దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-10
1
RBE1671940
పపరర: శశయమమ శశపత

100-115/6

భరస : వరశలయయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-115/10

తఇడడ:డ మలల కశరరరన రశవప అలలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: పప
100-112/43

తఇడడ:డ లకమయయ మబరరకకపపడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:24
లఇ: పప
100-112/51

100-115/11

100-112/495

100-114/10

100-119/256

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/55

100-115/12

20
RBE1108506
పపరర: ససధన రశణణ మదదద

23
RBE2518942
పపరర: కకటటశశరర పససపపలలటట

100-116/1122

26
RBE2491546
పపరర: పడసశద కవడనన

100-112/57

29
LHL4200408
పపరర: కకషష ర ననరదనసస
తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:9-10/57
వయససస:37
లఇ: పప

100-112/48

12
RBE1926450
పపరర: కకమల కఇదసకకరర

100-112/56

15
RBE1726991
పపరర: వనఇకటటష రరడడడ ఊడడ మబమ ళల

100-128/809

18
RBE0141465
పపరర: పడసశద పసదటట

100-112/58

తఇడడ:డ ససబభబరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-15A
వయససస:33
లఇ: పప
100-114/11

21
RBE1108514
పపరర: సశయ ససనల మదదద

100-114/12

తఇడడ:డ ననగ ససబభబ రశవప మదదద
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయససస:39
లఇ: పప
100-113/594

24
RBE1727528
పపరర: సఇధయ గగడడరర

100-123/522

తఇడడ:డ సససదనరశవప గగడడరర
ఇఇటట ననఇ:3-52
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-113/388

తఇడడ:డ రశమ కకషష కవడనన
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:19
లఇ: పప
100-123/130

9
RBE1746635
పపరర: వనఇకట రమణ కలరరయలల

తఇడడ:డ వననకట రరడడడ ఊడడ మబమ ళల
ఇఇటట ననఇ:1 3- 23
వయససస:20
లఇ: పప

లఇ: ససస స

17
RBE0955163
పపరర: అరరణకలమలరర పపలలకకరర

100-112/42

తఇడడ:డ గణణష కఇదసకకరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశర రశవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:2-441
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదదశశషష రశమశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-441
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:9-10/49
వయససస:38
లఇ: పప

14
RBE1672500
పపరర: శశఇతమమ శశలశఇ

6
RBE1540939
పపరర: పసలలల నమమ మలదదనననటట

భరస : ఉదయ భభసకర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : ననగ ససబభబ రశవప మదదద
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబరళ అనఇత
ఇఇటట ననఇ:1-45
వయససస:19
లఇ: పప

28
LHL4200390
పపరర: ననగరశశరరశవప రశమశశటట

100-112/45

తఇడడ:డ గగపసకకషష పపలకలరర
ఇఇటట ననఇ:1-14
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచఇచస రశమయయ మదదద
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయససస:68
లఇ: పప

25
RBE2518181
పపరర: హహమఇత రశమశశటట

11
RBE1910421
పపరర: వనఇకటటష కకకటల పలల

భరస : శశలశరశజ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:42

తఇడడ:డ ననరరరఆ పపలకలరర
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:49
లఇ: పప

22
RBE2482693
పపరర: పవన కలమలర అనఇత

8
RBE1731777
పపరర: ఉదయ భభసకర కలరరయలల

100-115/9

భరస : నరససఇహ రశవప మలదదనననటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:48
లఇ: ససస స

తలల : అబడహఇ కకకటల పలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశస రశజ పసనసమచచ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: పప

19
RBE1108498
పపరర: ననగ ససబభబ రశవప మదదద

100-126/1

తఇడడ:డ వనఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : అపపయయ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:68
లఇ: ససస స

16
RBE0955155
పపరర: గగపస కకషష పపలలకకరర

5
RBE1962018
పపరర: వనఇకటటశశరరల బబరరశ

3
RBE1672534
పపరర: వనఇకట శవ నరరఇదడ వకలకరరస
తఇడడ:డ లచచయయ వకలకరరస
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప బబరరశ
ఇఇటట ననఇ:1వయససస:22
లఇ: పప

7
RBE1575950
పపరర: కకటటశశర రశవప మబరరకకపపడడ

13
RBE1611391
పపరర: వనఇకటటష పసనసమచచ

100-115/7

తఇడడ:డ సససదసలల శశపత
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:37
లఇ: పప

4
RBE1672542
పపరర: అలలల సశయతతజ

10
RBE1803162
పపరర: రశమకకటమమ కకపపపల

2
RBE1671957
పపరర: బకఇ శశపశటట

27
LHL4200382
పపరర: రశమలరశవప హరరదనసస

100-123/129

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-10/46
వయససస:40
లఇ: పప
100-123/131

30
LHL4200424
పపరర: సససదనరశవప చనన

100-123/132

తఇడడ:డ చన సససదనరశవప
ఇఇటట ననఇ:9-10/61
వయససస:46
లఇ: పప
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31
RBE0620385
పపరర: మబరళ కకరశకలల

100-123/133

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:9-10/68
వయససస:39
లఇ: పప
34
LHL4200457
పపరర: చచననయయ కకపపపల

100-123/136

35
RBE0722421
పపరర: వనఇకటటశశరరశవప కకపపపల

100-123/139

38
LHL4200481
పపరర: ఎలల మఇదరశవప అనఇత

తఇడడ:డ వనఇకటసశశమ
ఇఇటట ననఇ:9-10/100
వయససస:43
లఇ: పప
100-123/145

100-124/216

100-124/649

100-125/145

తఇడడ:డ ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:10వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

50
RBE2228872
పపరర: శశనస సఇగఇ

53
RBE2497816
పపరర: గగతమ కఇభఇపశటట

100-126/2

56
RBE1303965
పపరర: మలల కశరరరనరశవప బతష
స ల

100-123/780

59
RBE1157560
పపరర: నవన జజత బఇడడల
భరస : రశజరశ
ఇఇటట ననఇ:10వయససస:28

లఇ: ససస స

39
LHL4200499
పపరర: ననగరశశరరశవప కకపపపల

100-123/141

42
LHL4200556
పపరర: సససదనరశవప మలరరడడ

100-123/144

45
LHL2556546
పపరర: చన ననసరయయ గబఇడచడ
డ డడ

100-124/215

తఇడడ:డ తరరపతయ
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:38
లఇ: పప
100-124/225

100-113/389
48
RBE1890458
పపరర: వనఇకట ససవరష జజయత కలరరయలలల

తఇడడ:డ వనఇకట ఉదయ భభసకర కలరరయలలల
ఇఇటట ననఇ:9-246
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-124/650

51
LHL4201232
పపరర: శశనవశసరశవప కకపపపల

100-125/144

తఇడడ:డ రశమలరశవప
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:37
లఇ: పప
100-123/779

54
RBE2518843
పపరర: ససతన రశవమమ జజలల

100-114/811

భరస : సససదయయ జజలల
ఇఇటట ననఇ:10-00
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-126/3

తఇడడ:డ ససఇదరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10
వయససస:55
లఇ: పప
100-126/5

100-123/138

తఇడడ:డ సడరయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:9-10/115
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ సశఇబశవరశవప కఇభఇపశటట
ఇఇటట ననఇ:9-532
వయససస:19
లఇ: ససస స

భరస : మలల కశరరరనరశవప
ఇఇటట ననఇ:10
వయససస:37
లఇ: ససస స
58
RBE1157537
పపరర: రమమష బభబబ సనననబబ యన

100-123/143

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-355
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:32
లఇ: ససస స
55
RBE1303924
పపరర: మఇగ బతష
స ల

47
RBE2227999
పపరర: తరరపత గబఇడచడ
డ డడ

36
LHL4200465
పపరర: శశనవశసరశవప కకరశకలల

తఇడడ:డ అపశపరశవప
ఇఇటట ననఇ:9-10/95/1
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-355
వయససస:44
లఇ: ససస స
52
RBE0424895
పపరర: అపరష కకపపపల

100-123/140

భరస : ఆఇజననయబలల అలవశల
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ననసరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:35
లఇ: ససస స
49
LHL3857232
పపరర: కకశషషమమ సఇగఇ

44
RBE2501732
పపరర: శశ ననగదసరగ అలవశల

100-123/135

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-10/81
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసద సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-10/114
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ జగగ యయ
ఇఇటట ననఇ:9-10/117
వయససస:37
లఇ: పప
46
LHL2559888
పపరర: సససదమమ గబఇడచడ
డ డడ

100-123/137

తఇడడ:డ మసశసన రశవప
ఇఇటట ననఇ:9-10/95
వయససస:47
లఇ: పప

100-123/142 41
40
RBE0722447
LHL4200531
పపరర: హకదయయశశరరశవప అమకతననఇద
పపరర: సడరయననరశయణ మలరరడడ

33
LHL4200440
పపరర: ననగరశశరరశవప జజలల
తఇడడ:డ సశఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-10/75
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:9-10/78
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-10/81
వయససస:36
లఇ: పప

43
LHL4200564
పపరర: శశనవశస ఎలమల

100-123/134

తఇడడ:డ నరరసఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:9-10/75
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-10/77
వయససస:38
లఇ: పప
37
LHL4200473
పపరర: ననగయయ మలరరళళ

32
RBE0722413
పపరర: సశఇబశవ రశవప జజలల

57
RBE1157420
పపరర: శశనవశసరశవప ననమలల
తఇడడ:డ అపయయ
ఇఇటట ననఇ:10వయససస:46

100-126/6

100-126/4

లఇ: పప

60
RBE1157578
పపరర: సశససలనస బబరర

100-126/7

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:10వయససస:54
లఇ: పప
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61
RBE1157586
పపరర: రతన కలమలరర భబరర
భరస : సశటలనస
ఇఇటట ననఇ:10వయససస:45

100-126/8

100-126/11

తఇడడ:డ ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10వయససస:36
లఇ: పప
67
RBE2521821
పపరర: బలరశఇ కకషష పసనసమచ

100-120/1078

100-126/32

100-126/35

100-126/38

100-126/39

100-128/44

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:10-21
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE2230530
పపరర: వనఇకటససబబయయ దనసరర

77
RBE0977357
పపరర: కలమలరర జగననధఇ

80
RBE0722488
పపరర: ససబభబరశవప పపడతటట

83
RBE1157271
పపరర: శశయమల కకరశకలల

100-126/300

86
RBE1835909
పపరర: తతజశశన రశమవత

100-126/36

89
LHL3852092
పపరర: శశనవశసరశవప మదదదకశలల
తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:10-21/2
వయససస:49
లఇ: పప

100-126/30

69
LHL4205795
పపరర: ససససల దనసరర

100-126/31

72
RBE1285502
పపరర: అపశపరశవప యయలశశటట

100-126/34

75
LHL4201737
పపరర: వనఇకటటశశరరల దనసరర

100-126/37

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:10-10/1
వయససస:46
లఇ: పప
100-128/43

78
RBE1885706
పపరర: తతజశశన రశమవత

100-127/16

తఇడడ:డ రశమల ననయక
ఇఇటట ననఇ:10-12
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-126/40

81
RBE0722496
పపరర: పడసశద పపడతటట

100-126/41

తఇడడ:డ ససబభబరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-15
వయససస:33
లఇ: పప
100-126/298

84
RBE1157289
పపరర: శశధర కకరశకలల

100-126/299

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-20
వయససస:37
లఇ: పప
100-127/17

తఇడడ:డ రశమ ననయక రశమవత
ఇఇటట ననఇ:10-20
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-126/301

66
RBE1157693
పపరర: బఇగశరర కలఇచపప

తఇడడ:డ పసచచయయ యయలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-10
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : శశధర
ఇఇటట ననఇ:10-20
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-20
వయససస:44
లఇ: ససస స
88
RBE2230639
పపరర: ససబభబరశవప మదదదకశలల

100-126/33

తఇడడ:డ కకషషమగరరస
ఇఇటట ననఇ:10-15
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ఉటటకకరర రమలరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-17/A
వయససస:58
లఇ: ససస స
85
RBE2230621
పపరర: పడమలల కశనసకకలలల

71
RBE1285494
పపరర: నరససఇహ రశవప యయలశశటట

లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:10-10
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశజ
ఇఇటట ననఇ:10-11
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ససబభబరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-15
వయససస:48
లఇ: ససస స
82
RBE1665587
పపరర: ఉటటకకరర హహహమవత

100-126/13

తఇడడ:డ బభలయయ
ఇఇటట ననఇ:10-10
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ కశశయయ
ఇఇటట ననఇ:10-10/1
వయససస:36
లఇ: పప
79
RBE0617332
పపరర: సతయవత పపడతటట

68
RBE1729912
పపరర: ససతమమ గబఇడచడ
డ డడ

100-126/10

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:10-00
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ యయలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-10
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : వనఇకయయ వనలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-10
వయససస:71
లఇ: ససస స
76
LHL4204376
పపరర: లకమయయ బతష
స ల

100-126/12

భరస : కకఇడలరశవప గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:10/10
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-10
వయససస:27
లఇ: ససస స
73
RBE1882125
పపరర: ససతమమ వనలశశటట

65
RBE1157644
పపరర: వనఇకటటశ ఒరరస

63
RBE1157602
పపరర: పడసననన జజయత చలలవపరర
భరస : దనసస
ఇఇటట ననఇ:10వయససస:34

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశస రశజ పసనసమచ
ఇఇటట ననఇ:10-2
వయససస:18
లఇ: పప
70
RBE0973520
పపరర: శశదతవ తనయల

100-126/9

తఇడడ:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:10వయససస:40
లఇ: పప

లఇ: ససస స

64
RBE1157610
పపరర: ఉపపఇదడ బభబబ పచచల

62
RBE1157594
పపరర: దనసస చలలవపరర

87
RBE1901008
పపరర: రశజరశశరర రశమవత

100-127/18

భరస : రశమ ననయక
ఇఇటట ననఇ:10-20
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-126/302

90
RBE2230647
పపరర: వనఇకటభడవమమ మదదదకశలల

100-126/303

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-21/2
వయససస:43
లఇ: ససస స
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91
RBE1157354
పపరర: రశజరశ బభబబ చలక

100-126/304

తఇడడ:డ సరరరఇట బభబబ
ఇఇటట ననఇ:10-22
వయససస:48
లఇ: పప
94
RBE2230654
పపరర: అనసడరయమమ హరరదనసస

100-126/307

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-24
వయససస:64
లఇ: ససస స
97
LHL4201745
పపరర: గటటట మఇదపశటట

100-126/310

100-126/313

100-126/316

100-128/45

100-128/842

100-128/845

భరస : నగరష
ఇఇటట ననఇ:10-33
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-126/314

104
RBE2230704
పపరర: పదమ మఇదపశటట

107
RBE1058644
పపరర: రరదడయయ పప ఇదసగల

110
RBE1058685
పపరర: సరగజన దతవ కలరరగఇటట

113
RBE1218800
పపరర: రగజజ తతజససశ పప ఇదసగల

100-126/321

116
LHL3852050
పపరర: గరరరష కకపపపల

100-126/317

119
LHL4201760
పపరర: కకషష ర కకపపపల
తఇడడ:డ చనవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-34
వయససస:52
లఇ: పప

99
LHL4205811
పపరర: ససతమమ గబరజజల

100-126/312

102
RBE2230696
పపరర: రశఘవమమ ననరదనసస

100-126/315

105
LHL3857414
పపరర: వనఇకటనరసమమ మఇదపశటట

100-126/318

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-30/2
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-126/14

108
RBE2230712
పపరర: జజయత జజలల

100-126/319

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:10-32
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-128/843

111
RBE1058701
పపరర: వజయమమ కలరరగఇటట

100-128/844

భరస : ఆశరశశదఇ కలరరగఇటట
ఇఇటట ననఇ:10/32
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-129/522

114
RBE2230720
పపరర: శశరమమ కకమమ

100-126/320

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-32/1
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-126/322

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-33
వయససస:42
లఇ: పప
100-126/324

100-126/309

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-29
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలల యయ పప ఇదసగల
ఇఇటట ననఇ:10-32
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-33
వయససస:42
లఇ: పప
118
LHL4205886
పపరర: పదమ కకపపపల

101
LHL4202560
పపరర: శశకశఇత ననరదనసడ

96
RBE2230670
పపరర: లకడమ రశమశశటట

భరస : నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:10-28
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : రరదడయయ
ఇఇటట ననఇ:10/32
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరదడయయ పప ఇదసగల
ఇఇటట ననఇ:10/32
వయససస:30
లఇ: ససస స
115
LHL3851318
పపరర: రవఇదడననథ రశజరశ కకపపపల

100-126/311

తఇడడ:డ రశమ సశశమ పప ఇదసగల
ఇఇటట ననఇ:10/32
వయససస:72
లఇ: పప

తలల : వజయమమ కలరరగఇటట
ఇఇటట ననఇ:10/32
వయససస:54
లఇ: పప
112
RBE1058719
పపరర: సలలమ రశణణ పప ఇదసగల

98
LHL4205803
పపరర: మఇగమమ గబరజజల

100-126/306

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-25
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-30/1
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : అరరణ కలమలర వరశ
ఇఇటట ననఇ:10-31
వయససస:33
లఇ: ససస స
109
RBE1058669
పపరర: రవ బభబబ కలరరగఇటట

100-126/308

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-29
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:10-30
వయససస:44
లఇ: ససస స
106
RBE1885912
పపరర: కనక ననగరశశరర వరశ

95
RBE2230662
పపరర: వనఇకశయమమ హరరదనసస

93
RBE1888304
పపరర: రఇగ జలకరర
తఇడడ:డ సతయఇ జలకరర
ఇఇటట ననఇ:10-22/7
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:10-28
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయయ గబరజజల
ఇఇటట ననఇ:10-28
వయససస:44
లఇ: పప
103
LHL4205829
పపరర: అపపమమ మఇదపశటట

100-126/305

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-24/1
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకశషషమగరరస
ఇఇటట ననఇ:10-28
వయససస:49
లఇ: పప
100
RBE2230688
పపరర: మలల కశరరరనరశవప గబరజజల

92
RBE1157412
పపరర: అఇజమమ ఉరఫ అఇజల
ననమలల
భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-22
వయససస:44
లఇ: ససస స

117
LHL4201752
పపరర: నగరష కకపపపల

100-126/323

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-33
వయససస:45
లఇ: పప
100-126/325

120
RBE2230738
పపరర: వజయలకడమ కకపపపల

100-126/326

భరస : కకషష ర
ఇఇటట ననఇ:10-34
వయససస:49
లఇ: ససస స
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121
RBE2230746
పపరర: పదమ కకపపపల

100-126/327

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:10-34
వయససస:50
లఇ: ససస స
124
RBE2230761
పపరర: ససమన కకసనననటటట

100-126/330

100-126/333

100-126/336

100-128/846

100-126/341

100-129/523

100-126/345

తలల : పడవణ కశనసకకలలల
ఇఇటట ననఇ:10-48
వయససస:19
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

134
LHL4201778
పపరర: సతయననరశయణ హరరదనసస

137
RBE2230837
పపరర: అమరననగరశశరరశవప కకమలమ

140
RBE1664051
పపరర: ససజజత రరససఇ

143
RBE2230860
పపరర: కకటటశశరమమ కశనసకశలలల

100-126/348

146
LHL3857620
పపరర: కకటటశశరర హరరదనసస

100-126/339

149
RBE1519974
పపరర: వనఇకటటష కశనసకకలలల
తఇడడ:డ శశనవశస రశవప కశనసకకలలల
ఇఇటట ననఇ:10-48
వయససస:23
లఇ: పప

129
RBE0695072
పపరర: లకడమ కకటటశశరమమ గబఇటటరర

100-126/335

132
RBE2230803
పపరర: కకటమమ హరరదనసస

100-126/338

135
RBE2230811
పపరర: రమలదతవ హరరదనసస

100-126/340

భరస : సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-38/1
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-126/342

138
RBE1729862
పపరర: నరరఇదడ మదదదకశయల

100-126/343

తఇడడ:డ శశనస మదదదకశయల
ఇఇటట ననఇ:10-40
వయససస:22
లఇ: పప
100-123/759

141
RBE2230845
పపరర: శవకలమలరర కకరశకలల

100-126/344

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-41
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-126/346

144
RBE1229120
పపరర: జజయత హరరదనసస

100-126/347

భరస : బభలచఇదడ రశవప హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-43
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-126/349

భరస : రశమలరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-46
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-112/491

100-126/332

భరస : శశరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:10-38
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-42
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-45
వయససస:49
లఇ: పప
148
RBE2480226
పపరర: రవ తతజ కశనసకకలలల

100-126/337

భరస : వనఇకట కకటటశశర రశవప రరససఇ
ఇఇటట ననఇ:10-41
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-41
వయససస:46
లఇ: పప
145
LHL4201794
పపరర: శశనవశసరశవప హరరదనసస

131
RBE2230795
పపరర: ననగరశశరమమ హరరదనసస

126
LHL4205837
పపరర: రమలదతవ కకపపపల

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-38
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-39/1
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప మదదదకశయల
ఇఇటట ననఇ:10-40
వయససస:27
లఇ: పప
142
RBE2230852
పపరర: దదలపపకమలర కకరశకలల

100-126/334

తఇడడ:డ శశరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:10-38/1
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : అమరననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-39/1
వయససస:43
లఇ: ససస స
139
RBE1218792
పపరర: నరససఇహరశవప మదదదకశయల

128
RBE0695064
పపరర: ససఇదరమమ హరరదనసడ

100-126/329

భరస : పసదవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-37
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-38
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : శశరశమబలల హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-38
వయససస:50
లఇ: ససస స
136
RBE2230829
పపరర: లకడమ కకమమ

100-126/331

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-38
వయససస:62
లఇ: ససస స

తలల : ససఇదరమమ
ఇఇటట ననఇ:10-38
వయససస:36
లఇ: పప
133
RBE1164193
పపరర: కకటమమ హరరదనసస

125
RBE2230779
పపరర: వనఇకటభడవమమ కకపపపల

123
RBE2230753
పపరర: అఇజమమ కకపపపల
భరస : చనసశఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:10-35
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-36
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-37
వయససస:49
లఇ: పప
130
RBE0695098
పపరర: కకపశనధదబభబబ హరరదనసస

