಸರರ: ಸರಧಕಎಸನಕಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಶವಲಎಗನಕಯಕ
ಮನನಎ.:5
ವಯಸಸ: 49

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

21.ಗಕಗಮ-ಲಎರಕನಳಳ,1.ಮಜರ-ಕಸಲಸರಬಕನಗರಕಗಮಸಎಖಖ1ರಎದ200,ವಕರರನಎ21
722

WRZ2210003

ಹಸರರ: ಪವಷಕಪಜಲಗಲರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಸದಕದರಲಲರಜಲಗಲರ
ಮನನಎ.:3
ವಯಸಸ: 30

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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

±Üâo 34 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
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
80 & ÎÃÜÔ 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 35 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
±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

846

BYW1574144

.

.

.

1ಕ.ಎಚ ಬಕಕಲಲಲನ(ಎಲ ಐ.ಜ)(ಎಚ ಐ.ಜ)(ಎಎ.ಐ.ಜ)ವಕರರನಎ8
847

BYW2213692

848

BYW1573112

ಹಸರರ: ಮಲಗಡಶಕಎತ
ಗಎರನಹಸರರ:ಬಸವರಕಜಮಲಗಡ

ಹಸರರ: ಮಲಗಡಬಸವರಕಜ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಪಪಮಲಗಡ

ಹಸರರ: ರಮಲಶಮಲಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಸವರಕಜಮಲಗಡ

ಮನನಎ.:126

ಮನನಎ.:126

ಮನನಎ.:126

ವಯಸಸ: 63

849

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4864773

ವಯಸಸ: 69

850

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4865747

ವಯಸಸ: 41

851

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4865028

ಹಸರರ: ಮಕರರತಸಣಣಕಕನವರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಸರಭಕಶಶಎದಗ
ಸಣಣಕಕನವರ
ಮನನಎ.:43

ಹಸರರ: ರಕಮಕಕಷಣಭಟಟ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಜಕನನಭಟಟ

ಹಸರರ: ಆದತಖಕರಸರಳಳ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಮಕಕಷಣಕರಸರಳಳ

ಮನನಎ.:45ಎಲಐಜ

ಮನನಎ.:45(ಎಲಐಜ)

ವಯಸಸ: 25

ವಯಸಸ: 62

ವಯಸಸ: 25

852

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4863569

853

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4863940

854

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4028874

ಹಸರರ: ಗಕಯತಗಹಗಡ
ಗಎರನಹಸರರ:ರಕಮಕಕಷಣಭಟಟ

ಹಸರರ: ವನರತಕಗಕಎವಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ನಕಗರಕಜಗಕಎವಕರ

ಹಸರರ: ಆನಎದನಕಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಗಣಪತನಕಯಕ

ಮನನಎ.:45(ಎಲಐಜ)

ಮನನಎ.:88ಎಲಐಜ

ಮನನಎ.:ಎಚಐಜ3

ವಯಸಸ: 55

ವಯಸಸ: 18

ವಯಸಸ: 54

855

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4028999

856

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4152849

857

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4863130

ಹಸರರ: ಶಕಎತಕಸಕಗರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಬಸಪಪಸಕಗರ

ಹಸರರ: ಮಎಜರನಕಥಸಕಗರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಬಸಪಪಸಕಗರ

ಹಸರರ: ಅತಲತಪಕವರತಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅಜಲತಪಕವರತಕರ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ35/2ಬ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ35/2ಬ