100-126/328

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-35
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-35/1
వయససస:43
లఇ: ససస స
127
RBE2230787
పపరర: మబరళకకషష కకపపపల

122
RBE1729904
పపరర: ససమఇత కకపపపల

147
LHL4205845
పపరర: వనఇకటభడవమమ హరరదనసస

100-126/350

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:10-47
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-126/351

150
LHL2564680
పపరర: నరససఇహరశవప రశమశశటట

100-126/352

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:10-49
వయససస:60
లఇ: పప
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151
LHL4201802
పపరర: గరరరష కకపపపల

100-126/353

తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-49
వయససస:43
లఇ: పప
154
RBE1303916
పపరర: సశయ పవన తతజ కకపపపల

100-126/356

100-126/359

100-126/362

100-126/365

100-126/368

100-123/238

100-124/693

తఇడడ:డ నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:10-59
వయససస:47
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
LHL4205860
పపరర: రశజయలకడమ గబరజజల

167
RBE1303833
పపరర: వనఇకట నరసమమ కశమశశటట

170
LHL3857364
పపరర: వనఇకటకకటమమ ననరదనసస

173
LHL2563518
పపరర: ననగరశశరరశవప మఇడపశటట

100-126/375

176
RBE1050012
పపరర: అనల మఇడపశటట

100-126/366

179
RBE1613041
పపరర: మలధవ మఇదపశటట
భరస : నరరఇదడ కలమలర మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-60
వయససస:22
లఇ: ససస స

159
RBE2230878
పపరర: ననగరశజ నఇబగరర

100-126/361

162
RBE0618462
పపరర: అనడరశధ దతశననటట

100-126/364

165
RBE0973215
పపరర: రమణ హరరదనసస

100-126/367

భరస : వనఇకశటభడవప
ఇఇటట ననఇ:10-53
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-126/369

168
RBE1303932
పపరర: వనఇకటటశశరరల కశమశశటట

100-126/370

తఇడడ:డ కకటయయ కశమశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-56
వయససస:52
లఇ: పప
100-126/371

171
RBE2230894
పపరర: నరససఇహరశవప ననరదనసస

100-126/372

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:10-57
వయససస:59
లఇ: పప
100-126/373

174
LHL4204087
పపరర: దసస గరరర చఇతపలల

100-126/374

తఇడడ:డ మహహదదన
ఇఇటట ననఇ:10-58
వయససస:48
లఇ: పప
100-126/376

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప మఇడపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-58
వయససస:29
లఇ: పప
100-126/378

100-126/358

భరస : సశఇబశవరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-52
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:10-58
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-58
వయససస:32
లఇ: పప
178
RBE2230910
పపరర: శశనవశసరశవప మఇదపశటట

100-126/363

భరస : అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:10-57
వయససస:76
లఇ: ససస స

భరస : అనల కలమలర మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-58
వయససస:24
లఇ: ససస స
175
LHL4204095
పపరర: నరరఇదడ మఇడపశటట

161
LHL4204129
పపరర: సఇబభశవ రశవప డతససననటట

156
LHL4201810
పపరర: చనవనఇకటటశశరరల కకపపపల

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-51
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల కశమశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-56
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : కకశశర ననరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-57
వయససస:26
లఇ: ససస స
172
RBE1744564
పపరర: పసడయఇకశ మఇదపశటట

100-126/360

భరస : వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:10-53
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరలల
ఇఇటట ననఇ:10-56
వయససస:30
లఇ: పప
169
RBE1634237
పపరర: అఇజల ననరదనసస

158
RBE0839860
పపరర: భరశణణ నఇబగరర

100-126/355

తఇడడ:డ చనపపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:10-51
వయససస:83
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:10-52
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : మలల ఖలరరరనరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-53
వయససస:36
లఇ: ససస స
166
RBE1157404
పపరర: వనఇకటరశవప కశమశశటట

100-126/357

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:10-51
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగననయకలలల
ఇఇటట ననఇ:10-51
వయససస:52
లఇ: పప
163
LHL4205852
పపరర: మలలల శశరర గబరజజల

155
RBE1164003
పపరర: ననగ హరర కకపపపల

153
RBE1050038
పపరర: వనఇకటటశ మదదదకశయల

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప మదదదకశయల
ఇఇటట ననఇ:10-50
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష ర కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-50A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-51
వయససస:34
లఇ: పప
160
RBE2230886
పపరర: శశనవశసరశవప నఇబగరర

100-126/354

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-49
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష ర కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-50
వయససస:26
లఇ: పప
157
RBE0839688
పపరర: ససరరష నఇబగరర

152
RBE0417600
పపరర: ఈశశరర రశమశశటట

177
RBE2230902
పపరర: గబరమమ మఇదపశటట

100-126/377

భరస : నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:10-58
వయససస:76
లఇ: ససస స
100-124/694

180
LHL3857406
పపరర: సససదమమ మఇదపశటట

100-126/379

భరస : చన సససదనరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-61
వయససస:37
లఇ: ససస స
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181
LHL4201836
పపరర: ననగగరశళ మససదస

100-126/380

182
LHL4201844
పపరర: సససదనవళ మససదస

తఇడడ:డ పసర మబహహదద న
ఇఇటట ననఇ:10-61
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనమబహహదద న
ఇఇటట ననఇ:10-61
వయససస:44
లఇ: పప

100-126/383
184
RBE1382092
పపరర: వనఇకటససబబ శవ రశమకకషష
తతమబలకరర
తఇడడ:డ సతయననరశయణ తతమబలకరర
ఇఇటట ననఇ:10-61
వయససస:65
లఇ: పప

185
RBE1456350
పపరర: హహససపనబ సయయద
తఇడడ:డ మసశసనశల సయయద
ఇఇటట ననఇ:10-61/A
వయససస:31
లఇ: ససస స

187
RBE0727479
పపరర: ససబభన సయయద

188
RBE0727503
పపరర: మసశసన భ సయయద

100-126/385

తఇడడ:డ మసశసన వల
ఇఇటట ననఇ:10-61/A
వయససస:30
లఇ: పప
190
RBE0973611
పపరర: వనఇకటలకడమ యలమల

100-126/388

100-126/391

100-126/393

భరస : అపశపరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-64
వయససస:49
లఇ: ససస స
202
RBE1154814
పపరర: శవ ననగరశశరర కకపపపల

100-126/399

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప మఇడపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-67
వయససస:28
లఇ: పప
208
LHL3857356
పపరర: లకడమ పససపపలలటట
భరస : సడరరబభబబ
ఇఇటట ననఇ:10-68
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-126/389

189
RBE0973546
పపరర: ససరరష యలమల

100-126/387

100-126/390
192
LHL3851367
పపరర: సశఇబశవ వనఇకట ససబభబరశవప
జజలల
తఇడడ:డ నరససఇహ జజలల
ఇఇటట ననఇ:10-63
వయససస:60
లఇ: పప

197
LHL4203923
పపరర: లకడమ ననరశయణ కకమలమ

200
LHL4201869
పపరర: సతయననరశయణ కకపపపల

203
RBE2230936
పపరర: ససశల కకపపపల

206
LHL4200416
పపరర: పసద సససదనరశవప మఇదపశటట

209
LHL3857422
పపరర: లకమమమ మఇదపశటట
భరస : లకడమ నరసయయ మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-68
వయససస:68
లఇ: ససస స

100-126/15

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:10/64
వయససస:44
లఇ: పప
100-126/394

198
RBE0424861
పపరర: ననగరశశరమమ ఆవపల

100-126/395

భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:10-64
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-126/397

201
RBE1151794
పపరర: ధనలకడమ కకపపపల

100-126/398

భరస : గరరరష కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-65
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-126/400

204
LHL4204079
పపరర: దసరశగరశవప మఇదపశటట

100-126/401

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-66
వయససస:33
లఇ: పప
100-124/696

తఇడడ:డ లకడమ నరసయయ మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-68
వయససస:50
లఇ: పప
100-126/404

100-126/384

100-126/392 195
194
LHL4203972
LHL3851110
పపరర: ససతన రశమబలల యలలఅమలల
పపరర: రశమలఇజననయబలల గగడడరర

భరస : సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-65
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-126/402

186
RBE0727461
పపరర: మసశసన వల సయయద

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-61/A
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనపపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:10-65
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : రశజరష కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-65
వయససస:33
లఇ: ససస స
205
RBE1083922
పపరర: నవన మఇడపశటట

100-126/386

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-64
వయససస:32
లఇ: పప
100-126/396

100-126/382

తఇడడ:డ నబ సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:10-61/A
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:10-63
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-64
వయససస:54
లఇ: పప
199
RBE2230928
పపరర: రమణ కకమమ

100-124/695

తఇడడ:డ రశమదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-62-1
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-63
వయససస:42
లఇ: పప
196
LHL3851854
పపరర: అపశపరశవప కకమలమ

191
LHL4209631
పపరర: పపననయయ మగననననసరర

183
RBE1382084
పపరర: ఆదదలకడమ నడడగడడ
భరస : హనసమఇతరశవప నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:10-61
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : మసశసన వల
ఇఇటట ననఇ:10-61/A
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:10-61/A
వయససస:29
లఇ: ససస స
193
LHL4201851
పపరర: అమరపసచచయయ ఎరరశశటట

100-126/381

207
LHL2564565
పపరర: రమలదతవ వరమళళ

100-126/403

భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-68
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-126/405

210
RBE0618686
పపరర: పదమ మఇదపశటట

100-126/406

భరస : పసద సససదనరశవప మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-68
వయససస:45
లఇ: ససస స
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211
RBE0972894
పపరర: ఆఇజననయబలల వరమళళ

100-126/407

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-68
వయససస:42
లఇ: పప
214
RBE1613066
పపరర: కళళయణణ మఇదపశటట

212
RBE1083781
పపరర: సతష కలమలర మఇదపశటట
తఇడడ:డ పసద సససదన రశవప మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-68
వయససస:27
లఇ: పప

100-124/697

215
RBE1887173
పపరర: నరరశ మఇదపశటట

తఇడడ:డ చనన సససదన రశవప మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-69
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన శశరదన రశవప మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-69
వయససస:20
లఇ: పప

217
LHL4205894
పపరర: మలధవ ననరదనసస

218
RBE1083807
పపరర: కలలయణణ ననరదనసస

100-126/409

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:10-70
వయససస:47
లఇ: ససస స
220
LHL4200432
పపరర: కకషషయయ ననరదనసస

100-123/239

100-126/414

224
RBE2230951
పపరర: నరససఇహరశవప ఎలశశటట

100-126/416

227
RBE1881465
పపరర: కకరస ర కకలల

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-73
వయససస:35
లఇ: ససస స

230
LHL3857273
పపరర: జజయత జజలల

భరస : ననగరశశరరశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-76
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:10-76
వయససస:54
లఇ: పప
238
RBE1729789
పపరర: నరసమమ పససపపలలటట
భరస : అఇజబభబబ
ఇఇటట ననఇ:10-76
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-126/412

236
RBE0617308
పపరర: వజయ కకపపపల

100-126/415

239
RBE1750520
పపరర: లకడమ కకపపపల
భరస : నరససఇహరశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-76
వయససస:22
లఇ: ససస స

219
RBE1083815
పపరర: జజయత ననరదనసస

100-126/411

222
RBE1083799
పపరర: ససవశ మలడసడ

100-126/413

225
RBE0959850
పపరర: ససశల చఇదన

100-129/524

భరస : ననగరశశర రశవప చఇదన
ఇఇటట ననఇ:10-71
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-123/760

228
LHL3851532
పపరర: వనఇకటటశశరరల హరరదనసస

100-126/417

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:10-73
వయససస:54
లఇ: పప
100-126/419

100-124/700

231
RBE1744010
పపరర: శత మహ లకడమ జలలేత

100-126/17

భరస : శవ నగరశశరరశవప జలల
ఇఇటట ననఇ:10/75
వయససస:37
లఇ: ససస స
234
RBE1061167
పపరర: ననగరశశరరశవప కకపపపల

100-126/18

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10/76
వయససస:33
లఇ: పప
100-126/421

భరస : చచననయయ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-76
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-126/423

100-126/16

తఇడడ:డ రమణ మలడసడ
ఇఇటట ననఇ:10-71
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ చన వనఇకటటశశరరల కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-76
వయససస:27
లఇ: పప
100-126/420

216
LHL4203980
పపరర: వనఇకట దసరగ పడసశద జజలల

తఇడడ:డ కకషష ననరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-70
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : సశఇబశవ వనఇకట ససబభబరశవప జజలల
ఇఇటట ననఇ:10-74
వయససస:57
లఇ: ససస స

100-124/699 233
232
RBE1524966
RBE1525161
పపరర: వనఇకట వజయ లకడమ కకపపపల
పపరర: ననగరఇదడబభబబ కకపపపల

235
LHL3851607
పపరర: చనవనఇకటటశశరరల కకపపపల

100-126/410

తఇడడ:డ నవజజయత రరడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:10-72/2
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-126/418

100-127/19

తఇడడ:డ సశఇబశవ రశవప జజలల
ఇఇటట ననఇ:10/70
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:10-71
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశజవశడజ
ఇఇటట ననఇ:10-72
వయససస:69
లఇ: పప
229
RBE0618298
పపరర: ససశల హరర దనసస

100-124/698

భరస : వనఇకట రమమష
ఇఇటట ననఇ:10-71
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-71
వయససస:42
లఇ: పప
226
RBE2230969
పపరర: బలరశమరశజ వనగరససన

221
RBE0617571
పపరర: వనఇకశయమమ యయలశశటట

213
RBE1477181
పపరర: సశఇబశవరశవప మఇదపశటట
తఇడడ:డ పసద సససదనరశవప మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-68
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషయయ ననరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-70
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ ననరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-70/A
వయససస:53
లఇ: పప
223
RBE2230944
పపరర: వనఇకటరమమష ఎలశశటట

100-126/408

237
RBE1675198
పపరర: నరససఇహ రశవప కకపపపల

100-126/422

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-76
వయససస:24
లఇ: పప
100-126/424

240
RBE2230977
పపరర: పదమ కకపపపల

100-126/425

భరస : చనవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-76
వయససస:44
లఇ: ససస స
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241
RBE2230985
పపరర: పపననమమ గబఇజజ

100-126/426

భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-77
వయససస:64
లఇ: ససస స
244
RBE1083864
పపరర: చఇదడ శశఖర రశవప కకపపపల

100-126/429

100-126/432

100-126/435

100-126/438

100-126/440

100-126/443

100-126/446

భరస : పడసశద పపటటటట
ఇఇటట ననఇ:10/87
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

254
RBE0141358
పపరర: శవ ననగరశశర రశవప జజలల

257
RBE0617365
పపరర: మఇగమమ కకఇడడ

260
LHL4203907
పపరర: దతవనఇదడ కరననరర

263
RBE0695122
పపరర: గగవఇద రశవప వఇగల

100-126/449

266
RBE1613082
పపరర: వనఇకటటష కకఇడడ

100-126/19

269
RBE1744200
పపరర: వర వనఇకట అనఇత సశయ
కనసకకలలల
తఇడడ:డ శశనవశస రశవప కశనసకకలలల
ఇఇటట ననఇ:10-87
వయససస:25
లఇ: పప

249
LHL2567873
పపరర: శశనవశసరశవప కశనసకకలలల

100-126/434

252
RBE1400696
పపరర: లకడమ తషఇగశ

100-126/437

255
LHL2559110
పపరర: హనసమయయ మలరరళళ

100-126/439

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:10-81
వయససస:59
లఇ: పప
100-126/441

258
RBE2231017
పపరర: శవకలమలరర రశమశశటట

100-126/442

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-81
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-126/444

261
RBE0419176
పపరర: శశదతవ కరసరర

100-126/445

భరస : దతవనఇదడ
ఇఇటట ననఇ:10-82
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-126/447

264
RBE0695130
పపరర: శఇకరరశవప హరరదనసస

100-126/448

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-83
వయససస:62
లఇ: పప
100-124/701

తఇడడ:డ వనఇకటరశవప కకఇడడ
ఇఇటట ననఇ:10-85
వయససస:22
లఇ: పప
100-123/237

100-126/431

భరస : ఉదయ కలమలర తషఇగశ
ఇఇటట ననఇ:10-80A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహయయ
ఇఇటట ననఇ:10-83
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-83
వయససస:27
లఇ: ససస స
268
RBE1634252
పపరర: శరరష పపటటటట

100-126/436

తఇడడ:డ అఇజరసయల
ఇఇటట ననఇ:10-82
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : గగవఇదరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-83
వయససస:44
లఇ: ససస స
265
RBE1285726
పపరర: పదమ కకపపపల

251
RBE2231009
పపరర: లకడమ కశనసకశలలల

246
LHL4201786
పపరర: పడదదప కకరశకలల

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-80
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : వనఇకటభడవప
ఇఇటట ననఇ:10-81
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-81
వయససస:54
లఇ: ససస స
262
RBE0695080
పపరర: కకషష వనణణ వఇగల

100-126/433

తఇడడ:డ సశఇబశవ రశవప జజలల
ఇఇటట ననఇ:10/81
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-81
వయససస:37
లఇ: ససస స
259
RBE2231025
పపరర: కకటమమ మలరరళళ

248
LHL4205910
పపరర: కశమలకడ కకరశకలల

100-126/428

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-79
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:10-80
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగవఇదస తషఇగశ
ఇఇటట ననఇ:10-80A
వయససస:38
లఇ: పప
256
LHL3857463
పపరర: జజయత కకరశకలల

100-126/430

భరస : పడదదప కలమలర
ఇఇటట ననఇ:10-79
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-80
వయససస:33
లఇ: ససస స
253
RBE1400704
పపరర: ఉదయ కలమలర తషఇగశ

245
RBE1166777
పపరర: శరరష కకలల

243
RBE1083856
పపరర: గఇగమమ కకపపపల
భరస : చఇదడ శశఖర రశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-78
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : భభసకర కకలల
ఇఇటట ననఇ:10-78
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : దదలప కలమలర
ఇఇటట ననఇ:10-79
వయససస:37
లఇ: ససస స
250
RBE0617357
పపరర: అనడష కశనసకకలలల

100-126/427

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-77
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-78
వయససస:63
లఇ: పప
247
LHL4205902
పపరర: ససమత కకరశకలల

242
RBE2230993
పపరర: శశనవశసరశవప గబఇజ

267
RBE1226217
పపరర: పశరశతమమ కకపపపల

100-126/450

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-85
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-124/702

270
LHL4205928
పపరర: మలల క కకపపపల

100-126/451

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-87
వయససస:37
లఇ: ససస స
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271
LHL4205936
పపరర: ననగ మలలల శశరర కకపపపల

100-126/452

భరస : శశరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:10-87
వయససస:43
లఇ: ససస స
274
RBE1381995
పపరర: సశఇబశవరశవప ఉలవ

100-126/455

100-126/458

100-126/461

100-126/464

100-126/467

100-126/469

100-126/470

284
RBE1083906
పపరర: శశనవశసరశవప మబతనయల

287
RBE0617324
పపరర: అరరణ కకపపపల

290
RBE1456400
పపరర: నరసమమ బబ మమనన

293
RBE1223817
పపరర: శశనవశస రశవప ననగరఇడల

100-126/473

298
RBE2231058
పపరర: రశమతషలసమమ ననదచఇడల

100-126/476

296
RBE2231041
పపరర: అననపపరష కకపపపల

100-126/465

తఇడడ:డ ససతనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-94
వయససస:42
లఇ: పప

279
LHL4203956
పపరర: శశనవశస రశవప దదపశల

100-126/460

282
RBE1083880
పపరర: అశశన మబతనయల

100-126/463

285
RBE1303817
పపరర: ననగరశశరమమ గబఇటటరర

100-126/466

భరస : పడసశద గబఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:10-89
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-126/468

288
RBE1443274
పపరర: మమలలల షపక

100-124/703

తఇడడ:డ నసరశఅల షపక
ఇఇటట ననఇ:10-91/1
వయససస:32
లఇ: పప
100-124/704

291
RBE1611821
పపరర: కలలయణ చకశవరరస కకపపపల

100-123/761

తఇడడ:డ ససరరష కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-93
వయససస:25
లఇ: పప
100-126/471

294
RBE1285676
పపరర: వమల శశ కకపపపల

100-126/472

తఇడడ:డ ససరరష కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-93
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-126/474

భరస : కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-93
వయససస:64
లఇ: ససస స
299
RBE2231066
పపరర: నరససఇహరశవప ననదచఇడల

100-126/457

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప మబతనయల
ఇఇటట ననఇ:10-89
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శతన రశమయయ ననగరఇడల
ఇఇటట ననఇ:10-93
వయససస:48
లఇ: పప

295
RBE1675107
పపరర: కకపపపల ససదరనన చకశవరరస
కకపపపల
తఇడడ:డ ససరరష కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-93
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-126/462

భరస : నరససఇహ రశవప బబ మమనన
ఇఇటట ననఇ:10-92
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-93
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : శతనరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:10-94
వయససస:66
లఇ: ససస స

281
RBE1896463
పపరర: రరేతణబకశ దతవ దదపశల

276
RBE1881515
పపరర: అఇజల కశనసకకలలల

తఇడడ:డ వసఇతన రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-88
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-90
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననసర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:10-91/3
వయససస:43
లఇ: పప
292
LHL4201919
పపరర: ససరరష కకపపపల

100-126/459

తఇడడ:డ రశమలరశవప మబతనయల
ఇఇటట ననఇ:10-89
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:10-90
వయససస:36
లఇ: ససస స
289
RBE1576107
పపరర: కరరమబలలల షపక

278
LHL4201901
పపరర: ననగరశశరరశవప కకపపపల

100-126/454

భరస : వర వనఇకట అనఇత సశయ కశనసకకలలల
ఇఇటట ననఇ:10-87
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప దదపశల
ఇఇటట ననఇ:10-88
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప మబతనయల
ఇఇటట ననఇ:10-89
వయససస:26
లఇ: ససస స
286
RBE0417519
పపరర: చననమమ తతట

100-126/456

తఇడడ:డ బకకలల
ఇఇటట ననఇ:10-88
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-88
వయససస:45
లఇ: ససస స
283
RBE1083898
పపరర: ససమఇథ మబతనయల

275
RBE1382118
పపరర: పడమలల ఉలవ

273
RBE0858761
పపరర: సససదమమ కకపపపల
భరస : జమలల
ఇఇటట ననఇ:10-87
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సశఇబశవరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-87
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : బకకలల
ఇఇటట ననఇ:10-87
వయససస:67
లఇ: ససస స
280
RBE0617415
పపరర: దతవ మబతనయల

100-126/453

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-87
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబభబరశవప ఉలవ
ఇఇటట ననఇ:10-87
వయససస:42
లఇ: పప
277
RBE2231033
పపరర: శతనరశవమమ కకపపపల

272
RBE0417691
పపరర: కళళయణణ దదపశల

297
LHL4203998
పపరర: నరరఇదడ ననదతఇడల

100-126/475

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-94
వయససస:33
లఇ: పప
100-126/477

300
LHL4201927
పపరర: అపశపరశవప కకపపపల

100-126/478

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:10-95
వయససస:64
లఇ: పప
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301
RBE2231074
పపరర: వనఇతటరతస మమ కకపపపల

100-126/479

భరస : అపశపరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-95
వయససస:59
లఇ: ససస స
304
RBE2231082
పపరర: అపపమమ కకపపపల

100-126/481

100-126/482

100-126/485

100-126/42

100-126/45

100-126/48

322
RBE1108845
పపరర: అఇజల దతవ గశడచపలల

100-127/21

భరస : రగహహత గశడచపలల
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-126/53

వయసస 01-01-2021 నటక

100-126/43

309
RBE0618777
పపరర: జయలకడమ మలల ఇశశటట

100-126/484

317
LHL4205985
పపరర: లకడమ గఇట

312
RBE1677046
పపరర: మఇగరరరడడడ అననపపరరడడడ

100-127/20

315
LHL4202990
పపరర: రగహహత గశడతపలల

100-126/44

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహ రశఇబభబబ గశడతపలల
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:34
లఇ: పప
100-126/46

318
RBE1229070
పపరర: అఇజల దతవ పసడ కకలమ

100-126/47

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప పసడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-126/49

321
RBE2231116
పపరర: వనఇకటసశశమ గఇట

100-126/50

భరస : వనఇకట నరససఇహ రశఇబభబబ గశడతపలల
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనఇతపదమననభయయ
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:66
లఇ: పప

323
LHL2559391
పపరర: అమరశనధ గఇట

100-126/52
324
LHL4201950
పపరర: వశశల ఉదయయశశర రశవప గఇటభ

100-126/51

326
LHL3851565
పపరర: కకశషటయయ మఖమలటఇ

తఇడడ:డ వనఇకట సశశమ
ఇఇటట ననఇ:10-101
వయససస:41
లఇ: పప
100-126/54

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:10-103
వయససస:100 లఇ: పప
100-126/23

100-124/705

తఇడడ:డ శవరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:10-99
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటసశశమ
ఇఇటట ననఇ:10-101
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ కశశయయ
ఇఇటట ననఇ:10-102
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : వనఇకటపయయ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10/104
వయససస:59
లఇ: ససస స

100-126/486

314
LHL3857257
పపరర: ననగమణణ గఇట

320
RBE1456434
పపరర: వజయ కలమలరర గశడతపలల

306
LHL4200507
పపరర: రశజరశ కకపపపల

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-99
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : శశశశతననఇదహకదయయశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:35
లఇ: ససస స

319
RBE1400712
పపరర: వనఇకట నరససఇహ రశఇబభబబ
గశడచపలల
తఇడడ:డ రశమ రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:64
లఇ: పప

328
RBE1412741
పపరర: ననరశయణమమ కకపపపల

100-126/483

భరస : వశశలహకదయయశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రశమ రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:32
లఇ: పప

325
LHL4201968
పపరర: కశశయయ గఇట

311
RBE2231108
పపరర: ఆదదననరశయణ మలల ఇశశటట

100-126/480

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-99
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:10-99
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : అమరననధ
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:37
లఇ: ససస స
316
LHL4203071
పపరర: శశకశత బడడగగ

100-126/21

తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-99
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-99
వయససస:49
లఇ: ససస స
313
LHL3857240
పపరర: వజయలకడమ గఇట

305
LHL4205944
పపరర: లకడమ పడసనన కకపపపల

308
LHL4201943
పపరర: ననగరశశరరశవప మలల ఇశశటట

303
RBE0141432
పపరర: పడజజపత కకషస
తఇడడ:డ షసషశజ
ఇఇటట ననఇ:10-96
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : గరరరష కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10/98
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:10-99
వయససస:54
లఇ: పప
310
RBE2231090
పపరర: ఆదదలకడమ కకపపపల

100-126/20

తఇడడ:డ వనఇకట అపపయయ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10/95,96
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : వనఇకటసశశమ
ఇఇటట ననఇ:10-97
వయససస:54
లఇ: ససస స
307
LHL4201935
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకపపపల

302
RBE1743822
పపరర: రఇగ రశవప కకపపపల

329
LHL4203659
పపరర: నరరఇదడ బభబబ బబరరశ
తఇడడ:డ లకడమ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:10-104
వయససస:34
లఇ: పప

327
RBE1412725
పపరర: గగపయయ కకపపపల

100-126/22

తఇడడ:డ వనఇకటపయయ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10/104
వయససస:27
లఇ: పప
100-126/55

330
LHL4204111
పపరర: గణణష గఇడల

100-126/56

తఇడడ:డ చనన కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:10-104
వయససస:43
లఇ: పప
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331
RBE0617381
పపరర: ననగ మలలల శశరర బబరరశ

100-126/57

భరస : వనఇకట కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-104
వయససస:34
లఇ: ససస స
334
LHL2568889
పపరర: కకషషవనణణ యలమల

100-126/60

100-126/62

100-126/65

100-126/68

100-126/71

100-126/74

100-127/23

భరస : అమరపసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:10-109
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

344
RBE2231157
పపరర: ఈశశరమమ బబరరశ

347
RBE1229104
పపరర: వనఇకట కకశషష శ రశవప యయలశశటట

350
RBE1900067
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకపపపల

353
LHL2561223
పపరర: కకఇడలల గగటట ఇ

100-126/77

356
LHL4202875
పపరర: లకడమ ననరశయణ ఏలశశటట

100-126/69

359
RBE2231173
పపరర: అనఇతరశవమమ ఎలశశటట
భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-109
వయససస:54
లఇ: ససస స

339
LHL4203048
పపరర: గఇగశధర రశవప బబరరశ

100-126/64

342
RBE0653543
పపరర: అననపపరష బబరరశ

100-126/67

345
LHL2566966
పపరర: శశదతవ యయలశశటట

100-126/70

భరస : అపశపరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-108
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-126/72

348
RBE1229260
పపరర: సశఇబయయ మలరరససటట

100-126/73

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల మలరరససటట
ఇఇటట ననఇ:10-108
వయససస:31
లఇ: పప
100-126/75

351
RBE2231165
పపరర: వనఇకటటసశరరల యయలశశటట

100-126/76

తఇడడ:డ పసచచయయ యయలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-108
వయససస:66
లఇ: పప
100-129/15

354
LHL2568038
పపరర: ననగరశశరరశవప గబఇటటరర

100-126/24

భరస : వనదనడదదడ
ఇఇటట ననఇ:10/109
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-126/78

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-109
వయససస:32
లఇ: పప
100-126/80

100-127/22

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-107
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:10-108
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-109
వయససస:57
లఇ: ససస స
358
RBE0647701
పపరర: ననగలకడమ ఏలశశటట

100-126/66

తఇడడ:డ సమబదసడడడ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-108
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : లకడమననరశయణ యయలలసపటట
ఇఇటట ననఇ:10-108
వయససస:27
లఇ: ససస స
355
LHL2568780
పపరర: వనఇకటనరసమమ గబఇటటరర

341
RBE0617704
పపరర: కకటటశశరమమ కఇబభల

336
RBE1084144
పపరర: కకశషషవనణణ గశఇడల

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:10-107
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల యయలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-108
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల మలరరససటట
ఇఇటట ననఇ:10-108
వయససస:48
లఇ: ససస స
352
RBE1116731
పపరర: మలధవ యయలలసపటట

100-126/63

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-107
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల యయల శశటట
ఇఇటట ననఇ:10-108
వయససస:42
లఇ: పప
349
RBE1229278
పపరర: సకలకభభయ మలరరససటట

338
RBE2231140
పపరర: వనఇకయమమ కకట

100-126/59

భరస : గణణశ గశఇడల
ఇఇటట ననఇ:10-104
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-107
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సశశమ
ఇఇటట ననఇ:10-107
వయససస:73
లఇ: ససస స
346
RBE0805028
పపరర: అపశపరశవప యయల శశటట

100-126/61

భరస : శవకకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-105
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-107
వయససస:41
లఇ: ససస స
343
RBE0972662
పపరర: ఆదద లకడమ ఘఇటభ

335
LHL4201976
పపరర: వనఇకటకకటటశశరరశవప బబరరశ

333
RBE2231132
పపరర: అనఇతకకటయయ యలమల
తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:10-104
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకడమనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:10-104
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:10-105
వయససస:42
లఇ: పప
340
RBE0617605
పపరర: కకశషషవనణణ కఇబభల

100-126/58

భరస : అనఇతకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:10-104
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : అనఇతకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:10-104
వయససస:35
లఇ: ససస స
337
LHL4201984
పపరర: శశనసబభబబ బబరరశ

332
RBE2231124
పపరర: ససబబమమ ఎలమల

357
LHL4205993
పపరర: రశజయలకడమ గబఇటటరర

100-126/79

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-109
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-126/81

360
RBE2518892
పపరర: అనల ఏలశశటట

100-123/787

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:10-110
వయససస:19
లఇ: పప
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361
LHL3851334
పపరర: పపరషచఇదడరశవప టఇటఇ

100-126/82

తఇడడ:డ ఎలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:10-111
వయససస:42
లఇ: పప
364
LHL4202016
పపరర: రశమలరశవప టఇటఇ

100-126/85

100-128/46

100-126/88

100-126/91

100-126/93

100-126/96

100-126/99

తఇడడ:డ రతస యయ
ఇఇటట ననఇ:10-118
వయససస:56
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

374
RBE1229252
పపరర: మలబబల షపక

377
LHL4206017
పపరర: లకమమమ మలరరడడ

380
LHL4202883
పపరర: వనదనదదడ గబఇటటరర

383
LHL4202024
పపరర: బగగ యయ ఎలమల

100-126/102

386
LHL4206041
పపరర: భభగయలకడమ గగళల

100-126/92

389
RBE0141408
పపరర: సతష పష లల
తఇడడ:డ శశదతవ
ఇఇటట ననఇ:10-119
వయససస:34
లఇ: పప

369
RBE1879139
పపరర: జజనబభష షపక

100-126/25

372
RBE0617225
పపరర: నజమబననసశ షపక

100-126/90

375
RBE1524925
పపరర: రరణబక తడవనణణ మలరరడడ

100-124/706

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:10-114
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-126/94

378
LHL4206025
పపరర: లకడమ ననసరమమ మలరరడడ

100-126/95

భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-114
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-126/97

381
LHL4206033
పపరర: రమణమమ ఎలశశటట

100-126/98

భరస : వనఇకటచలమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-116
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-126/100

384
RBE0617746
పపరర: ననగమణణ యలమల

100-126/101

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-117
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-126/103

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-118
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-126/105

100-126/87

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:10-113
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:10-117
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : జగగ యయ
ఇఇటట ననఇ:10-117
వయససస:52
లఇ: ససస స
388
RBE2231223
పపరర: కకటటశశరరశవప వనమబల

100-126/89

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప గబఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:10-116
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనదనదదడ గబఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:10-116
వయససస:33
లఇ: ససస స
385
RBE2231207
పపరర: కశశమమ ఎలమల

371
RBE2231181
పపరర: బభబభవళ షపక

366
RBE0728014
పపరర: ననగరశజ జగనననథఇ

తఇడడ:డ బభబభవల షపక
ఇఇటట ననఇ:10/112
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : సడరయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-114
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-115
వయససస:44
లఇ: ససస స
382
RBE0424457
పపరర: సశరరక గబఇటటరర

100-128/47

భరస : ననగబల షపక
ఇఇటట ననఇ:10-113
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : సససదనరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-114
వయససస:35
లఇ: ససస స
379
RBE2231199
పపరర: సతయవత జజలల

368
RBE1901289
పపరర: దనసరర తరరపతమమ

100-126/84

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:10-111
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమళసశహహబ
ఇఇటట ననఇ:10-112
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:10-113
వయససస:45
లఇ: ససస స
376
LHL2568004
పపరర: కకటటశశరమమ మలరరడడడ

100-126/86

భరస : వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:10-111
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : బభబభవల
ఇఇటట ననఇ:10-112
వయససస:50
లఇ: ససస స
373
RBE0617902
పపరర: హసశసన బ కకతనశల

365
LHL4206009
పపరర: ననగరఇదడఇ టఇటఇ

363
LHL4202008
పపరర: రశమలఇజననయబలల టఇటఇ
తఇడడ:డ ఎలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:10-111
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : రశమలఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-111
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:10-111
వయససస:31
లఇ: పప
370
LHL2567089
పపరర: సససదబ షపక

100-126/83

భరస : రశమలరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-111
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:10-111
వయససస:44
లఇ: పప
367
RBE0977464
పపరర: ననగరశజ జగననధఇ

362
LHL3857570
పపరర: ససజజత టఇటఇ

387
RBE2231215
పపరర: సశఇబడజయఇ వనమబల

100-126/104

భరస : కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-118
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-126/106

390
RBE1229203
పపరర: శరరష గబఇటటరర

100-126/107

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప గబఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:10-119
వయససస:27
లఇ: ససస స
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391
RBE1229211
పపరర: సశశత గబఇటటరర

100-126/108

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప గబఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:10-119
వయససస:27
లఇ: ససస స
394
LHL4203170
పపరర: సతయననరశయణ బతతస న

100-126/111

100-126/114

100-126/117

100-126/120

100-126/122

100-126/125

100-124/707

భరస : వనఇకశటరశవప కటటటకకట
ఇఇటట ననఇ:10-132
వయససస:60
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
RBE1083930
పపరర: బడహమ ననగరశశరరశవప గశఇడల

407
LHL3857497
పపరర: పదనమవత ఎలశశటట

410
RBE2231256
పపరర: వనఇకటనరసమమ గరనకరల

413
RBE1401116
పపరర: శశనవశస రశవప డతగల

100-126/129

416
RBE2231272
పపరర: శకలఇతల ఎలశశటట

100-126/121

419
LHL4202040
పపరర: రశమలఇజననయబలల ఏలసపటట
తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:10-132
వయససస:36
లఇ: పప

399
LHL4202453
పపరర: సససదన కకతనవశల

100-126/116

402
RBE1229179
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-126/119

405
RBE1084136
పపరర: లకడమ కలమలరర గశఇడల

100-127/24

భరస : బభడహమ ననగరశశరరశవప గశఇడల
ఇఇటట ననఇ:10-125-1
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-126/123

408
RBE1229112
పపరర: సశపన ఏలశశటట

100-126/124

తఇడడ:డ వనఇకయయ ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-126
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-126/126

411
RBE2231264
పపరర: పసదమసశసన గఇడడక
డ ల

100-126/127

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:10-130/3
వయససస:74
లఇ: పప
100-124/708

414
RBE1743962
పపరర: జజయత డతగల

100-126/128

భరస : మబరళ కకషష దతగశలల
ఇఇటట ననఇ:10-131
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-126/130

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:10-131
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-124/709

100-126/113

భరస : సససదనల షపక
ఇఇటట ననఇ:10-125
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమయయ డతగల
ఇఇటట ననఇ:10-131
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-131
వయససస:34
లఇ: పప
418
RBE1525013
పపరర: రశమతషలశమమ కటటటకకట

100-126/118

భరస : చనమసశసన
ఇఇటట ననఇ:10-130
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప యలమల
ఇఇటట ననఇ:10-131
వయససస:32
లఇ: పప
415
RBE1886225
పపరర: వనఇకటటశశరరల యలలమఅలల

401
RBE1229161
పపరర: రరహన కకతనశల

396
RBE1061233
పపరర: మహహశ యలమల

తఇడడ:డ జజనస కకతనవశల
ఇఇటట ననఇ:10-125
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-126
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : చనపసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:10-126
వయససస:79
లఇ: ససస స
412
RBE1401041
పపరర: వనఇకటటసశరరల యలమల

100-126/115

తఇడడ:డ చన కకటయయ గశఇడల
ఇఇటట ననఇ:10-125-1
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:10-126
వయససస:42
లఇ: పప
409
RBE2231249
పపరర: లకడమదతవమమ ఎలశశటట

398
RBE1382019
పపరర: దసరగ యలమల

100-126/110

తఇడడ:డ యసయ సపస గరరర రశవప యలమల
ఇఇటట ననఇ:10-120
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదన కకతనశల
ఇఇటట ననఇ:10-125
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:10-125
వయససస:41
లఇ: పప
406
LHL3851516
పపరర: రమమష ఎలశశటట

100-126/112

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప యలమల
ఇఇటట ననఇ:10-123
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:10-125
వయససస:28
లఇ: పప
403
RBE1251792
పపరర: సససదలల షపక

395
LHL4206058
పపరర: కనకదసరగ బతస

393
LHL4203089
పపరర: అనల కలమలర బడడగగ
తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-120
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-120
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : పడకశశఇ
ఇఇటట ననఇ:10-120
వయససస:69
లఇ: ససస స
400
RBE0858753
పపరర: జజన బభష కతనశల

100-126/109

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప గబఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:10-119
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:10-120
వయససస:63
లఇ: పప
397
RBE2231231
పపరర: భగలకడమ బడడగబ

392
RBE1229229
పపరర: గగపస నరరష గబఇటటరర

417
RBE1382027
పపరర: రవ వనమరరడడడ

100-126/131

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల వనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:10-131/1
వయససస:28
లఇ: పప
100-126/132

420
LHL4203949
పపరర: రశమలఇజననయబలల కకపపపల

100-126/133

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-132
వయససస:33
లఇ: పప
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421
RBE1061308
పపరర: జజశల యలమల

100-126/134

తఇడడ:డ సతయఇ యలమల
ఇఇటట ననఇ:10-132
వయససస:27
లఇ: పప
424
RBE2231280
పపరర: లకడమ ఎలశశటట

100-126/137

100-126/139

100-126/142

100-126/145

100-124/710

100-126/149

100-126/152

తఇడడ:డ పసదహనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-141
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE2231322
పపరర: ససతనరశమబలల ఎలశశటట

437
RBE2231330
పపరర: అఇకమమ గబఇజ

440
RBE0417279
పపరర: ననగలకడమ మమలశశటట

443
LHL4206066
పపరర: పపలల మమ ఎలశశటట

100-126/155

446
LHL4206488
పపరర: శశదతవ రఇగరశశటట

100-126/146

449
RBE1426346
పపరర: మహ లకమమమ రశమశశటట
భరస : సతయననరశయణ రశమశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-142
వయససస:42
లఇ: ససస స

429
LHL3857372
పపరర: అననపపరష ఎలశశటట

100-126/141

432
RBE1400795
పపరర: రవ తతట

100-126/144

435
RBE1883826
పపరర: సతయవత మఇడపశటట

100-128/847

భరస : రశమ మగరరస మఇడపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-138
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-126/147

438
LHL2558229
పపరర: వనఇకటననయణ ఎలశశటట

100-126/148

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-139/1
వయససస:37
లఇ: పప
100-126/150

441
RBE0617258
పపరర: పదమ జజలల

100-126/151

భరస : రశమబ
ఇఇటట ననఇ:10-139/1
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-126/153

444
LHL3851052
పపరర: వనఇకటటశశరరల రఇగరశశటట

100-126/154

తఇడడ:డ పసద హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-140
వయససస:35
లఇ: పప
100-126/156

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-140A
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-126/158

100-126/487

తఇడడ:డ రశమగమరరస తతట
ఇఇటట ననఇ:10-138
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : పసద ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-139-1
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : పసదహనసమఇతరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-140
వయససస:64
లఇ: ససస స
448
RBE2231363
పపరర: శశనవశసరశవప రఇగరశశటట

100-126/143

భరస : వనఇకట ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-139/1
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రశమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:10-139/1
వయససస:32
లఇ: ససస స
445
RBE2231348
పపరర: పపరమమ రఇగరశశటట

431
RBE1055269
పపరర: శశనస ఏలశశటట

426
RBE1999184
పపరర: రశమలఇజ కకపపపల

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-138
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-139
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:10-139/1
వయససస:67
లఇ: పప
442
RBE0618702
పపరర: మలధవ మమలశశటట

100-126/140

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:10-138
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:10-139
వయససస:24
లఇ: ససస స
439
LHL2562072
పపరర: పసద ఆఇజననయబలల ఎలశశటట

428
LHL4202057
పపరర: వనఇకటననరశయణ ఎలశశటట

100-126/136

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-132
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససత రశమబలల ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-138
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : శతనరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:10-138
వయససస:64
లఇ: ససస స
436
RBE1547728
పపరర: ననగమణణ గబఇజ

100-126/138

తఇడడ:డ ససతనరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:10-137
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : వనఇకటననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-138
వయససస:37
లఇ: ససస స
433
RBE2231314
పపరర: బభపమమ ఎలశశటట

425
RBE2231298
పపరర: ననగరశశరరశవప కకపపపల

423
RBE1438671
పపరర: కకరస ర ఏలససటట
భరస : రశమలఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-132
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:10-132
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-133
వయససస:54
లఇ: ససస స
430
LHL3857380
పపరర: భవశన ఎలశశటట