ಮನನಎ.:ಎಲಐಜ1

ವಯಸಸ: 46

858

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4862744

ವಯಸಸ: 22

859

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4863007

ವಯಸಸ: 29

860

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4865697

ಹಸರರ: ಅಮಕತಕಪವರತಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಅಜಲತಪವರತಕರ

ಹಸರರ: ಅಜಲತಪವರತಕರ
ತಎದಯಹಸರರ:ರಕಘರಲಎದಗಪವರತಕರ

ಹಸರರ: ಅನಲತಕಪವರತಕರ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅಜಲತಪವರತಕರ

ಮನನಎ.:ಎಲಐಜ1

ಮನನಎ.:ಎಲಐಜ1

ಮನನಎ.:ಎಲಐಜ1

ವಯಸಸ: 31

861

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4863122

ವಯಸಸ: 64

862

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4864500

ವಯಸಸ: 61

863

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4865119

ಹಸರರ: ರಲಪಶಗಎಚ
ಗಎರನಹಸರರ:ಹನರಮಎತಕಚಕರ

ಹಸರರ: ರವತಲಜಕಲಲರ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಲಶಕಲಲರಶಟಟರ

ಹಸರರ: ಯಶಲಲಧಕಲಮಕಣ
ತಎದಯಹಸರರ:ದಲರಲಎದಗಪಪಲಮಕಣ

ಮನನಎ.:ಎಲಐಜ2ಎ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ9

ಮನನಎ.:ಎಲಐಜ13

ವಯಸಸ: 37

ವಯಸಸ: 23

ವಯಸಸ: 22

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

ಲಎಗ: ಗಎರರ

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

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

±Üâo 36 / 39

»ÝWÜ¨Ü ÓÜíTæÂ : 13

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
864

865

BYW1522655

866

WRZ4865903

WRZ4865879

ಹಸರರ: ಬಸಪಪಸಕಗರ
ತಎದಯಹಸರರ:ವಲರರಪಕಕಪಪ

ಹಸರರ: ನಧಪಗಸನನ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಬಪಗಸನನ

ಹಸರರ: ದಲಪಕಭಕಗಶತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಪಗದಲಪಭಕಗಶತ

ಮನನಎ.:ಎಲ.ಐ.ಜ35/2ಬ

ಮನನಎ.:ಎಎಐಜ17

ಮನನಎ.:ಎಎಐಜ2/16

ವಯಸಸ: 56

ವಯಸಸ: 20

ವಯಸಸ: 21

867

ಲಎಗ: ಗಎರರ

868

WRZ4863114

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

869

WRZ4863395

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

WRZ4864732

ಹಸರರ: ಮಣಕಎಠಹರಕಕಎತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಲಹನಹರಕಕಎತ

ಹಸರರ: ಜಲಖಲತಹರಕಕಎತ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಲಹನಹರಕಕಎತ

ಹಸರರ: ಮಎಜರನಕಥನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಹನರಮಎತನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಎಐಜ24

ಮನನಎ.:ಎಎಐಜ24

ಮನನಎ.:ಎಎಐಜ4

ವಯಸಸ: 20

ವಯಸಸ: 25

ವಯಸಸ: 44

870

ಲಎಗ: ಗಎರರ

871

WRZ4865432

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

872

WRZ4865333

ಲಎಗ: ಗಎರರ

WRZ4862694

ಹಸರರ: ಪಗತಭಕನಕಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಎಜರನಕಥನಕಯಕ

ಹಸರರ: ಪಗಯಕನಕಯಕ
ಗಎರನಹಸರರ:ಉದಯನಕಯಕ

ಮನನಎ.:ಎಎಐಜ4

ಮನನಎ.:ಎಮ,ಐ,ಜ,01

ಹಸರರ: ನವಲನಕಆರಎ
ಗಎರನಹಸರರ:ಅರರಣಕರಮಕರಎಸ
ಎಮ
ಮನನಎ.:ಎಮಐಜ14

ವಯಸಸ: 39

ವಯಸಸ: 33

ವಯಸಸ: 37

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
12

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
15

Joár
27

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ ±Üqr

5

.

.

.

1ಕ.ಎಚ ಬಕಕಲಲಲನ(ಎಲ ಐ.ಜ)(ಎಚ ಐ.ಜ)(ಎಎ.ಐ.ಜ)ವಕರರನಎ8
6

WRZ4067930

WRZ4067922

ಹಸರರ: ಮಹಕಬಲಲಶಶರಹಗಡ
ತಎದಯಹಸರರ:ಗಣಪತಹಗಡ

ಹಸರರ: ಗಗರಹಗಡ
ಗಎರನಹಸರರ:ಮಹಕಬಲಲಶಶರಹಗಡ

ಮನನಎ.:101

ಮನನಎ.:101

ವಯಸಸ: 63

ಲಎಗ: ಗಎರರ

ವಯಸಸ: 57

ಲಎಗ: ಹಣರಣ

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

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
1

ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíTæÂ
ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá
1

Joár
2

£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr

582

.

.

.

1ಕ.ಎಚ ಬಕಕಲಲಲನ(ಎಲ ಐ.ಜ)(ಎಚ ಐ.ಜ)(ಎಎ.ಐ.ಜ)ವಕರರನಎ8
WRZ3116381

ಹಸರರ: ಅನಎತನಕಯಕ
ತಎದಯಹಸರರ:ಮಕರಯಪಪನಕಯಕ
ಮನನಎ.:66
ವಯಸಸ: 61

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

ÊÝwì®Ü ÓÜíTæÂ : 8
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ÓÜíQÒ±Ü¤ ËÊÜÃÜ
£¨Üáª±ÜwWÜÙÜ ±Üqr
±ÜäÃÜPÜ ±Üqr &2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ & 2018

±ÜâÃÜáÐÜÃÜá
1

0

Joár
1

ÓÜ×/&
ÊÜáñÜ¨ÝÃÜÃÜ ®æãàí¨ÜOÝ©PÝÄ
80 & ÎÃÜÔ 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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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 : 8
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

402

400

802

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

23

20

43

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

12

15

27

437

435

872

Joár
III

¹vÜñÜPÜRÊÜâWÜÙÜ
±Üqr

Joár

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

3

4

7

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

1

1

2

4

5

433

430

863

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

(I+II-III)

9

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

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&1

ÓÜíQÒ±Ü¤ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

0

2

2

±ÜäÃÜPÜ ±Üqr&2

¯ÃÜíñÜÃÜ ±ÜÄÐÜRÃÜOæ 2018

1

0

1

1

2

3

Joár

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

(Gí.BÃ…. PÜáÆPÜ~ì)
ÓÜ§ÙÜ : ÎÃÜÔ
©®ÝíPÜ : 27&06&2018

ÊÜ¿áÓÜáÕ 01&01&2018 ÃÜÈÉ¨Üªíñæ

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