100-126/135

భరస : నరససఇహమగరరస మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-132
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:10-132
వయససస:50
లఇ: ససస స
427
RBE2231306
పపరర: పసచచమమ కకపపపల

422
RBE1285700
పపరర: అరరణ మఇదపశటట

447
RBE2231355
పపరర: రశగమమ రఇగరశశటట

100-126/157

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-141
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-126/159

450
RBE2231371
పపరర: సతయననరశయణ రశమశశటట

100-126/160

తఇడడ:డ ననగయయ రశమశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-142
వయససస:46
లఇ: పప
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451
LHL4203675
పపరర: శశనవశస రమ శశటట

100-126/161

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-143
వయససస:32
లఇ: పప
454
RBE2231405
పపరర: ఆదదలకడమ మనననఇ

100-126/164

100-126/167

100-126/170

100-126/173

100-126/176

100-126/179

100-126/181

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-153-6
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
LHL2563435
పపరర: లకడమ అలలలడడ

467
LHL3851060
పపరర: రమణ రశవప కకపపపల

470
RBE1729805
పపరర: నవన కకట

473
RBE0973561
పపరర: వనఇకట నరసమమ ససదడఇశశటట

100-126/184

476
RBE1049627
పపరర: సశయ ఏలశశటట

100-126/174

479
RBE1890276
పపరర: శశశవణణ కకపపపల
భరస : అపపరశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-153-B
వయససస:21
లఇ: ససస స

459
LHL4202065
పపరర: చకశవరరస పటటటల

100-126/169

462
RBE0852210
పపరర: లకడమ హరర దనసస

100-126/172

465
LHL2566958
పపరర: ససధనకర అలలలడడ

100-126/175

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-151
వయససస:52
లఇ: పప
100-126/177

468
LHL3851078
పపరర: రవ కలమలర కకపపపల

100-126/178

తఇడడ:డ రమణ రశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-152
వయససస:36
లఇ: పప
100-126/180

471
RBE1613074
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకపపపల

100-124/711

తఇడడ:డ అపపయయ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-153
వయససస:43
లఇ: పప
100-126/182

474
RBE1055244
పపరర: శశనవశస రశవప ఏలశశటట

100-126/183

తఇడడ:డ అపశపకకఇడయయ ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-153
వయససస:55
లఇ: పప
100-127/25

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-153
వయససస:31
లఇ: పప
100-126/186

100-126/166

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-150
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-153
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప ఎల శశటట
ఇఇటట ననఇ:10-153
వయససస:28
లఇ: పప
478
RBE1084037
పపరర: అపశప రశవప కకపపపల

100-126/171

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకట
ఇఇటట ననఇ:10-152
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-153
వయససస:62
లఇ: పప
475
RBE1084029
పపరర: చఇదడ శశఖర ఎల శశటట

461
LHL2563427
పపరర: రమణమమ కకపపపల

456
LHL4203345
పపరర: సససదన రశవప కకపపపల

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-148/5
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:10-152
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : రమణ రశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-152
వయససస:57
లఇ: ససస స
472
LHL3851425
పపరర: శశనవశసరశవప ససదదఇశశటట

100-126/168

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:10-151
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : శశఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:10-151
వయససస:78
లఇ: ససస స
469
LHL4206082
పపరర: మఇగమమ కకపపపల

458
LHL2558260
పపరర: సశమలమ జయఇ పటటటల

100-126/163

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-145
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-150
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-150
వయససస:28
లఇ: ససస స
466
RBE0722504
పపరర: రశఘవమమ అలలలడడ

100-126/165

భరస : సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-148
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-148/5
వయససస:65
లఇ: పప
463
RBE1303940
పపరర: కళళయణణ హరరదనసస

455
RBE0420836
పపరర: అరరణ ఎలశశటట

453
RBE2231397
పపరర: నరససఇహరశవప రశమశశటట
తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:10-143
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : రమమష ననయబడడ ఎలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-144
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : సససదన రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-145
వయససస:35
లఇ: ససస స
460
LHL4202073
పపరర: సతయననరశయణ పటటటల

100-126/162

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:10-143
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-143-1
వయససస:44
లఇ: ససస స
457
RBE0653485
పపరర: ససతమమ కకపపపల

452
RBE2231389
పపరర: లకమమమ రశమశశటట

477
RBE1084193
పపరర: మమనక ఏలశశటట

100-127/26

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-153
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-126/187

480
RBE1978691
పపరర: శశశవణణ కకపపపల శశశవణణ

100-126/188

భరస : అపపరశవప కకపపపల అపపరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-153-b
వయససస:21
లఇ: ససస స
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481
RBE0839878
పపరర: రశమ కకపపపల

100-126/189

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-153B1
వయససస:45
లఇ: ససస స
484
LHL2565893
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకపపపల

100-126/191

100-126/194

100-126/197

100-124/235

100-126/202

100-126/205

100-126/207

భరస : కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-162
వయససస:65
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

494
LHL2558328
పపరర: వనఇకటటశశరరల అలలలడడ

497
LHL4202958
పపరర: వనఇకట రశవప గబఇటటపలల

500
RBE0618603
పపరర: ఫశతమల షపక

503
RBE0727487
పపరర: శవ ననగరశశర రశవప కకటభ

100-126/210

506
LHL2568202
పపరర: వజయ లకడమ కకపపపల

100-126/200

509
LHL2566024
పపరర: ఎలల మమ అటట
ల రర
భరస : పసద సససదనరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-162
వయససస:36
లఇ: ససస స

489
RBE0419481
పపరర: లకడమ కశఇతమమ కకపపపల

100-126/196

492
RBE0852228
పపరర: ననగమణణ కకపపపల

100-126/199

495
LHL3857331
పపరర: లకడమ ససదదఇశశటట

100-126/201

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-158
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-126/203

498
RBE0617316
పపరర: అనడరశధ కకట

100-126/204

భరస : శవ ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-158
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-126/206

501
RBE1220599
పపరర: సససదసలల ఆవపల

100-127/27

తఇడడ:డ రగశయయ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:10-158
వయససస:61
లఇ: పప
100-126/208

504
LHL2568251
పపరర: భభసకరరశవప కకపపపల

100-126/209

తఇడడ:డ వనఇకట కకషట యయ
ఇఇటట ననఇ:10-160
వయససస:72
లఇ: పప
100-126/211

భరస : భభసకరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-160A
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-126/213

100-126/193

భరస : సససదనరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-156
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-158/A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:10-160
వయససస:72
లఇ: పప
508
LHL2563419
పపరర: పడమల అటట
ల రర

100-126/198

తఇడడ:డ సససదన వల
ఇఇటట ననఇ:10-158
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:10-158/A
వయససస:48
లఇ: పప
505
LHL3851599
పపరర: కకటటశశరరశవప అటట
ల రర

491
RBE0722512
పపరర: తచలలమమకల మలధవ పప గరరస

486
RBE1743798
పపరర: అభననష కకపపపల

భరస : నరశఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-155
వయససస:92
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆనఇద రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-158
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : కకరణ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:10-158
వయససస:32
లఇ: ససస స
502
LHL4202651
పపరర: ససబభబ రశవప గశజల

100-126/195

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-158
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన జజన
ఇఇటట ననఇ:10-158
వయససస:43
లఇ: పప
499
RBE0617399
పపరర: శశలత కకట

488
LHL2566172
పపరర: నరససఇహరశవప కకపపపల

100-126/190

తఇడడ:డ రశమబ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-154
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-156
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:10-158
వయససస:33
లఇ: పప
496
LHL4202859
పపరర: సససదన వల షపక

100-126/192

తఇడడ:డ శశరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:10-155
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : పశఇడడ
ఇఇటట ననఇ:10-156
వయససస:65
లఇ: ససస స
493
RBE0852087
పపరర: మలల ఖలరరరన రశవప అవపల

485
RBE1743749
పపరర: మణణకశఇత కకపపపల

483
LHL2565083
పపరర: లకడమ కకపపపల
భరస : రశమబ
ఇఇటట ననఇ:10-154
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమబ రశమబ
ఇఇటట ననఇ:10-154
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : శశరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:10-155
వయససస:67
లఇ: ససస స
490
LHL2565133
పపరర: రమణమమ కకపపపల

100-126/185

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప ఎలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-153,1/A/9/4
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతనరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:10-154
వయససస:41
లఇ: పప
487
LHL2565224
పపరర: ససకనయ కకపపపల

482
RBE1729821
పపరర: మమనక ఎలశశటట

507
LHL2558203
పపరర: చన సససదనరశవప అటట
ల రర

100-126/212

తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-162
వయససస:38
లఇ: పప
100-126/214

510
LHL4202131
పపరర: సససదనరశవప అటట
ల రర

100-126/215

తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-162
వయససస:38
లఇ: పప
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511
RBE0852236
పపరర: గగరర అటట
ల రర

100-126/216

భరస : చన సససదన రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-162
వయససస:32
లఇ: ససస స
514
RBE1839182
పపరర: నరరకన హరరదనసస

100-123/763

100-126/218

100-126/220

100-126/223

100-126/226

100-126/228

100-126/231

తఇడడ:డ కకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-168
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

524
RBE1229237
పపరర: సఇధనయ రశణణ సఇగబల

527
RBE2517761
పపరర: నవయ కకపపపల

530
LHL2565232
పపరర: లకడమ పశరశత కకపపపల

533
RBE0618801
పపరర: శశలకడమ గఇధఇ

100-126/234

536
RBE1166827
పపరర: రమమష మఇదపశటట

100-126/224

539
RBE1981398
పపరర: రమమష మఇదపశటట
తఇడడ:డ ఎడడకకఇడలల మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-168
వయససస:27
లఇ: పప

519
LHL3851540
పపరర: వనఇకటటశశరరల హరరదనసస

100-126/219

522
LHL2557841
పపరర: రశమలఇగఇ కకపపపల

100-126/222

525
RBE1229245
పపరర: సససదన రశవప కకపపపల

100-126/225

తఇడడ:డ రశమలఇగఇ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-165
వయససస:33
లఇ: పప
100-114/808

528
LHL2565091
పపరర: అనసరశధ కకపపపల

100-126/227

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-166
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-126/229

531
LHL2567196
పపరర: నరససఇహరశవప కకపపపల

100-126/230

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-166
వయససస:45
లఇ: పప
100-126/232

534
RBE1879519
పపరర: పసడయఇకశ కకపపపల

100-126/233

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-166
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-124/712

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-168
వయససస:27
లఇ: పప
100-126/236

100-126/217

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:10-165
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-166
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-167
వయససస:59
లఇ: ససస స
538
LHL4202537
పపరర: నరరష హరరదనసడ

100-126/221

భరస : నరశఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-166
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-166
వయససస:42
లఇ: పప
535
LHL2564003
పపరర: రశమతషలశమమ హరరదనసస

521
LHL4205951
పపరర: ససత అనఇత

516
RBE0617589
పపరర: అరరణ హరరదనసస

తఇడడ:డ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-164
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ రశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-166
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-166
వయససస:67
లఇ: ససస స
532
LHL2567899
పపరర: శశనవశసరశవప కకపపపల

100-126/27

తఇడడ:డ సశఇబయయ సఇగబల
ఇఇటట ననఇ:10-165
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:10-165
వయససస:21
లఇ: పప
529
LHL2565109
పపరర: సశమలమ జయఇ కకపపపల

518
RBE1883776
పపరర: దసరగ భవశన అనఇత

100-123/762

భరస : రశమలరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-163
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : యలమఇదరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-164
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : రశమలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:10-165
వయససస:57
లఇ: ససస స
526
RBE1743848
పపరర: వనఇకటటశశరరల మరరయలల

100-126/26

తఇడడ:డ యలమఇద రశవప అనఇత
ఇఇటట ననఇ:10/164
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-164
వయససస:52
లఇ: ససస స
523
LHL4206090
పపరర: సశమలమ జయఇ కకపపపల

515
LHL4202149
పపరర: రశమలరశవప హరరదనసస

513
RBE1839166
పపరర: శశలకడమ హరరదనసస
తఇడడ:డ రమలరశవప హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-163
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:10/163
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమలరశవప హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-163
వయససస:22
లఇ: ససస స
520
LHL3857638
పపరర: మఇగమమ హరరదనసస

100-127/28

తఇడడ:డ హనసమఇత రశవప చచఇచస
ఇఇటట ననఇ:10-162
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమలరశవప హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-163
వయససస:20
లఇ: పప
517
RBE1838028
పపరర: హవల హరరదనసస

512
RBE1498005
పపరర: లకడమ ననరశయణ చచఇచస

537
LHL2564060
పపరర: పడమల హరరదనసస

100-126/235

తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-168
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-126/237

540
RBE1981448
పపరర: రశమగమరరస మఇదపశటట

100-126/238

తఇడడ:డ ఎడడకకఇడలల మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-168
వయససస:35
లఇ: పప
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541
RBE1981711
పపరర: అఇజమమ మఇదపశటట

100-126/239

భరస : ఎడడకకఇడలల మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-168
వయససస:46
లఇ: ససస స
544
RBE1743871
పపరర: నఇదదన జలలల

100-126/242

100-126/245

100-126/248

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప సప బలల
ఇఇటట ననఇ:10-171
వయససస:21
లఇ: పప
553
LHL2560985
పపరర: సససదనరశవప ననలల కరర

100-126/251

100-126/254

100-126/246

551
RBE1879287
పపరర: మలల శశరర సప బలల

100-126/249

557
RBE1675172
పపరర: మమనక కరసరర

100-126/257

560
RBE2231421
పపరర: వనఇకటరశమయయ ననలల కరర

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:10-174
వయససస:55
లఇ: పప

563
RBE1285288
పపరర: పదనమవత వనలగపపడడ

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల పరరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-175A
వయససస:43
లఇ: పప
568
LHL3851128
పపరర: లకమయయ డతగల
తఇడడ:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:10-176
వయససస:52
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-126/252

100-126/255

569
LHL3857695
పపరర: పపరమమ డతగల
భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-176
వయససస:47
లఇ: ససస స

100-126/247

552
LHL4206108
పపరర: ససబబలకడమ ఆర

100-126/250

555
LHL4206116
పపరర: రశధదక ననలల కరర

100-126/253

558
RBE1888536
పపరర: సససదలల ననలల కరర

100-126/256

తఇడడ:డ వనఇకట రశమయయ ననలల కరర
ఇఇటట ననఇ:10-173
వయససస:33
లఇ: పప
100-126/258

561
RBE2002632
పపరర: అఖల తతట

100-119/247

తఇడడ:డ రమణ తతట
ఇఇటట ననఇ:10-174
వయససస:19
లఇ: ససస స
100-126/260

564
LHL4206124
పపరర: వనఇకటనరసమమ పరరఇశశటట

100-126/261

భరస : రశమలఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-175
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-126/263

తఇడడ:డ రమలఇజనఉలక పరరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-175A
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-126/264

549
RBE1675305
పపరర: సతశ

భరస : సససదన రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-173
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమలరశవప వనలగపపడడ
ఇఇటట ననఇ:10-174
వయససస:28
లఇ: ససస స

100-126/262 566
565
RBE1285247
RBE1903939
పపరర: రశమలఇజననయబలల పరరమశశటట
పపరర: శరరష పరరమశశటట

100-126/244

భరస : షణబమఖరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:10-172
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ టభపయయ
ఇఇటట ననఇ:10-173
వయససస:56
లఇ: పప
100-126/259

546
RBE1116657
పపరర: ఆదదలకడమ బబకకకశశటట

తలల : మలల శశరర
ఇఇటట ననఇ:10-171
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ దతవనఇదడ
ఇఇటట ననఇ:10-173
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటభడమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-173
వయససస:54
లఇ: ససస స
562
RBE0839704
పపరర: రమణ కకటభ

548
RBE1285601
పపరర: మబరళ కకషషమ ననయబడడ
డతగల
తఇడడ:డ లకమయయ డతగల
ఇఇటట ననఇ:10-171
వయససస:31
లఇ: పప

554
LHL2567634
పపరర: శవపడసశదస ననలల కరర

100-126/241

భరస : హనసమఇత రశవప బబకకకశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-171
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-173
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : శవ పడసశద
ఇఇటట ననఇ:10-173
వయససస:33
లఇ: ససస స
559
RBE2231413
పపరర: సససదమమ ననలల కరర

100-126/243

భరస : శశనవశస రశవప సప బలల
ఇఇటట ననఇ:10-171
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-173
వయససస:37
లఇ: పప
556
RBE0617597
పపరర: మలలల శశరర ననలల కరర

545
RBE1157636
పపరర: ససవశ కకటటశశరమమ తతతఇ

543
RBE1981737
పపరర: ఎడడకకఇడలల మఇడపశటట
తఇడడ:డ రశమబరరస మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-168
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : రశమలరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-170
వయససస:31
లఇ: ససస స

తలల : ఆదదలకడమ బబకకకశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-171
వయససస:28
లఇ: పప
550
RBE1879261
పపరర: సతశ సప బలల

100-126/240

భరస : రశమబరరస మఇదపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-168
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యగశనఇదఇ జలలల
ఇఇటట ననఇ:10-169
వయససస:24
లఇ: ససస స
547
RBE1116665
పపరర: వనఇగశ రశవప బబకకకశశటట

542
RBE1981729
పపరర: ససతనరశమమమ మఇదపశటట

567
RBE1880368
పపరర: అనడష మహమలటఇ

100-124/692

తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప మహమలటఇ
ఇఇటట ననఇ:10/176
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-126/265

570
LHL4206132
పపరర: సససదమమ మఖమలటఇ

100-126/266

భరస : కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-176
వయససస:37
లఇ: ససస స
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571
RBE2231439
పపరర: ఆదచమమ పపగల

100-126/267

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-176
వయససస:52
లఇ: ససస స
574
LHL4202172
పపరర: రశమబ పరరఇశశటట

100-126/488

100-126/491

100-126/494

100-126/496

100-126/499

100-126/502

100-126/505

తఇడడ:డ రతస యయ
ఇఇటట ననఇ:10-184
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

584
RBE2231454
పపరర: బభలససతమమ బబరరశ

587
RBE1116624
పపరర: పశచమమ మబకదతవర

590
RBE1886423
పపరర: మబటటట మగకటటవరశ

593
LHL2568558
పపరర: వనఇకటరమణ కఇభభల

100-126/508

596
RBE1285213
పపరర: వనఇకట రమణ బబ ఇతనల

100-126/497

599
LHL2556702
పపరర: రమమశ ననయబడడ ఏలససటట
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల ఏలససటట
ఇఇటట ననఇ:10-185
వయససస:36
లఇ: పప

579
RBE1285452
పపరర: వనఇకశయమమ ఎలశశటట

100-126/493

582
LHL3857562
పపరర: వనఇకశయమమ బబరరశ

100-126/495

585
RBE2231462
పపరర: ససబభబయమమ గబఇటటరర

100-126/498

భరస : వనదనదదడ
ఇఇటట ననఇ:10-180
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-126/500

588
RBE1116632
పపరర: చలల పప మబకదతవర

100-126/501

తఇడడ:డ గరరరబభబబ మబకదతవర
ఇఇటట ననఇ:10-181
వయససస:29
లఇ: పప
100-126/503

591
LHL2557668
పపరర: హనసమఇతరశవప చచఇచస

100-126/504

తఇడడ:డ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-182
వయససస:57
లఇ: పప
100-126/506

594
LHL4206140
పపరర: పదమ చచఇచస

100-126/507

భరస : హనసమఇతరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-182
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-126/509

భరస : ననరశయణ బబ ఇతనల
ఇఇటట ననఇ:10-183
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-126/511

100-126/490

భరస : శశనసబభబబ
ఇఇటట ననఇ:10-180
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-182
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటభడమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-183
వయససస:52
లఇ: ససస స
598
RBE2231470
పపరర: కకటటశశరరశవప కఇబభల

100-123/240

తఇడడ:డ గరరర బభబబ మగకటటవరశ
ఇఇటట ననఇ:10-181
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-182
వయససస:35
లఇ: ససస స
595
LHL2568541
పపరర: పపరమమ ఓలశశటట

581
RBE1634245
పపరర: పదమ పససపపలలటట

576
RBE1285635
పపరర: ధనఇజననయబలల తతట

భరస : చనన ఆఇజననయబలల ఎలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-179
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : గరరరబభబబ మబకదతవర
ఇఇటట ననఇ:10-181
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరరర బభబబ
ఇఇటట ననఇ:10-181
వయససస:23
లఇ: పప
592
LHL2568533
పపరర: అనల భభరగ వ కఇభభల

100-126/492

భరస : పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:10-180
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : వనణబ మలధవ రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-181
వయససస:41
లఇ: ససస స
589
RBE1883248
పపరర: దతవనఇదడ మగకటటవరశ

578
RBE1285445
పపరర: చననఆఇజననయబలల ఎలశశటట

100-126/269

తఇడడ:డ రశఇమగరరస తతట
ఇఇటట ననఇ:10-178
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : ననగరశశర రశవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:10-180
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-180
వయససస:33
లఇ: ససస స
586
RBE0852103
పపరర: వనఇకట రమణ పఇదదరర

100-126/489

తఇడడ:డ ననగ భగషణఇ ఎలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-179
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ కశశయయ
ఇఇటట ననఇ:10-179
వయససస:62
లఇ: పప
583
RBE0424812
పపరర: అనడరశధ గబఇటటరర

575
RBE1285619
పపరర: దసరగ తతట

573
LHL3857653
పపరర: అననపపరష తతట
భరస : రశమగరరస
ఇఇటట ననఇ:10-178
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమగరరస తతట
ఇఇటట ననఇ:10-178
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : లకడమనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:10-179
వయససస:56
లఇ: ససస స
580
RBE2231447
పపరర: లకడమనరసయయ బబరరశ

100-126/268

తఇడడ:డ పష తషరశజ
ఇఇటట ననఇ:10-178
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-178
వయససస:45
లఇ: పప
577
LHL3857554
పపరర: లకడమ బబరరశ

572
LHL3851524
పపరర: రశమమగరరస తతట

597
LHL2567469
పపరర: మహబగబ బ షపక

100-126/510

భరస : రహమలన
ఇఇటట ననఇ:10-184
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-126/512

600
RBE1083989
పపరర: గగపస ఏలశశటట

100-126/513

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-185
వయససస:27
లఇ: పప
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601
RBE2231488
పపరర: ససతమమ ఏలశశటట

100-126/514

భరస : వనఇకటటసశరరల ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-185
వయససస:52
లఇ: ససస స
604
RBE1960012
పపరర: శశకశఇత నడడగడడ

100-126/516

100-126/517

100-124/713

100-113/390

100-126/519

100-126/520

100-126/29

భరస : రశమబ పరరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-237
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

614
RBE1729813
పపరర: మలల ఖలరరరన రశవప టఇటఇ

100-126/518

623
RBE1675263
పపరర: మఇడపశటట బల ననగమణణ

100-126/524

100-128/49

626
RBE1524941
పపరర: సశయననథ మలలల మలరపప

609
RBE1806777
పపరర: భబవననశశరర నఇబగరర

100-124/236

612
RBE1525062
పపరర: లకడమ కశఇత నఇబగరర

100-124/715

615
LHL3857216
పపరర: కకటటశశరర కలక
ల రర

100-124/716

భరస : రశఘవనఇదడ రశవప కలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:10-222
వయససస:46
లఇ: ససస స

617
RBE1894971
పపరర: ఆషశ షపక

620
RBE1885771
పపరర: మఇగ జలకరర

100-127/30

తఇడడ:డ సససదనరశవప నఇబగరర
ఇఇటట ననఇ:10-212
వయససస:23
లఇ: పప

100-128/42

618
RBE1809367
పపరర: వనఇకయమమ గబరజజల

100-128/48

భరస : వనఇకట నరసయయ గబరజజల
ఇఇటట ననఇ:10-222
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-126/521

621
RBE1675248
పపరర: వనఇకట లకడమ సశయ దసరగ
మఇడపశటట
తఇడడ:డ వనేతదరర గటటట మఇడపశటట
ఇఇటట ననఇ:10/229
వయససస:27
లఇ: ససస స

100-126/522

624
RBE1729888
పపరర: వజయ దసరగ మలలమరపప

తఇడడ:డ మఇడపశటట వనదరర గటటట
ఇఇటట ననఇ:10-229
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపయయ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-230
వయససస:69
లఇ: పప
628
RBE1887777
పపరర: పవన పరరమశశటట

100-124/714

భరస : రఇగ జలకరర
ఇఇటట ననఇ:10-227/A
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనదరర గటటట మఇడపశటట
ఇఇటట ననఇ:10/229
వయససస:29
లఇ: ససస స
625
RBE1991736
పపరర: నరససఇహ రశవప కకపపపల

611
RBE1525054
పపరర: ఉమల మహహష నఇబగరర

606
RBE1084219
పపరర: లకడమ ససజజత ఆకలల

భరస : ఉమల మహహష నఇబగరర
ఇఇటట ననఇ:10-212
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదనవల షపక
ఇఇటట ననఇ:10/222
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:10-225
వయససస:24
లఇ: పప
622
RBE1675289
పపరర: నగరజ మఇడపశటట

100-112/492

తఇడడ:డ రశమఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:10-216
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశఘవనఇదడ రశవప కలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:10-222
వయససస:21
లఇ: పప
619
RBE1729797
పపరర: గగపస సఇగఇ

608
RBE2491470
పపరర: నరరఇదడ గగలల

100-127/29

భరస : ఈశశరయయ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:10-195
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదనరశవప నఇబగరర
ఇఇటట ననఇ:10-212
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ సశఇబశవ రశవప వచరపప
ఇఇటట ననఇ:10-214
వయససస:22
లఇ: పప
616
RBE1729771
పపరర: మననహర జ కలక
ల రర

100-123/764

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప గగలల
ఇఇటట ననఇ:10-207
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదనరశవప నఇబగరర
ఇఇటట ననఇ:10-212
వయససస:26
లఇ: పప
613
RBE1890607
పపరర: సశయ కలమలర వచరపప

605
RBE1663889
పపరర: ససభభగయఇ నడడగడడ

603
RBE1676899
పపరర: సశయ యచనచల
తఇడడ:డ వనఇకట రశమ రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-188
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:10-192
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మటట యయ తనయ
ఇఇటట ననఇ:10-200
వయససస:24
లఇ: పప
610
RBE1525047
పపరర: తడననధ నఇబగరర

100-126/515

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:10-186
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:10-191
వయససస:20
లఇ: పప
607
RBE1743939
పపరర: ననరశయణ తనయ

602
RBE0852129
పపరర: పదమ మనననగబఇట

100-126/28

100-126/523

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప మలలమరపప
ఇఇటట ననఇ:10-230
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-124/717

627
RBE2518595
పపరర: మధస ససధనన దదడ ణనదసల

100-125/1060

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప మలలల మలరపప
ఇఇటట ననఇ:10-231
వయససస:23
లఇ: పప

భఇధసవప: వనఇకట అఇజల గశయతడ అననవరపప
ఇఇటట ననఇ:10-236
వయససస:25
లఇ: పప

629
RBE1885813
పపరర: లకడమ తనయ

630
RBE1814920
పపరర: వనఇకట లకడమ బబరరశ

తఇడడ:డ లకడమ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:10-255
వయససస:23
లఇ: ససస స

100-126/525

100-126/526

తఇడడ:డ సశశమ బబరరశ
ఇఇటట ననఇ:10-285
వయససస:21
లఇ: ససస స
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631
RBE1889088
పపరర: వనఇకట లకడమ బబరరశ

100-126/527

తఇడడ:డ సశశమ బబరరశ
ఇఇటట ననఇ:10-285
వయససస:21
లఇ: ససస స
634
RBE1887454
పపరర: శవ పశరశత గశజల

632
RBE1675560
పపరర: నరరఇదడ కలమలర గశజల
తఇడడ:డ ససబభబ రశవప
ఇఇటట ననఇ:10-291
వయససస:23
లఇ: పప

100-129/526

భరస : ససబబ రశవప గశజల
ఇఇటట ననఇ:10-291
వయససస:43
లఇ: ససస స

635
RBE1061597
పపరర: సఇధయ గఇదదక
డ అలల

తఇడడ:డ నరశఇహరశవప కరశలపశటట
ఇఇటట ననఇ:10-299/A
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవ పడసశద వనమబల
ఇఇటట ననఇ:10-439/1
వయససస:19
లఇ: పప
643
RBE1667997
పపరర: హరరశ కకమమర

100-128/724

100-127/33

100-124/718

100-129/528

తఇడడ:డ శశనస కలఇదసర
ఇఇటట ననఇ:11-58
వయససస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

647
RBE1922269
పపరర: శరరష చలల

650
RBE1472521
పపరర: మలధవ ఫనఇదడ పసదద నడ

653
RBE1677434
పపరర: అనల మఇజల

100-118/204

656
RBE1921527
పపరర: రతన కలమలరర గశడతపలల

100-128/50

659
RBE1498278
పపరర: వనఇకటలకడమ కలఇదర
భరస : నరససఇహ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-58
వయససస:24
లఇ: ససస స

639
RBE1218719
పపరర: అశశక బతష
స ల

100-129/527

642
RBE1665470
పపరర: హరరశ కకమమర

100-128/723

645
RBE1665611
పపరర: అనల రఇగననపశలలఇ

100-128/51

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప రఇగననపశలలఇ
ఇఇటట ననఇ:10-639
వయససస:21
లఇ: పప
100-129/16

648
RBE1922277
పపరర: రశజరశ చలల

100-129/17

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల చలల
ఇఇటట ననఇ:10-664-2
వయససస:27
లఇ: పప
100-127/34

651
RBE1585751
పపరర: అరరణ కకటడ

100-124/719

భరస : సశగర కకటడ
ఇఇటట ననఇ:10-777/1
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-126/528

654
RBE1525088
పపరర: వనఇకటటశ కకమమ

100-124/720

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప కకమమ
ఇఇటట ననఇ:10-832
వయససస:23
లఇ: పప
100-122/230

భరస : భభణబ చఇదర గశడతపలల
ఇఇటట ననఇ:11-17/2
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-118/205

100-124/237

తఇడడ:డ వనఇకటరశవప కకమమర
ఇఇటట ననఇ:10-543
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకనన బభబబ మఇజల
ఇఇటట ననఇ:10-802/1
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపరరషష తస ఇ బభససపష గబ
ఇఇటట ననఇ:11
వయససస:51
లఇ: పప
658
RBE1498674
పపరర: నరససఇహ కలఇదసర

100-129/744

భరస : కనక రశజ పసదద నడ
ఇఇటట ననఇ:10-715
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : గశశనస బతష
స ల
ఇఇటట ననఇ:10-794/3
వయససస:37
లఇ: ససస స
655
RBE1576180
పపరర: లకథర బభససపష గబ

644
RBE1477330
పపరర: హరర పడసశద రరడడ అరరకటల

636
RBE1664176
పపరర: సశమమజయఇ సఇగఇ

తఇడడ:డ వరశఇజననయబలల బతష
స ల
ఇఇటట ననఇ:10-416
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప చలల
ఇఇటట ననఇ:10-644-1
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కశశవశశననథఇ పసదద నడ
ఇఇటట ననఇ:10-715
వయససస:43
లఇ: పప
652
RBE1218818
పపరర: అలవనలల బతష
స ల

100-127/32

తఇడడ:డ ససతనరశమ రరడడ అరరకటల
ఇఇటట ననఇ:10-598
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటష కకరరమమలల
ఇఇటట ననఇ:10-644-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
649
RBE1456418
పపరర: కనక రశజ పసదద నడ

641
RBE2516557
పపరర: అఇజమమ వనేతమబల

100-129/525

భరస : శశనస సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:10-296
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రశవప వనేతమబల
ఇఇటట ననఇ:10-472/1
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రశవప కకమమర
ఇఇటట ననఇ:10-543
వయససస:25
లఇ: పప
646
RBE1675461
పపరర: ఆదదలకడమ కకరరమమలల

100-127/15

తఇడడ:డ బభపయయ కశళఇగర
ఇఇటట ననఇ:10-361
వయససస:72
లఇ: పప
100-123/789

633
RBE1887413
పపరర: వనఇకట నరసమమ కకట
భరస : వనఇకటటశశర రశవప కకట
ఇఇటట ననఇ:10-291
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరశయణ గఇదదక
డ అలల
ఇఇటట ననఇ:10/292
వయససస:34
లఇ: ససస స

100-126/552 638
637
RBE2518991
RBE1585579
పపరర: సచదననఇద మణణదదప కరశలపశటట
పపరర: వనఇకటటశశరరల కశళఇగర

640
RBE2523462
పపరర: అనఇత కకషపషశశర వనమబల

100-127/31

657
RBE0973694
పపరర: వనఇకట వజయ పశశఇ

100-125/1023

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:11-44
వయససస:30
లఇ: పప
100-122/231

660
RBE1483544
పపరర: పడసశదస మఇతడమగరరస

100-121/258

తఇడడ:డ అనఇతయయ మఇతడమగరరస
ఇఇటట ననఇ:11-66
వయససస:34
లఇ: పప
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661
RBE1585660
పపరర: వనఇకటమమ శశరశఇ

100-125/1024

భరస : ససదదయయ శశరశఇ
ఇఇటట ననఇ:11-72
వయససస:38
లఇ: ససస స
664
RBE1470897
పపరర: సశఇబశవ రశవప గగరఇటల

తఇడడ:డ శశషగరరర రశవప జజఇపపల
ఇఇటట ననఇ:11-84
వయససస:30
లఇ: పప
100-122/232

తఇడడ:డ బడహమఇ గగరఇటల
ఇఇటట ననఇ:11-163/A
వయససస:40
లఇ: పప
667
RBE1456228
పపరర: తరరపత వనఇకట రరడడడ నఇగబ

100-122/233

100-118/209

100-118/883

తఇడడ:డ చఇదడయయ జగడనల
ఇఇటట ననఇ:11-217-7
వయససస:48
లఇ: పప
676
RBE1476829
పపరర: పసచచమమ కలరకలల

100-121/259

100-122/235

100-128/515

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/229

100-128/762

100-118/208

672
RBE1221712
పపరర: భభరత బబ మమరరడడ

100-120/1062

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప బబ మమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-216
వయససస:27
లఇ: ససస స

674
RBE1470814
పపరర: గగపస తతట

675
RBE1108654
పపరర: మణణకఇఠననయబడడ కకపపపల

100-122/234

677
RBE1498666
పపరర: లకడమ ధవనఇ

680
RBE1587765
పపరర: సశయ కలమలర పశననదద

683
RBE0885137
పపరర: ననగమమ జగశననధమ

686
RBE0885186
పపరర: ఏసమమ జగనననధమ

689
RBE0885228
పపరర: వనఇకటటశశరమమ జగనననధమ
తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:29
లఇ: ససస స

100-121/257

తఇడడ:డ రశమబ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:11/248
వయససస:30
లఇ: పప
100-118/210

678
LHL3813011
పపరర: ఘననసశహబ షపక

100-112/965

తఇడడ:డ మలబబ
ఇఇటట ననఇ:11-300
వయససస:64
లఇ: పప
100-122/236

681
RBE1886688
పపరర: దదపసక పపలల

100-125/1026

తఇడడ:డ ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:11-421
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-128/760

684
RBE0885152
పపరర: చన మఇగమమ జగశననధమ

100-128/761

భరస : చన శశనస
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-128/763

భరస : ననగ రశజ
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-128/765

669
RBE1498518
పపరర: ఏడడకకఇడలల బబ ఇబబ తషల

తఇడడ:డ చనన ననరశయణ బబ మమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11/198
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:42
లఇ: ససస స
688
RBE0885202
పపరర: ననగమమ జగనననధమ

671
RBE1050400
పపరర: నరససఇహరశవప బబ మమరరడడ

100-112/964

తఇడడ:డ శశనవశస బబ ఇబబ తషల
ఇఇటట ననఇ:11-194/1
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రశవప పశననదద
ఇఇటట ననఇ:11-411
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ గబరర పడసశద
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:20
లఇ: పప
685
RBE0885160
పపరర: లకడమ జగననధఇ

100-118/207

భరస : రశమ రశవప ధవనఇ
ఇఇటట ననఇ:11-281
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇదలల వకలకరరస
ఇఇటట ననఇ:11-331
వయససస:27
లఇ: పప
682
RBE1886985
పపరర: హరర వరద న రశగరడడ

668
RBE1498500
పపరర: బబ ఇబబ తషల ననగమణణ

666
RBE1926419
పపరర: శవ ననగ మలల శశరర కకల
తఇడడ:డ శవ రరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:11-176
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:11-224/A
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : లఇగశరశవప కలరకలల
ఇఇటట ననఇ:11-256
వయససస:60
లఇ: ససస స
679
RBE1483437
పపరర: రశజరశ వకలకరరస

100-120/1061

భరస : ఏడడకకఇడలల బబ ఇబబ తషల
ఇఇటట ననఇ:11-194/1
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశస బబ ఇబబ తషల
ఇఇటట ననఇ:11-194/1
వయససస:23
లఇ: పప
673
RBE2483600
పపరర: యలమఇద జగడనల

665
RBE1401520
పపరర: ననగ రశజ మబనగ

100-118/206

భరస : ననగరశశరశవప వరరకకత
ఇఇటట ననఇ:11-138
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమ కకటయయ మబనగ
ఇఇటట ననఇ:11-173
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ మబసల రరడడ నఇగబ
ఇఇటట ననఇ:11-181
వయససస:41
లఇ: పప
670
RBE1498658
పపరర: శశకశఇత బబ ఇబబ తషల

100-125/1025 663
662
RBE1087023
RBE1724681
పపరర: వనఇకటటసశర రశవప జజఇపపల
పపరర: ఆదదలకడమ వరరకకటట

687
RBE0885194
పపరర: గఇగమమ జగనననధమ

100-128/764

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-128/766

690
RBE0885244
పపరర: రశణణ జగనననధఇ

100-128/767

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:28
లఇ: ససస స
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100-128/768
691
RBE0885319
పపరర: ఎడడకకఇడలల అలయలస దనవద
జగననధఇ
తఇడడ:డ వనఇకటయయ జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:12-00
వయససస:56
లఇ: ససస స

694
RBE1288100
పపరర: ససజనయ ససత

695
RBE0805309
పపరర: నరమలల పపసల

100-128/770

తఇడడ:డ వనఇకనన ససత
ఇఇటట ననఇ:12-1
వయససస:29
లఇ: ససస స
697
LHL2553220
పపరర: సశఇబయయ దనసరర

100-129/36

100-129/38

100-129/41

100-129/43

100-129/46

100-129/49

తఇడడ:డ దననయయ పటభడ
ఇఇటట ననఇ:12-06
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-129/39

707
LHL2567907
పపరర: లకడమ దతవమమ బబరరశ

710
LHL4209417
పపరర: మసశసన వల షపక

713
LHL4209409
పపరర: రమమష బభబబ కలడడమబల

100-128/895

716
RBE1585587
పపరర: బభల కకషష చలలల

100-129/42

719
RBE0960865
పపరర: ననగ రశజరశ యలమల
తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-6
వయససస:47
లఇ: పప

699
LHL2558245
పపరర: రమణమమ వనఇకట పశశఇ

100-129/37

702
LHL2558120
పపరర: ననగజజయత మబనగశ

100-129/40

705
LHL4212627
పపరర: ననగదతవ బబరరశ

100-128/894

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:12-2/2
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-129/44

708
LHL3863099
పపరర: రశధ కకమలమ

100-129/45

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-2/3
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-129/47

711
LHL4213476
పపరర: జజన బ షపక

100-129/48

భరస : మసశసన వల
ఇఇటట ననఇ:12-2/A
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-129/50

714
RBE1668003
పపరర: బభలకకషష చలలల

100-128/516

తఇడడ:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:12-5
వయససస:26
లఇ: పప
100-129/648

తఇడడ:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:12-5
వయససస:26
లఇ: పప
100-128/773

100-129/647

భరస : లకమయలయ
ఇఇటట ననఇ:12-2/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇదరఇ
ఇఇటట ననఇ:12-4/A
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:12-5
వయససస:41
లఇ: పప
718
RBE1176834
పపరర: నవయ పటభడ

704
LHL4211280
పపరర: అఇజలకలమలరర బబరరశ

696
RBE1677095
పపరర: జజనకక పగరడడపలల

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-2
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మదనర వల
ఇఇటట ననఇ:12-2/A
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : రమమష బభబబ
ఇఇటట ననఇ:12-4/A
వయససస:43
లఇ: ససస స
715
RBE0885269
పపరర: ననగ రశజ జగనననధఇ

100-128/772

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:12-2/2
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:12-2/3
వయససస:52
లఇ: పప
712
LHL4213468
పపరర: పదనమ వత కలడడమబల

701
LHL2560530
పపరర: ససతనరశవమమ ఎరశఇశశటట

100-129/24

తఇడడ:డ కకటటశశర రశవప పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:12-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : రశమలఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:12-2/1
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కశశయయ
ఇఇటట ననఇ:12-2/2
వయససస:51
లఇ: పప
709
LHL3863107
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకమలమ

100-128/893

భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:12-2
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కశశయయ
ఇఇటట ననఇ:12-2/1
వయససస:57
లఇ: పప
706
LHL2565885
పపరర: ఏడడకకఇడలల బబరరశ

698
RBE1176842
పపరర: దసరగ పడసశద పటభడ

693
LHL4209029
పపరర: వనఇకటటసశరరల పగరడడపలల
తఇడడ:డ సససదసలల పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:12
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ దననయయ పటభడ
ఇఇటట ననఇ:12-02
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:12-2
వయససస:42
లఇ: పప
703
LHL2558237
పపరర: రశమలఇజననయబలల బబరరశ

100-128/769

భరస : హనసమఇత రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-1
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:12-1/2
వయససస:67
లఇ: పప
700
LHL2560522
పపరర: సశఇబశవరశవప ఎరశఇశశటట

692
RBE0885343
పపరర: ననగమమ జగనననధమ

717
RBE1476860
పపరర: అఇజయయ తరశర ల

100-122/237

తఇడడ:డ ననసరయయ తరశర ల
ఇఇటట ననఇ:12-6
వయససస:72
లఇ: పప
100-128/896

720
RBE0961046
పపరర: మరయయ కఇడచల

100-128/897

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-6
వయససస:29
లఇ: పప
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721
RBE2233112
పపరర: వనఇకటలకడమ ఆరర

100-128/898

భరస : రఇగశరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-6
వయససస:54
లఇ: ససస స
724
RBE2233500
పపరర: అఇజయయ దదరశర ల

100-129/51

100-122/238

భరస : లకడమ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-7/1
వయససస:36
లఇ: ససస స
733
RBE0805325
పపరర: శవ లకడమ ఆరర

100-128/905

100-129/54

100-129/56

100-129/58

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-129/53

740
LHL4208831
పపరర: వనఇకటటశశరరల ననదచఇడల

743
LHL4212726
పపరర: ఇఇదదరశ పసడయల దరనన

100-116/1123

746
RBE2518553
పపరర: ఏశశఠశ కకరణ కలడడమబల

100-128/906

749
RBE0885277
పపరర: అఇజయయ జగనననధమ
తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12-11
వయససస:70
లఇ: పప

729
RBE2233146
పపరర: సశమలమ జయమబ ఆరర

100-128/903

732
RBE1472000
పపరర: చఇదడ కలల అరర

100-116/274

735
RBE1898469
పపరర: చఇదడకళ ఆరర

100-128/907

తఇడడ:డ రఇగశ రశవప ఆరర
ఇఇటట ననఇ:12-9
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-129/55

738
LHL4212650
పపరర: మసశసన బ షపక

100-128/908

భరస : ఖలససఇవల
ఇఇటట ననఇ:12-10/1
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-129/57

741
RBE1058917
పపరర: బడహమ ననయబడడ నడడగడడ

100-128/909

తఇడడ:డ హనసమఇత రశవప నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:12-10/3
వయససస:30
లఇ: పప
100-129/59

744
LHL4212734
పపరర: మలలల శశరర ననదతఇడల

100-129/60

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-10/B
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-118/1114

తఇడడ:డ రమమశ బభబబ కలడడమబల
ఇఇటట ననఇ:12-11
వయససస:18
లఇ: ససస స
100-128/774

100-128/902

తఇడడ:డ రఇగ రశవప ఆరర
ఇఇటట ననఇ:12-9
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమఇత రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-10/3
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమశ బభబబ కలడడమబల
ఇఇటట ననఇ:12-11
వయససస:20
లఇ: ససస స
748
LHL3864337
పపరర: కవత కకఇడన

731
LHL4208799
పపరర: లకడమ ననరశయణ పప ననపపల

737
RBE0805226
పపరర: హరరవరరన ఆరర

726
LHL4212635
పపరర: ఉమల మహహశశరర నఇబగరర

భరస : శవరఇగశరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-7
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-10/2
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతయ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-10/3
వయససస:63
లఇ: పప
745
RBE2518546
పపరర: గబరర గశయతడ కలడడమబల

100-129/52

తఇడడ:డ రఇగ రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-9
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:12-10/1
వయససస:41
లఇ: పప
742
LHL4208849
పపరర: హనసమఇత రశవప నడడగరడడ

728
LHL4208757
పపరర: సశయ కలమలర తతట

734
RBE1240266
పపరర: పపణయ దసరగ ఆరర

100-128/900

భరస : సససదన రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-6/2
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : హరర వరరన ఆరర
ఇఇటట ననఇ:12-9
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయలయ
ఇఇటట ననఇ:12-9
వయససస:58
లఇ: పప
739
LHL4208807
పపరర: ఖలససఇ వల షపక

100-128/901

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:12-7/1
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రఇగ రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-9
వయససస:30
లఇ: ససస స
736
RBE0805218
పపరర: రఇగ రశవప ఆరర

725
LHL4212684
పపరర: ససత తతట

తఇడడ:డ రశఘవయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:12-6 TO11-314
వయససస:32
లఇ: పప
100-128/904

723
RBE2233138
పపరర: కకటటరతనఇ ఆరర
భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:12-6
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : రశఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:12-6/1
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : అఇజయయ తరశర ల
ఇఇటట ననఇ:12-6 TO 11-314
వయససస:66
లఇ: ససస స
730
LHL4212643
పపరర: భగవననశశరర పప ననపపల

100-128/899

భరస : అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:12-6
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననసరయయ
ఇఇటట ననఇ:12-6
వయససస:69
లఇ: పప
727
RBE1476852
పపరర: మలలచచమమ తరశర ల

722
RBE2233120
పపరర: మలలకవమమ దదరశర ల

747
RBE1890334
పపరర: ధన లకడమ ఆరర

100-128/752

తఇడడ:డ శవ రఇగ రశవప ఆరర
ఇఇటట ననఇ:12/11
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-128/775

750
RBE2233153
పపరర: ఖలససఇభ షపక

100-128/776

భరస : ఆదఇషఫస
ఇఇటట ననఇ:12-11
వయససస:49
లఇ: ససస స
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751
RBE1883966
పపరర: సశయ లకడమ ఆరర

100-129/25

తఇడడ:డ శవ రఇగ రశవప ఆరర
ఇఇటట ననఇ:12/11
వయససస:24
లఇ: ససస స
754
LHL4212692
పపరర: జజనకక పసరఇ

100-128/910

100-128/778

100-129/63

100-118/211

100-129/65

100-128/912

తఇడడ:డ రశఘవయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:12-14
వయససస:34
లఇ: పప
775
LHL3862810
పపరర: ఎలల మఇద ఉఇగరశల

తఇడడ:డ యలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:12-14/1
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE1726702
పపరర: నవన రఇగరశశటట

100-129/64

100-129/70

100-129/66

100-129/26

779
LHL3864626
పపరర: పడవణ కలఇదడరర
భరస : తరరపతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-14/2
వయససస:42
లఇ: ససస స

762
RBE2483832
పపరర: శశలకడమ బబరరశ

100-129/650

765
LHL2567147
పపరర: మలమడమమ జగడఇ

100-128/911

768
LHL4208781
పపరర: సససదనరశవప నఇబగరర

100-129/67

771
LHL4207650
పపరర: పశరర సశరధద కకపపపల

100-129/68

తఇడడ:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:12-14
వయససస:42
లఇ: పప
100-129/651

774
LHL4211298
పపరర: లకడమ కశఇతమమ ఉఇగరశల

100-128/913

భరస : ఎలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:12-14/1
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-129/71

తఇడడ:డ ఎలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:12-14/1
వయససస:37
లఇ: పప
100-129/73

100-128/780

తఇడడ:డ మతస యయ నఇబగరర
ఇఇటట ననఇ:12-13-1
వయససస:57
లఇ: పప

770
RBE1216838
పపరర: హనసమఇత రశవప వపఇగరశల

776
LHL4207668
పపరర: హరరకకషష ఉఇగరశల

759
RBE1726892
పపరర: వనఇకట గగపస ననదచఇడల

భరస : ఆదదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-13/1
వయససస:77
లఇ: ససస స

767
LHL4208773
పపరర: ననగరశజ జగడఇ

773
RBE1585645
పపరర: శవ రఇగ రశవప ఆరర

100-128/777

తఇడడ:డ రశమలఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:12-12/1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ నరససఇహ రశవప ఆరర
ఇఇటట ననఇ:12-14
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసఇటయయ
ఇఇటట ననఇ:12-14/1
వయససస:57
లఇ: పప
778
LHL4208898
పపరర: వసఇతన రశవప ఉఇగరశల

100-127/1097

తఇడడ:డ పసఇటయయ వపఇగరశల
ఇఇటట ననఇ:12/14
వయససస:55
లఇ: పప
100-129/69

756
LHL3863040
పపరర: లకడమ సఇగబల

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ననదచఇడల
ఇఇటట ననఇ:12-12
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-13/1
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:12-14
వయససస:62
లఇ: ససస స
772
LHL4208765
పపరర: అమరననధ తతట

100-128/779

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-13
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-13/1
వయససస:52
లఇ: పప
769
LHL3864998
పపరర: కకటటశశరమమ కకపపపల

761
RBE1887140
పపరర: శశలకడమ బబరరశ

100-129/649

భరస : సశఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:12-12
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమలఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:12-12/1
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ సశశమ పశపదనసస
ఇఇటట ననఇ:12/13
వయససస:24
లఇ: ససస స
766
LHL4207643
పపరర: వనఇకటటశశరరశవప జగడఇ

100-129/62

భరస : వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:12-12
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:12-12
వయససస:57
లఇ: పప
763
RBE1576255
పపరర: హరర పసడయ పశపదనసస

755
LHL4208823
పపరర: బహదడర పసరమ

758
RBE0885293
పపరర: పసద మఇగమమ జగనననధఇ

753
RBE1585637
పపరర: అమర వణ ఆరర
తఇడడ:డ శవరఇగశ రశవప ఆరర
ఇఇటట ననఇ:12-11
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలన బహదడర
ఇఇటట ననఇ:12-11/A
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:12-12
వయససస:40
లఇ: పప
760
LHL3863057
పపరర: సశఇబయయ సఇగబల

100-129/61

తఇడడ:డ భభజజ
ఇఇటట ననఇ:12-11
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : బహదడర
ఇఇటట ననఇ:12-11/A
వయససస:58
లఇ: ససస స
757
RBE0885285
పపరర: వనఇకటటష జగనననధఇ

752
RBE2233518
పపరర: ఆదఇషఫస షపక

777
LHL4207676
పపరర: నరరఇదడ ఉఇగరశల

100-129/72

తఇడడ:డ ఎలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:12-14/1
వయససస:35
లఇ: పప
100-128/914

780
LHL4212700
పపరర: వనఇకశయమమ ఉఇగరశల

100-128/915

భరస : హనసమఇత రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-14/2
వయససస:48
లఇ: ససస స
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781
LHL4207684
పపరర: తరరపతరరడడడ కలఇదడరర

100-129/74

తఇడడ:డ కకఇడనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-14/2
వయససస:47
లఇ: పప
784
LHL4211306
పపరర: ఆదదలకడమ కకపపపల

100-128/916

100-129/79

796
LHL4212742
పపరర: ససనత కకపపపల

100-128/919

100-128/920

100-129/83

100-128/922

తఇడడ:డ నరససఇహ రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-20
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

794
LHL3864592
పపరర: పపననయయ కకపపపల

797
RBE1892215
పపరర: సశహహత వపఇగరశల

800
LHL3863453
పపరర: పసదసశఇబయయ కకపపపల

100-129/27

803
LHL4208914
పపరర: తరరమలలశశర రశవప కలక
ల రర

806
RBE1226290
పపరర: వనఇకటటశ కకపపపల

809
LHL4210340
పపరర: వనఇకటటశ కకపపపల
తఇడడ:డ నరససఇహ రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-20
వయససస:32
లఇ: పప

100-128/918

100-129/81

795
LHL4208906
పపరర: రశమబ కకపపపల

100-112/494

100-129/82

తఇడడ:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:12-17
వయససస:45
లఇ: పప
100-129/84

798
LHL4211314
పపరర: మలలల శశరర కకపపపల

100-128/921

భరస : ససతనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-18
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-129/85

801
LHL4207700
పపరర: శశనస కకపపపల

100-129/86

తఇడడ:డ పసదసశఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:12-18
వయససస:39
లఇ: పప
100-129/87

804
LHL4212759
పపరర: తడపపర ససఇదరర దతవ కలక
ల రర

100-129/88

భరస : తరరమలలశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-18/A
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-128/753

తఇడడ:డ నరససఇహ రశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:12/20
వయససస:32
లఇ: పప
100-129/91

789
LHL2552867
పపరర: రమలదతవ గబఇడచడ
డ డడ

792
RBE1472422
పపరర: యల పడసనన శశశవణణ
వపఇగరశల
తఇడడ:డ యలమఇదయయ వపఇగరశల
ఇఇటట ననఇ:12-17
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జడయయ
ఇఇటట ననఇ:12-18/A
వయససస:53
లఇ: పప
100-129/89

100-129/78

100-129/80

తఇడడ:డ శతరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-18
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరమలలశశర రశవప కలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:12-18/A
వయససస:30
లఇ: ససస స
808
LHL4208948
పపరర: పడసశద కకపపపల

791
LHL3863701
పపరర: కకఇడలల గబఇడచడ
డ డడ

786
LHL4207692
పపరర: నరససఇహరశవప కకపపపల

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:12-16
వయససస:37
లఇ: ససస స

భఇధసవప: శశశవణణ వపఇగరశల
ఇఇటట ననఇ:12-17
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరమలలశశర రశవప కలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:12/18A
వయససస:29
లఇ: పప
805
RBE1084441
పపరర: ససజనయ కలక
ల రర

100-128/917

తఇడడ:డ శతరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-17
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : లకడమ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:12-18
వయససస:29
లఇ: ససస స
802
RBE1084433
పపరర: శవపడసనన కలమలర కలక
ల రర

788
LHL3863370
పపరర: సరగజ కకపపపల

100-129/76

తఇడడ:డ పసదద సశఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:12-14A
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ చన వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-16
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : రశమబ
ఇఇటట ననఇ:12-17
వయససస:39
లఇ: ససస స
799
RBE1443225
పపరర: లకడమ కకపపపల

100-129/77

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-15A
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : శశరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:12-16
వయససస:74
లఇ: ససస స
793
RBE1887249
పపరర: వనఇకట గగపస నరససఇహ రశవప
జజలల
తఇడడ:డ రమణయయ జజలల
ఇఇటట ననఇ:12-17
వయససస:21
లఇ: పప

785
LHL3863578
పపరర: ససతనరశమయయ కకపపపల

783
RBE0891069
పపరర: నరససఇహరరడడడ కలఇడడరర
తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ కలఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:12-14/2
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసద సశఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:12-14A
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనసశఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:12-15
వయససస:42
లఇ: పప
790
RBE2233161
పపరర: ససబభబయమమ బబజరగఇ

100-129/75

తఇడడ:డ హనసమఇత రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-14/2
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : పసదసశఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:12-14A
వయససస:59
లఇ: ససస స
787
RBE2233526
పపరర: రవకలమలర కకపపపల

782
LHL4208872
పపరర: వనఇకటటశశర రశవప ఉఇగరశల

807
LHL3863297
పపరర: నరససఇహరశవప కకపపపల

100-129/90

తఇడడ:డ శతరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-20
వయససస:59
లఇ: పప
100-129/92

810
LHL4212767
పపరర: లకడమ కకపపపల

100-129/93

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-20
వయససస:34
లఇ: ససస స
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811
RBE1226282
పపరర: శవ పశరశత కకపపపల

100-128/923

భరస : రశమ కకషష కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:12-20/1
వయససస:30
లఇ: ససస స
814
LHL4212775
పపరర: ససబబమమ కకపపపల

100-129/96

100-125/1027

100-128/926

100-129/99

100-129/256

100-128/931

100-129/28

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:12-25
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE1288043
పపరర: ననగబల మరశ షపక

827
LHL4211322
పపరర: ససబభబయమమ జజలల

830
RBE2519007
పపరర: నరజ గబఇడచడ
డ డడ

833
RBE0977001
పపరర: శశనస బభబబ గబఇదచడ
డ డడ

100-129/104

836
RBE2233534
పపరర: ననగరశశరరశవప రఇగరశశటట

100-129/100

839
RBE1288050
పపరర: బభలలజ ఇటటట
తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశశరరల ఇటటట
ఇఇటట ననఇ:12-25
వయససస:26
లఇ: పప

100-128/925

822
RBE1288035
పపరర: మహబగభ షపక

100-128/928

825
RBE1887090
పపరర: ఉషశ బబరరశ

100-129/101

తఇడడ:డ రశమలఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-128/929

828
RBE0960527
పపరర: రశజరఇదడ వపఇగరశల

100-128/930

తఇడడ:డ హనసమఇత రశవప వపఇగరశల
ఇఇటట ననఇ:12-23
వయససస:33
లఇ: పప
100-127/1108

831
LHL3862968
పపరర: సససదమమ రఇగరశశటట

100-128/932

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-24
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-129/102

834
RBE1675602
పపరర: వనఇకటభడవప గబఇడతటట

100-129/103

తఇడడ:డ హనసమఇత రశవప గబఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:12-24
వయససస:23
లఇ: పప
100-129/105

తఇడడ:డ చననహనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-24
వయససస:42
లఇ: పప
100-128/933

819
LHL3864907
పపరర: సశమలమ జయఇ గబడడమమటల

భరస : సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమలతరశవప గబఇదచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:12-24
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : శశనస బభబబ
ఇఇటట ననఇ:12-24
వయససస:22
లఇ: ససస స
838
LHL3864220
పపరర: శశదతవ రఇగరశశటట

100-128/927

భరస : వనఇకటభడవప గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:12-24
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప రఇగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:12/24
వయససస:20
లఇ: పప
835
RBE1883784
పపరర: గబఇడచడ
డ డడ సఇధయ

821
RBE1176750
పపరర: తరరపతరశవప కకరఇపలల

100-129/98
816
LHL4208922
పపరర: చనన సశఇబశవ రశవప కకపపపల

భరస : వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:12-23
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : రశజరఇదడ వపనగ రఅలల
ఇఇటట ననఇ:12-23
వయససస:26
లఇ: ససస స
832
RBE1726686
పపరర: శశకశఇత రఇగరశశటట

100-128/924

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయససస:22
లఇ: ససస స
829
RBE1726942
పపరర: నవయ వపనగ రఅలల

818
LHL2565166
పపరర: కలమలరర కకరఇపలల

100-129/95

తఇడడ:డ ససతన రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-20/13
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమయయ కకరఇపలల
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరశసశశమ
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయససస:62
లఇ: పప
826
RBE1886977
పపరర: షబన బ షపక

100-129/97

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమయయ కకరమ పలల
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయససస:30
లఇ: పప
823
LHL2562221
పపరర: వనఇకటపపయయ గబడడమమటల

815
LHL4212783
పపరర: నరమల కకపపపల

813
RBE1726694
పపరర: శశనవశసరశవప గగడడగబనడరర
తఇడడ:డ మలల యయ గగడడగబనడరర
ఇఇటట ననఇ:12-20/1
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన సశఇబశవ రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-20/1
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమలఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయససస:31
లఇ: ససస స
820
RBE1114560
పపరర: పడభభకర రశవప కకరమ పలల

100-129/94

తఇడడ:డ చనన సశఇబశవరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-20/1
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : చనన సశఇబశవ రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-20/1
వయససస:61
లఇ: ససస స
817
RBE1887157
పపరర: ఉషశ గఇధఇ

812
LHL4208930
పపరర: రశమకకషష కకపపపల

837
RBE1176719
పపరర: ససజజత రఇగరశశటట

100-128/754

భరస : ననగరశజ రఇగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:12/25
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-128/934

840
RBE2233294
పపరర: సససదమమ రఇగరశశటట

100-128/935

భరస : చననహనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-25
వయససస:59
లఇ: ససస స
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841
LHL3862059
పపరర: ననగరశజ రఇగరశశటట

100-129/106

తఇడడ:డ చనన హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-25
వయససస:37
లఇ: పప
844
RBE2233302
పపరర: సష మలఇగమమ కకసరర

100-128/936

100-129/109

100-128/755

100-128/940

100-129/114

100-128/942

100-129/117

తఇడడ:డ అపపయయ కకరర
ఇఇటట ననఇ:12-33
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

854
LHL3863115
పపరర: ననరశయణ గఇధఇ

857
RBE2480192
పపరర: వఇశ కకషష గఇధఇ

860
LHL4207718
పపరర: అరరణ కలమలర నడతకకక

863
RBE1743269
పపరర: శవశజ గఇధఇ

100-128/943

866
RBE1726926
పపరర: గగపస జజలల

100-129/112

869
LHL4207726
పపరర: కకఇడలల జజలల
తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:12-33
వయససస:43
లఇ: పప

849
RBE1822030
పపరర: రశజరశశరర యయలజజలల

100-129/111

852
LHL4211330
పపరర: శవమమ గఇధఇ

100-128/939

855
RBE2233542
పపరర: ననగరశజ గఇధఇ

100-129/113

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-31
వయససస:44
లఇ: పప
100-129/255

858
LHL4211348
పపరర: జరమన నడతకకక

100-128/941

భరస : అరరణ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:12-32
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-129/115

861
LHL4208955
పపరర: వనఇకటటశశరరల పతకమగరర

100-129/116

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:12-32
వయససస:68
లఇ: పప
100-129/118

864
RBE1810084
పపరర: సతయననరశయణ జలలల

100-127/1098

తఇడడ:డ కకఇడ జలలల
ఇఇటట ననఇ:12-33
వయససస:20
లఇ: పప
100-128/944

తఇడడ:డ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:12-33
వయససస:22
లఇ: పప
100-128/946

100-128/937

భరస : ననగరశజ
ఇఇటట ననఇ:12-31
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశజ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:12-32
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:12-33
వయససస:41
లఇ: ససస స
868
RBE1743442
పపరర: తబతన కకరర

100-128/938

తఇడడ:డ కకషషమగరరస
ఇఇటట ననఇ:12-32
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-32
వయససస:57
లఇ: ససస స
865
RBE0722884
పపరర: మఇగమమ జజలల

851
LHL3863123
పపరర: లకవమమ గఇధఇ

846
RBE1108860
పపరర: శశనవశస రశవప మకమలటఇ

తఇడడ:డ సశఇబశవ రశవప యయలజజలల
ఇఇటట ననఇ:12-30
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరశయణ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:12/31
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : రశమకకటట
ఇఇటట ననఇ:12-32
వయససస:33
లఇ: ససస స
862
LHL4212809
పపరర: ననరశయణమమ పతకమగరర

100-129/110

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-31
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదననగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-31
వయససస:84
లఇ: పప
859
LHL4211355
పపరర: వదనయవత కలలలకకరర

848
LHL4212791
పపరర: సశమలమ జయఇ గబఇడచడ
డ డడ

100-129/108

తఇడడ:డ ససతనరశమయయ మకమలటఇ
ఇఇటట ననఇ:12-27
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-31
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-31
వయససస:69
లఇ: ససస స
856
RBE2233559
పపరర: రశమయయ గఇధఇ

100-123/250

భరస : హనసమఇత రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-29
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరశయణ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:12/31
వయససస:24
లఇ: పప
853
RBE2233310
పపరర: కశశమమ గఇధఇ

845
RBE1400977
పపరర: సడవఇత మకమలటఇ

843
LHL3864212
పపరర: శశనస రఇగరశశటట
తఇడడ:డ చనన హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-25
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : రమమశ మకమలటఇ
ఇఇటట ననఇ:12-27
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-29
వయససస:45
లఇ: పప
850
RBE1585553
పపరర: గగపస కకషష గఇధఇ

100-129/107

తఇడడ:డ చనన హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-25
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:12-26
వయససస:60
లఇ: ససస స
847
LHL4209011
పపరర: హనసమఇత రశవప గబఇడతట
డ ట

842
LHL3862083
పపరర: సససదనరశవప రఇగరశశటట

867
RBE1727080
పపరర: ససధనరశణణ కకరర

100-128/945

తఇడడ:డ అపపయయ కకరర
ఇఇటట ననఇ:12-33
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-129/119

870
RBE0961137
పపరర: తరరపతమమ బబ డల

100-129/120

తఇడడ:డ వనణబ
ఇఇటట ననఇ:12-33
వయససస:29
లఇ: ససస స
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871
RBE0976821
పపరర: మలరస మమ కకరర

100-129/121

తఇడడ:డ అపయయ కకరర
ఇఇటట ననఇ:12-33
వయససస:28
లఇ: ససస స
874
LHL2563005
పపరర: శశనవశసరశవప కలలకకరర

100-129/29

100-129/124

100-128/517

100-128/948

100-128/950

100-129/130

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:12-43
వయససస:45
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

884
LHL3864758
పపరర: ఏడడకకఇడలల కలలకకరర

887
RBE1288076
పపరర: ననగరఇదడమమ మకరకన

890
LHL4213849
పపరర: భభగయ లకడమ పశగరడడపలల

100-129/123

879
RBE0961145
పపరర: వనణబ బబ డల

100-129/125

882
RBE1883891
పపరర: ససబభబరశవప మలదదననటట

100-129/127

తఇడడ:డ శశనస మలదదననటట
ఇఇటట ననఇ:12-37
వయససస:25
లఇ: పప
100-129/128

885
RBE0960998
పపరర: వనఇకయయ కఇడచల

100-128/949

తఇడడ:డ సశఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:12-41
వయససస:30
లఇ: పప
100-128/951

888
LHL4207742
పపరర: శశనవశసరశవప పగరడడపలల

100-129/129

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-41
వయససస:46
లఇ: పప
100-129/131

891
LHL3863503
పపరర: చఇదడకళ గగసస

100-128/952

భరస : చన మసశసనస
ఇఇటట ననఇ:12-42
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-129/132

100-129/652 894
100-113/391
893
RBE1456467
RBE2493153
పపరర: పశఇడడ రఇగ రశవప మలరపకలళ
పపరర: వ ఏస ఏన శశనవశసరశవప
మబరశరరసపత
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల మలరపశతషల
భఇధసవప: సససదనరశవప D-NO-12-43
ఇఇటట ననఇ:12-42
ఇఇటట ననఇ:12-43
వయససస:29
లఇ: పప
వయససస:44
లఇ: పప

100-128/268

896
LHL4211389
పపరర: సససదమమ జజలల

భరస : వ ఏస ఏన శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-43
వయససస:40
లఇ: ససస స
898
LHL4207767
పపరర: ఆఇజననయబలల జజలల

100-129/126

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-41
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబసలయయ
ఇఇటట ననఇ:12-42
వయససస:49
లఇ: పప
895
RBE2493161
పపరర: మధవ మబరశరరసపత

881
LHL4212866
పపరర: ననగరతనమ మలదదననటట

876
LHL2562999
పపరర: చన శశనవశసరశవప కలలకకరర

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-35
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : కకషష మకరకన
ఇఇటట ననఇ:12-41
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-41
వయససస:42
లఇ: పప
892
RBE2233567
పపరర: మసశసనరశవప గగసస

100-128/947

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-39
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ననగయయ పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:12-41
వయససస:68
లఇ: ససస స
889
LHL4207759
పపరర: వనఇకయయ పగరడడపలల

878
RBE2233328
పపరర: శశఇతకలమలరర మలదదననటట

100-128/756

తఇడడ:డ పసద రశమకకటట
ఇఇటట ననఇ:12-34
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:12-37
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-39
వయససస:74
లఇ: ససస స
886
RBE1288068
పపరర: పసచచమమ పగరడడపలల

100-129/30

భరస : రశమమగరరస
ఇఇటట ననఇ:12-35
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-37
వయససస:23
లఇ: పప
883
RBE2233336
పపరర: తతరరజమమ కలలకకరర

875
LHL2563104
పపరర: శఇకర రశవప కశలకకలరర

873
LHL2564813
పపరర: కశఇతమమ కలలకకరర
భరస : రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12/34
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12/34
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటసశశమ
ఇఇటట ననఇ:12-34
వయససస:85
లఇ: పప
880
RBE1900646
పపరర: రశజననల హనసమఇత రశవప

100-129/122

తఇడడ:డ అపయయ కకరర
ఇఇటట ననఇ:12-33
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12/34
వయససస:43
లఇ: పప
877
LHL4209425
పపరర: పపదన రశమకకటట కశలకకలరర

872
RBE0976847
పపరర: ససధకర కకరర

100-128/953

భరస : బభలలఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:12-43
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-129/133

899
RBE2521912
పపరర: అనసరశధ యరశఇశశటట
భరస : గఇగశధరరశవప యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-45
వయససస:31
లఇ: ససస స

897
RBE1889591
పపరర: భవశన గగసస

100-128/954

తఇడడ:డ మసశసన రశవప గగసస
ఇఇటట ననఇ:12-43
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-129/750

900
LHL3863677
పపరర: వనఇకమమ కలక
ల రర

100-128/955

భరస : నరశఇహ
ఇఇటట ననఇ:12-47
వయససస:62
లఇ: ససస స
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901
LHL3862927
పపరర: నరశఇహ కలక
ల రర

100-129/134

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:12-47
వయససస:67
లఇ: పప
904
LHL4207775
పపరర: గబరరమగరరస మదసద

100-129/136

100-128/957

100-128/960

100-128/961

100-129/142

100-128/963

100-128/757

తఇడడ:డ రశధ కకషష గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE1400563
పపరర: ననగమణణ పగరడడపలల

917
LHL4207791
పపరర: హనసమఇతరశవప మదదదకశల

920
LHL4212908
పపరర: వజయ లకడమ గగటట ఇ

923
LHL2561140
పపరర: ససగబణమమ కకరశపశటట

100-128/966

926
LHL3865011
పపరర: వజయదసరగ మదదదకశల

100-128/962

929
RBE1226258
పపరర: లకడమ గగటట ఇ
తఇడడ:డ రశధ కకషష గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:27
లఇ: ససస స

909
RBE1227249
పపరర: లఇగమమ గశడచపలల

100-128/959

912
RBE1890474
పపరర: వనఇకటటష గశడతపలల

100-129/140

915
LHL3863743
పపరర: అపశపరశవప మదదదకశల

100-129/141

తఇడడ:డ ససబభబరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-51
వయససస:35
లఇ: పప
100-129/143

918
LHL4213484
పపరర: సశమలమ జయఇ కఇదస

100-129/144

భరస : శవ రశమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:12-51
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-129/145

921
RBE2005734
పపరర: రమయ కకరశపశటట

100-129/146

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకరశపశటట
ఇఇటట ననఇ:12-52
వయససస:19
లఇ: ససస స
100-128/964

924
LHL2563146
పపరర: కకపమమ గగటట ఇ

100-128/965

భరస : రశధనకకషష
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-128/967

భరస : హనసమఇతరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-128/969

100-129/138

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గశడతపలల
ఇఇటట ననఇ:12-50
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : ససబభబరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:57
లఇ: ససస స
928
RBE1226241
పపరర: ససనతన గగటట ఇ

100-129/139

భరస : లకమణ రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-52
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశధనకకషష గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:12/53
వయససస:27
లఇ: ససస స
925
LHL3863768
పపరర: కకటటశశరమమ మదదదకశల

911
LHL4207783
పపరర: రశమబలల సష మశశటట

906
LHL4212882
పపరర: అనసరశధన మదసద

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-50
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబభబరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-51
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : చనననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-52
వయససస:54
లఇ: ససస స
922
RBE1084326
పపరర: రశమలకడమ గగటట ఇ

100-128/958

భరస : శశనవశస రశవప పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:12-51
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:12-51
వయససస:69
లఇ: పప
919
RBE2233344
పపరర: ఎలశమమ గగటట ఇ

908
RBE1177238
పపరర: రశణణ బబ లమలల

100-128/956

భరస : కకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-48
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమబలల
ఇఇటట ననఇ:12-50
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : ననగరశజ
ఇఇటట ననఇ:12-51
వయససస:33
లఇ: ససస స
916
LHL3864253
పపరర: ససబభబరశవప మదదదకశల

100-129/137

భరస : పసదసరర బబ లమలల
ఇఇటట ననఇ:12-50
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-50
వయససస:42
లఇ: పప
913
LHL4211413
పపరర: రరణబక గగటట ఇ

905
LHL4208971
పపరర: కకటటశశర రశవప మదసద

903
LHL4211397
పపరర: కలమలరర మదసద
భరస : గబరరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:12-48
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమబలల
ఇఇటట ననఇ:12-48
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : రశమబలల
ఇఇటట ననఇ:12-50
వయససస:58
లఇ: ససస స
910
RBE1227256
పపరర: వనఇకటటశశరరల గశడచపలల

100-129/135

భరస : సఈదన రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-47
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమబలల
ఇఇటట ననఇ:12-48
వయససస:35
లఇ: పప
907
LHL4211405
పపరర: కలమలరర సష మశశటట

902
LHL4212874
పపరర: సససదమమ కలక
ల రర

927
LHL4211421
పపరర: సశమలమ జయఇ దమబమ

100-128/968

భరస : ఇసశడయయలల
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-128/970

930
RBE1226266
పపరర: రశధ కకషష గగటట ఇ

100-128/971

తఇడడ:డ గబరవయయ గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:57
లఇ: పప
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931
LHL2563096
పపరర: లకమణరశవప గగటట ఇ

100-129/147

తఇడడ:డ చనన ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:36
లఇ: పప
934
RBE1470681
పపరర: నరససఇహరశవప గగటట ఇ

100-118/212

100-129/151

100-128/973

100-128/974

100-128/977

100-129/155

100-129/158

తఇడడ:డ రశమమగరరస బతష
స ల
ఇఇటట ననఇ:12-59
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

944
LHL4211447
పపరర: లకడమ జజల

947
RBE1942036
పపరర: రశమమగరరస బతషల

950
RBE0961079
పపరర: అనస జలల

953
LHL4211454
పపరర: సఇధయ గగటట ఇ

100-129/159

956
LHL4213559
పపరర: ననగమణణ చఇతల చతరరవప

100-128/975

959
RBE1287904
పపరర: రశణణ బతష
స ల
భరస : హనసమఇత రశవప బతష
స ల
ఇఇటట ననఇ:12-59
వయససస:26
లఇ: ససస స

939
RBE1883156
పపరర: కకఇడలల గగటట ఇ

100-129/654

942
LHL4207817
పపరర: వనఇకటటశశరరల గగటట ఇ

100-129/153

945
RBE0960972
పపరర: లకడమ కఇడచల

100-128/976

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-56
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-128/978

948
LHL4207825
పపరర: సససదసలల జజల

100-129/154

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:12-56
వయససస:54
లఇ: పప
100-129/156

951
RBE0976995
పపరర: నరరశ జలల

100-129/157

తఇడడ:డ సససదయయ జలల
ఇఇటట ననఇ:12-56
వయససస:32
లఇ: పప
100-128/979

954
RBE0960964
పపరర: మలరయయ కఇడచల

100-128/980

తఇడడ:డ ఆదచయయ
ఇఇటట ననఇ:12-58
వయససస:29
లఇ: పప
100-129/160

భరస : శఇకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-58
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-128/981

100-129/150

తఇడడ:డ పసదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-55
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:12-57
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-58
వయససస:35
లఇ: పప
958
RBE1240696
పపరర: హనసమఇతరశవప బతష
స ల

100-129/152

తఇడడ:డ ససబభబరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-56
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-56/A
వయససస:41
లఇ: ససస స
955
LHL4207841
పపరర: శఇకర రరడడడ చఇతలచచరరవప

941
LHL2563070
పపరర: కకషటయయ గగటట ఇ

936
RBE0885608
పపరర: వనఇకటటశశరరల గగటట ఇ

తఇడడ:డ అకకయయ గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:12-54
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదసలల బతషల
ఇఇటట ననఇ:12-56
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ అకకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-56
వయససస:39
లఇ: పప
952
LHL4212965
పపరర: వనఇకశయమమ పగరడడపలల

100-129/653

భరస : సససదసల
ఇఇటట ననఇ:12-56
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : నరరశ జలల
ఇఇటట ననఇ:12-56
వయససస:27
లఇ: ససస స
949
LHL4207833
పపరర: వనఇకటటశశరరల గగటట ఇ

938
RBE1471093
పపరర: ససరరష గగటట ఇ

100-129/149

తఇడడ:డ అకకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-54
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-55
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-55/1
వయససస:39
లఇ: ససస స
946
RBE1176735
పపరర: ననగ భవశన జలల

100-128/972

భరస : పపరయయ గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:12-54
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : పసదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-55
వయససస:62
లఇ: ససస స
943
LHL2561702
పపరర: శశఇతమణణ గగటట ఇ

935
RBE2233351
పపరర: వనఇకటనరసమమ గగటట ఇ

933
LHL4212890
పపరర: అఇజల కలమలరర మదదదకశల
భరస : అపశప రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : అకకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-54
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : కకఇదలల గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:12-54
వయససస:32
లఇ: ససస స
940
LHL4211439
పపరర: కళళవత గగటట ఇ

100-129/148

తఇడడ:డ చనన ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-53
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ అకకయయ గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:12-54
వయససస:20
లఇ: పప
937
RBE0976482
పపరర: అనసశశ గగటట ఇ

932
LHL4207809
పపరర: ననగరశజ గగటట ఇ

957
RBE1083310
పపరర: శశధర బతష
స ల

100-121/260

తఇడడ:డ రశమమగరరస బతష
స ల
ఇఇటట ననఇ:12/59
వయససస:31
లఇ: పప
100-128/982

960
RBE2233369
పపరర: వనఇకటభడవమమ బతష
స ల

100-128/983

భరస : రశమమగకకచ
ఇఇటట ననఇ:12-59
వయససస:54
లఇ: ససస స
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961
RBE0961087
పపరర: పపననమమ జగనననథఇ

100-129/161

భరస : రశజ
ఇఇటట ననఇ:12-59
వయససస:28
లఇ: ససస స
964
RBE1226316
పపరర: ననగశరరరన కలలకకరర

100-128/985

100-129/164

100-129/166

968
RBE2233591
పపరర: లఇగయయ కలలకకరర

971
LHL2549996
పపరర: ననగరశశరరశవప ఎరమలల

100-129/169

974
LHL4211462
పపరర: కలలయణణ యరమలల

తఇడడ:డ రవఇదడ బభబబ పశపశదనసస
ఇఇటట ననఇ:12-64
వయససస:30
లఇ: పప
100-128/992

100-129/171

భరస : శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-68
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

983
RBE2523124
పపరర: గగపస ననథ యరమల

100-128/758

986
LHL2550192
పపరర: కకషష ర కలమలర ఎరమలల

100-128/988

989
RBE0976540
పపరర: జజసస మమరర యరశమల
భరస : కకషష మగరరస యరశమల
ఇఇటట ననఇ:12-68
వయససస:59
లఇ: ససస స

969
RBE2233385
పపరర: జయలకడమ ఎరమలల

100-128/987

972
LHL4209516
పపరర: పడసశద మలరరపడడ

100-129/168

975
RBE1226332
పపరర: ఖదదరరననసశ యరమలల

100-128/989

భరస : రవకలమలర యరమలల
ఇఇటట ననఇ:12-64
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-128/991

978
RBE1410216
పపరర: శవ కలమలరర యఇపరశల

100-129/170

భరస : ననగరశశర రశవప యఇపరశల
ఇఇటట ననఇ:12-64
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-128/993

981
LHL4211496
పపరర: ననగమణణ యరమల

100-128/994

తఇడడ:డ పడసశదరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-66/1
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-129/751

984
LHL4208997
పపరర: ససరరష కలలకకరర

100-129/172

తఇడడ:డ రశమ కకటటసయల
ఇఇటట ననఇ:12-66/A
వయససస:40
లఇ: పప
100-129/173

తఇడడ:డ కకషషమగరరస
ఇఇటట ననఇ:12-68
వయససస:36
లఇ: పప
100-129/175

100-128/986

తఇడడ:డ రశఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:12-63
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడసశదరశవప యరమల
ఇఇటట ననఇ:12/66/1
వయససస:18
లఇ: పప

భరస : కకశశర యరశమల
ఇఇటట ననఇ:12/68
వయససస:27
లఇ: ససస స
988
LHL4212957
పపరర: ననగలకడమ యరమలల

100-129/167

తఇడడ:డ పడసశదరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-66/1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:12-66/1
వయససస:63
లఇ: పప
985
RBE0976557
పపరర: లకడమ యరశమల

980
LHL4211488
పపరర: దసరగ భవశన యరమల

966
RBE2233377
పపరర: వనఇకశయమమ కలలకకరర

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-63
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల యఇపరశల
ఇఇటట ననఇ:12-64
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : పడసశదరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-66/1
వయససస:49
లఇ: ససస స
982
RBE2233609
పపరర: పడసశదరశవప ఎరమలల

100-129/165

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-64
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-128/990 977
976
RBE1399543
RBE1400464
పపరర: నరససఇహ సశశమ పశపశదనసస
పపరర: ననగరశశర రశవప యఇపరశల

100-128/984

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-60/1
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:12-63
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-63
వయససస:34
లఇ: ససస స

979
LHL4211470
పపరర: లకడమ యరమల

100-129/163

తఇడడ:డ గబరరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:12-60/1
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-63
వయససస:35
లఇ: పప
973
LHL4212924
పపరర: కకరస ర యరమలల

965
RBE2233583
పపరర: వనఇకటటశశరరల కలలకకరర

963
RBE1226308
పపరర: పపడమలరరరన కలలకకరర
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల కలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:12-60
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:12-60
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-60/1
వయససస:35
లఇ: పప
970
LHL2549988
పపరర: రవకలమలర ఎరమలళళ

100-129/162

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:12-59
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల కలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:12-60
వయససస:27
లఇ: పప
967
LHL2562346
పపరర: ననగరశజ కలలకకరర

962
RBE2233575
పపరర: రశమమగరరస బతష
స ల

987
LHL2550200
పపరర: శశనవశసరశవప ఎరమలల

100-129/174

తఇడడ:డ కకషషమగరరస
ఇఇటట ననఇ:12-68
వయససస:37
లఇ: పప
100-129/176

990
RBE2233617
పపరర: కకషషమగరరస ఎరమలల

100-129/177

తఇడడ:డ తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:12-68
వయససస:62
లఇ: పప
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991
RBE1942002
పపరర: మరరయ కలమలరర పగడనల

100-121/261

తఇడడ:డ రశమరశవప పగడనల
ఇఇటట ననఇ:12/69
వయససస:21
లఇ: ససస స
994
RBE0837344
పపరర: కకషష రరడడడ శశనఇపపడడ

100-129/178

100-129/181

100-128/998

100-129/185

100-129/187

100-128/1000

100-129/191

భరస : ససధనకరశశవప
ఇఇటట ననఇ:12-81
వయససస:69
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE0976474
పపరర: మలలల సవరర గగటట ఇ

1007 LHL4212932
పపరర: రరపశ కలలకకరర

1010 RBE0695536
పపరర: లకదదయమమ జగనననథఇ

1013 RBE1177279
పపరర: అననపపరష పగరడడపలల

100-128/1003

1016 RBE2233393
పపరర: అపపమమ కకరర

100-129/186

1019 RBE0976839
పపరర: దతవనమలత కకరర
తఇడడ:డ అపయయ కకరర
ఇఇటట ననఇ:12-81
వయససస:30
లఇ: ససస స

999
LHL2559607
పపరర: ససతమమ పప దదల

100-128/997

1002 RBE0890301
పపరర: పపరయయ గగటట ఇ

100-129/184

1005 RBE0960980
పపరర: ఏడడకకఇడలల బతష
స ల

100-128/999

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-74
వయససస:51
లఇ: పప
100-129/188

1008 LHL4212940
పపరర: రమలదతవ కశలకకలరర

100-129/189

తఇడడ:డ కకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-74/A
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-128/1001

1011 LHL4207858
పపరర: కమమయయ పగరడడపలల

100-129/190

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-80
వయససస:72
లఇ: పప
100-128/1002

1014 LHL4212999
పపరర: కలమలరర పగరడడపలల

100-129/192

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-80/1
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-128/1004

తఇడడ:డ ససధనకరశశవప
ఇఇటట ననఇ:12-81
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-128/1006

100-129/180

తఇడడ:డ అకకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-72
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : కఇబయయ పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:12-80/1
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదద రశమబడడ కకఇక
ఇఇటట ననఇ:12-81
వయససస:31
లఇ: పప
1018 RBE2233419
పపరర: ననగబలల కకరర

100-129/183

భరస : దవదస
ఇఇటట ననఇ:12-80
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-80
వయససస:46
లఇ: పప
1015 RBE1176602
పపరర: ససబభబరశవప కకఇక

1001 RBE0890293
పపరర: పపననయయ గగటట ఇ

996
RBE0976706
పపరర: శశనవశస రశవప కశలకకలరర

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-70/6
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-74/A
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12-80
వయససస:49
లఇ: పప
1012 LHL4207866
పపరర: వనఇకటటశశరరల పగరడడపలల

100-129/182

భరస : పపననయయ గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:12-72
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమ కకటటసయల
ఇఇటట ననఇ:12-74/A
వయససస:58
లఇ: పప
1009 RBE0695445
పపరర: దవదడ జగనననథఇ

998
LHL4212833
పపరర: భభరత శనఇపపడడ

100-128/996

తఇడడ:డ లఇగయయ క లలకకరర
ఇఇటట ననఇ:12-69
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ అకకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-72
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసద అబడహఇ పపపపల
ఇఇటట ననఇ:12-72
వయససస:29
లఇ: పప
1006 LHL4209003
పపరర: కకటటశశర రశవప కశలకకలరర

100-129/179

భరస : కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-69/a
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : రమమశ పపపపల
ఇఇటట ననఇ:12-72
వయససస:27
లఇ: ససస స
1003 RBE0976466
పపరర: రమమశ పపపపల

995
RBE0885236
పపరర: ఆలలఖ రరడడడ శశనఇపపడడ

993
RBE1672666
పపరర: వనఇకట రశవప
తఇడడ:డ ససఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-69
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-69
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-69
వయససస:26
లఇ: ససస స
1000 RBE1410133
పపరర: ననతడ పపపపల

100-128/995

భరస : ననగరశజ కలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:12-69
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-69
వయససస:52
లఇ: పప
997
RBE1887116
పపరర: తరరపతమమ కశలలకలరర

992
RBE0976714
పపరర: సరరత కశలకకలరర

1017 RBE2233401
పపరర: ననగరఇదడఇ కకరర

100-128/1005

భరస : అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:12-81
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-129/193

1020 RBE1726819
పపరర: శశరలజ ననదచఇడల

100-129/194

భరస : పడసశద ననదచఇడల
ఇఇటట ననఇ:12-81
వయససస:25
లఇ: ససస స
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1021 RBE1726835
పపరర: ధనలకడమ పసరరమళల

100-129/195

భరస : శశనవశసరశవప పసరరమలళల
ఇఇటట ననఇ:12-81
వయససస:35
లఇ: ససస స
1024 RBE1400423
పపరర: ససబభబరశవప కకఇక

100-128/1008

100-128/1011

100-129/198

100-129/201

100-129/203

100-128/1015

100-129/207

భరస : రశఇ బభబబ
ఇఇటట ననఇ:12-86/B
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 RBE2233443
పపరర: మరరయమమ కకఇక

1037 RBE0961129
పపరర: అఇజయయ వజజడగరరర

1040 LHL2553287
పపరర: ననగరశజ అఇదసగబల

1043 RBE2233641
పపరర: కకఇడలల అఇదసగబల

100-128/1017

1046 LHL2561769
పపరర: మబరళ మఇజల

100-128/1013

1049 RBE1726876
పపరర: జజయత మబచసచ
తఇడడ:డ పపతషరర మబచసచ
ఇఇటట ననఇ:12/87
వయససస:23
లఇ: ససస స

1029 LHL3863974
పపరర: చనరశమబలల కకఇక

100-129/197

1032 RBE0976763
పపరర: అఇజల కకఇక

100-129/200

1035 RBE2233633
పపరర: పసదరశమబలల కకఇక

100-129/202

తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:12-82/1
వయససస:51
లఇ: పప
100-129/204

1038 LHL2562551
పపరర: ససభభగయఇ అఇదసగబల

100-128/1014

భరస : పకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:12-85
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-129/205

1041 RBE0961095
పపరర: గఇగయయ శశరశఇ

100-129/206

తఇడడ:డ ఆనఇదరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-85
వయససస:31
లఇ: పప
100-129/208

1044 LHL4211512
పపరర: సఇగరత అఇదసగల

100-128/1016

భరస : ననగరశజ
ఇఇటట ననఇ:12-85A
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-129/209

తఇడడ:డ హలమ
ఇఇటట ననఇ:12-86
వయససస:39
లఇ: పప
100-129/211

100-128/1010

భరస : ససవశ కకఇక
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:12-85
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మబరళ
ఇఇటట ననఇ:12-86
వయససస:36
లఇ: ససస స
1048 LHL4213047
పపరర: చఇదడకఴ పగడనల

100-129/199

తఇడడ:డ పకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:12-85
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-85
వయససస:30
లఇ: ససస స
1045 LHL2564714
పపరర: వనఇకటననగలకడమ మఇజల

1031 RBE0885111
పపరర: నరరఇదడ బభబబ ననదతఇడల

1026 RBE1886951
పపరర: మహహశ కకఇకశ

తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:12-84
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:12-85
వయససస:33
లఇ: ససస స
1042 RBE0961103
పపరర: కశటఇమల శశరశఇ

100-128/1012

భరస : పసదరశమబలల
ఇఇటట ననఇ:12-82/1
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదన రశమబలల
ఇఇటట ననఇ:12-82/A
వయససస:35
లఇ: పప
1039 LHL4211504
పపరర: ధనలకడమ అఇదసగల

1028 RBE2233435
పపరర: మరరయమమ కకఇక

100-128/1007

తఇడడ:డ పసదద రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమ రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : ససబభబరశవప కకఇక
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:28
లఇ: ససస స
1036 LHL4209060
పపరర: శవ కకననక

100-128/1009

భరస : ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:49
లఇ: పప
1033 RBE0976771
పపరర: భగలకడమ కకఇక

1025 RBE1665215
పపరర: రమమశ కకఇకశ

1023 LHL2557056
పపరర: శశరమమ కకఇకశ
భరస : చనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసద రమబడడ కకఇకశ
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : ఇదదయయ
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:54
లఇ: ససస స
1030 RBE0885095
పపరర: రశమ రశవప ననదతఇడల

100-129/196

తఇడడ:డ ససధనకరశశవప
ఇఇటట ననఇ:12-81
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదద రశమబలల కకఇక
ఇఇటట ననఇ:12-82
వయససస:30
లఇ: పప
1027 RBE2233427
పపరర: పసదసశఇబమమ ఎరమలల

1022 RBE2233625
పపరర: అపపయయ కకరర

1047 LHL4207981
పపరర: లఇగయయ బఇడడ

100-129/210

తఇడడ:డ యలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:12-86/B
వయససస:38
లఇ: పప
100-128/759

1050 LHL4211520
పపరర: ససతమమ కరసరర

100-128/1018

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:42
లఇ: ససస స
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1051 RBE0727883
పపరర: లకడమ శశరశఇ

100-128/1019

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:30
లఇ: ససస స
1054 RBE1086215
పపరర: శశనవశస గబరజజల

100-129/31

100-129/213

100-129/216

100-123/249

100-128/1022

100-129/222

100-128/1024

భరస : సశఇబశవ రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-91/A
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 LHL2553204
పపరర: రశఇబభబబ పగడనల

1067 RBE2233450
పపరర: అననపపరష మమ దఇడనశ

1070 RBE0975203
పపరర: ననగమణణ కకరరనపశటట

1073 RBE2233468
పపరర: ససగబణమమ కకననపశటట

100-128/1027

1076 RBE0976458
పపరర: ససజజత పపపపల

100-129/219

1079 RBE2233476
పపరర: సససదమమ ఉపపప
భరస : పష తషరశజ
ఇఇటట ననఇ:12-92
వయససస:59
లఇ: ససస స

1059 RBE0727537
పపరర: కకటట రరడడడ శశరశఇ

100-129/215

1062 RBE0961111
పపరర: రరతమమ వజజడగరరర

100-129/218

1065 RBE2233658
పపరర: లఇగయయ పగడనల

100-129/220

తఇడడ:డ మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:12-87/1
వయససస:74
లఇ: పప
100-128/1023

1068 LHL4207908
పపరర: ననగరశశరరశవప జజలల

100-129/221

తఇడడ:డ చనన రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:12-89
వయససస:39
లఇ: పప
100-112/493

1071 RBE1941574
పపరర: కశశఇత కఇడతలల

100-128/518

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప కఇడతలల
ఇఇటట ననఇ:12-91
వయససస:32
లఇ: పప
100-128/1025

1074 LHL2567105
పపరర: ససభభషసణణ కకననపశటట

100-128/1026

తఇడడ:డ పడసశదరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-91
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-129/33

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప పపపపల
ఇఇటట ననఇ:12/91
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-129/224

100-129/212

భరస : శవయయ
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : పడసశద
ఇఇటట ననఇ:12-91
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : డతవడ
ఇఇటట ననఇ:12-91
వయససస:37
లఇ: ససస స
1078 LHL4213039
పపరర: ధన లకడమ యలజజల

100-129/217

తఇడడ:డ పడసశద కకరరనపశటట
ఇఇటట ననఇ:12/91
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసశద కకరరనపటట
ఇఇటట ననఇ:12-91
వయససస:22
లఇ: ససస స
1075 LHL2568194
పపరర: ఆదదలకడమ లఇకపలల

1061 RBE0728261
పపరర: గఇగయయ శశరశఇ

1056 LHL4207882
పపరర: వనఇకటటశశరరల గబరజజల

తఇడడ:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : సఇజవ
ఇఇటట ననఇ:12-89
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఇజవ
ఇఇటట ననఇ:12-89/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
1072 RBE1942325
పపరర: రతన కలమలరర కకరరనపటట

100-129/214

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-87/1
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-89
వయససస:37
లఇ: ససస స
1069 LHL4213021
పపరర: ఊషశ రశణణ దఇడనసస

1058 RBE0727529
పపరర: ససధనకర శశరశఇ

100-128/1021

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప గబరజజల
ఇఇటట ననఇ:12/87-1
వయససస:25
లఇ: ససస స
1066 LHL4211538
పపరర: ననగలకడమ జజలల

100-129/32

తఇడడ:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబభబరశవప
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:35
లఇ: పప
1063 RBE1634260
పపరర: పదమ గబరజజల

1055 RBE1086223
పపరర: గరరరష గబరజజల

1053 RBE0960956
పపరర: రజన కశలకకలరర
భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గబరజజల
ఇఇటట ననఇ:12/87
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:60
లఇ: పప
1060 RBE0727545
పపరర: చనననగయయ దనసరర

100-128/1020

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:12-87
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గబరజజల
ఇఇటట ననఇ:12/87
వయససస:27
లఇ: పప
1057 LHL4207890
పపరర: కకఇడలల కరసరర

1052 RBE0727925
పపరర: కలమలరర శశరశఇ

1077 RBE2233666
పపరర: పడసశద కకననపశటట

100-129/223

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:12-91
వయససస:59
లఇ: పప
100-128/1028

1080 LHL4213054
పపరర: యలశశధ మబచడచ

100-129/225

భరస : వఇదనఇ
ఇఇటట ననఇ:12-92/A
వయససస:53
లఇ: ససస స
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1081 LHL4213062
పపరర: మమరర కలమలరర మబచడచ

100-129/226

తఇడడ:డ పపతషరర
ఇఇటట ననఇ:12-92/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
1084 RBE2233674
పపరర: చనవరయయ కకఇక

100-129/229

100-129/231

100-128/1029

100-128/783

100-129/235

100-129/238

100-128/784

తఇడడ:డ సఇజవ రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-115
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 LHL2561595
పపరర: కకఇడనలల కకఇకశ

1097 RBE1496728
పపరర: సశయనన గడదఇ

1100 RBE1496751
పపరర: అరరణన కలమలరర గడదఇ

1103 LHL4213070
పపరర: ససబబబలల ఉససస ల

100-128/785

1106 LHL4209466
పపరర: ససబభబ రరడడడ బమవరపప

100-129/234

1109 RBE1084284
పపరర: అపశపమమ దఇడనసస
భరస : సఇగయయ దఇడనసస
ఇఇటట ననఇ:12-116
వయససస:61
లఇ: ససస స

1089 LHL2561603
పపరర: కకఇడలల కకఇకశ

100-129/233

1092 RBE0976201
పపరర: రగజజ కకఇక

100-128/782

1095 RBE1585595
పపరర: గగపస కకషష ననరదనసస

100-129/655

తఇడడ:డ రమమష ననరదనసస
ఇఇటట ననఇ:12-103
వయససస:23
లఇ: పప
100-129/236

1098 RBE1496736
పపరర: పదనమవత గడదఇ

100-129/237

భరస : సశయనన
ఇఇటట ననఇ:12-103/C
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-129/239

1101 RBE1496769
పపరర: మలధవ లత గడదఇ

100-129/240

భరస : అరరరన కలమలర
ఇఇటట ననఇ:12-103/C
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-128/519

1104 LHL4213088
పపరర: రమణమమ పగరడడపలల

100-128/520

భరస : కకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-104/B
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-128/521

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-109
వయససస:68
లఇ: పప
100-128/787

100-129/230

భరస : కకఇడలల కకఇక
ఇఇటట ననఇ:12-103
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటగరరర
ఇఇటట ననఇ:12-104/A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : లలజరర
ఇఇటట ననఇ:12-106
వయససస:78
లఇ: ససస స
1108 RBE1726983
పపరర: ఆనఇద బభబబ దఇడనశ

100-128/781

భరస : సశయనన
ఇఇటట ననఇ:12-103/C
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : మలతఇగర రశజ కకరబఇడడ
ఇఇటట ననఇ:12-104
వయససస:40
లఇ: ససస స
1105 LHL4211553
పపరర: కకటమమ కకఇక

1091 LHL4211546
పపరర: రశమబలమమ కకఇకశ

1086 LHL4209045
పపరర: వరరశఘవలక కకఇకశ

తఇడడ:డ చననవరయయ
ఇఇటట ననఇ:12-96
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:12-103/C
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ సశయనన
ఇఇటట ననఇ:12-103/C
వయససస:37
లఇ: పప
1102 RBE1220573
పపరర: కకటటశశరమమ కకరబఇడడ

100-129/232

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12-103
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:12-103/A
వయససస:33
లఇ: పప
1099 RBE1496744
పపరర: అరరరన కలమలర గడదఇ

1088 LHL4212981
పపరర: శశరమమ కకఇకశ

100-129/228

తఇడడ:డ లజర
ఇఇటట ననఇ:12-95/A
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12-103
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12-103
వయససస:64
లఇ: ససస స
1096 LHL4209169
పపరర: ననగశశషష పగరడడపలల

100-129/34

భరస : వరరశఘవలల
ఇఇటట ననఇ:12-95/A
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:12-97
వయససస:74
లఇ: ససస స
1093 RBE2233492
పపరర: అకకమమ కకఇక

1085 RBE0976789
పపరర: సష నయల కకఇక

1083 RBE0976524
పపరర: లకడమ కకఇక
భరస : చనన వనఇకటటసశరరల కకఇక
ఇఇటట ననఇ:12-95
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : కకఇదలల కకఇక
ఇఇటట ననఇ:12/95-1
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర రశఘవపలల
ఇఇటట ననఇ:12-95/A
వయససస:35
లఇ: పప
1090 RBE2233484
పపరర: కకటమమ బలలలన

100-129/227

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12-95
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలజరర
ఇఇటట ననఇ:12-95
వయససస:62
లఇ: పప
1087 LHL4209052
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకఇకశ

1082 LHL4213138
పపరర: దసరశగ కకఇక

1107 RBE1084292
పపరర: సఇజవ రశవప దఇడనసస

100-128/786

తఇడడ:డ సఇగయయ దఇడనసస
ఇఇటట ననఇ:12-115
వయససస:48
లఇ: పప
100-128/788

1110 RBE1084300
పపరర: రమలదతవ దఇడనసస

100-128/789

తఇడడ:డ చఇదడయయ దఇడనసస
ఇఇటట ననఇ:12-116
వయససస:33
లఇ: ససస స
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1111 RBE1084318
పపరర: చఇదడయయ దఇడనసస

100-128/790

తఇడడ:డ సఇగయయ దఇడనసస
ఇఇటట ననఇ:12-116
వయససస:46
లఇ: పప
1114 RBE0885434
పపరర: వనఇకటయయ జగననధఇ

100-128/793

100-128/1032

100-129/656

100-128/525

100-129/657

100-113/392

100-129/258

భరస : మరశ
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1130 RBE1177170
పపరర: పసద సససదయయ కకపపపల

1133 RBE1288019
పపరర: srikanth మలల రరడడడ

100-129/275

1136 RBE1925353
పపరర: ఆదఇషఫస షపక
తఇడడ:డ ఖజ షపక
ఇఇటట ననఇ:13-1
వయససస:54

100-129/276

100-129/242

భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:47
లఇ: ససస స

1119 LHL4209458
పపరర: రమమశశ మహమలటఇ

100-128/522

1122 LHL4209086
పపరర: వనఇకట గరరర ఉసపస లల

100-128/524

1125 RBE1667195
పపరర: శశనస

100-128/1033

తఇడడ:డ తనతనబభయ
ఇఇటట ననఇ:12-192
వయససస:38
లఇ: పప
100-128/1034

1128 RBE1743095
పపరర: రశజరష పగరడడపలల

100-129/35

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:12/860
వయససస:22
లఇ: పప
100-128/1035

1131 RBE0976011
పపరర: బబబరశణణ పగడనల
భరస : మహహశ
ఇఇటట ననఇ:13
వయససస:28

100-129/259

100-129/257

లఇ: ససస స

100-129/260
1134 RBE1883016
పపరర: వనఇకట నవన కలమలర మలల రరడడడ

తఇడడ:డ శశరదన రశవప మలల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13
వయససస:22
లఇ: పప
100-129/243

1137 RBE1925361
పపరర: కససఇబ షపక

100-129/244

భరస : ఆదఇషఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:13-1
వయససస:47
లఇ: ససస స

లఇ: పప

1139 LHL3862919
పపరర: ననగమణణ కఇభభల

100-128/1031

తఇడడ:డ లలజరర
ఇఇటట ననఇ:12-140/A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదనరశవప మలల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభసకర రశవప కకఇకశ
ఇఇటట ననఇ:13-00
వయససస:20
లఇ: పప
1138 LHL3862570
పపరర: మలలఇబ షపక

100-128/523

తఇడడ:డ పసద గగపయయ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:13-00
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13
వయససస:32
లఇ: పప
1135 RBE1803428
పపరర: గగపస కలలయణ కకఇకశ

1121 LHL4209441
పపరర: ససతనరశమయయ మహమలటఇ

1127 RBE1176891
పపరర: వమలమమ భమవరపప

1116 RBE0885426
పపరర: రశమయయ జగనననధమ

తఇడడ:డ ససతనరమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-130/A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ససబభబరరడడడ భమవరపప
ఇఇటట ననఇ:12-239
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరరశశరశవప కశలలకలరర
ఇఇటట ననఇ:13
వయససస:33
లఇ: పప
1132 RBE0976029
పపరర: మహహశ పగదల

100-129/241

భరస : ఏడడకకఇడలల పష దసదటటరర
ఇఇటట ననఇ:12-143
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:12-192
వయససస:33
లఇ: ససస స
1129 RBE1926682
పపరర: గబరరమగరరస కలలకలరర

1118 RBE1743111
పపరర: శవకలమలర ఉసపటలల

1124 RBE1886902
పపరర: వనఇకట రమణ పష దసదటటరర

100-128/792

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12-120
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:12-137/A
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట గరరర ఉసపటలల
ఇఇటట ననఇ:12-140/a
వయససస:22
లఇ: ససస స
1126 RBE1675446
పపరర: లకడమ

100-128/1030

తఇడడ:డ వనఇకటగరరర ఉసపటలల
ఇఇటట ననఇ:12-129/c
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనస మలయదరశ
ఇఇటట ననఇ:12-135
వయససస:21
లఇ: ససస స
1123 RBE1809441
పపరర: శశఇత ఉసపటలల

1115 RBE0885301
పపరర: చన శశనస జగనననధఇ

1113 RBE0885335
పపరర: ససబబయయ జగనననధమ
తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:12-120
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:12-120
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:12-120
వయససస:34
లఇ: ససస స
1120 RBE1958438
పపరర: రశణణ మలయదరశ

100-128/791

తఇడడ:డ చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:12-116
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇపసరయయ
ఇఇటట ననఇ:12-120
వయససస:67
లఇ: పప
1117 RBE0885459
పపరర: అఇజమమ జగనననధఇ

1112 RBE1726967
పపరర: మలధసరర దఇడనసస

100-129/277

1140 LHL3863149
పపరర: జజన షపక

100-129/278

తఇడడ:డ మరశ
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:35
లఇ: పప
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1141 LHL3863156
పపరర: రహహఇ షపక

100-129/279

తఇడడ:డ మరశ
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:39
లఇ: పప
100-129/282

1147 RBE0976565
పపరర: మరశ బ షపక

100-129/285

100-129/290

100-129/660

100-129/293

100-129/296

100-128/1037

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 LHL4213575
పపరర: పశరశత కకపపపల

1157 LHL4209367
పపరర: ననగరశశర రశవప వనమబల

1160 LHL4213385
పపరర: లకడమ వనమబల

1163 RBE0960915
పపరర: ఆనఇద కశలకకలరర

100-129/298

1166 RBE1108837
పపరర: శశనవశస రశవప ఆకలల

100-129/291

1169 RBE1882158
పపరర: అపరష కకపపపల
భఇధసవప: ధనలకడమ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:13-7
వయససస:32
లఇ: ససస స

1149 LHL3862588
పపరర: ఖలశఇ షపక

100-129/287

1152 LHL4213377
పపరర: రశమ లకడమ కఇబభల

100-129/289

1155 RBE0976730
పపరర: బభల కకటయయ ననగరననటట

100-129/292

తఇడడ:డ లకమయయ ననగరననటట
ఇఇటట ననఇ:13-4
వయససస:28
లఇ: పప
100-129/294

1158 LHL4213351
పపరర: ననగరతనమమ కకపపపల

100-129/295

భరస : పసదద గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:13-4/A
వయససస:83
లఇ: ససస స
100-129/297

1161 RBE0960832
పపరర: భగదతవ వజజడగరరర

100-128/1036

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:13-5
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-128/1038

100-128/1039
1164 RBE0960931
పపరర: అఇజల కలమలరర కశలకకలరర

తఇడడ:డ రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-6
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-125/1029

తఇడడ:డ శవయయ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:13-6/1,2,3
వయససస:35
లఇ: పప
100-129/299

100-129/284

భరస : సససదన రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-2/A
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-6
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-6
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : రశమ చఇదడయయ ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:13-6/123
వయససస:30
లఇ: ససస స

100-129/288

భరస : ననగరశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-4/B
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-6
వయససస:63
లఇ: ససస స

1168 RBE1443217
పపరర: సససదమమ ఆకలల

1151 LHL4209375
పపరర: అఇజననయబలల కఇబభల

1146 RBE0960824
పపరర: రశజజ బభబబ జగనననథఇ

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:13-2/1
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-4/A
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:13-4/A
వయససస:39
లఇ: ససస స

1165 RBE0960808
పపరర: అఇజయయ జగనననథఇ

100-129/286

భరస : నరససఇహ రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-4
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:13-4/A
వయససస:89
లఇ: పప

1162 RBE0960907
పపరర: సశరశజయఇ కశలకకలరర

1148 RBE2233682
పపరర: సససదమమ కఇబభల

100-129/281

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:13-2/A
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలల యయ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:13-3
వయససస:36
లఇ: ససస స

1159 LHL4213369
పపరర: లకడమ కకపపపల

100-129/283

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపనననరశవప మబనగశ
ఇఇటట ననఇ:13-2-84
వయససస:24
లఇ: పప

1156 LHL4209359
పపరర: పసదగగపయయ కకపపపలల

1145 RBE0960816
పపరర: అఇజమమ జగనననథఇ

1143 LHL4213393
పపరర: రసడల బ షపక
భరస : రహమలన
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : సససదసలల షపక
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:36
లఇ: ససస స

1153 RBE1456517
పపరర: రమణమమ యరశఇశశటట

100-129/280

తఇడడ:డ మరశ
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:36
లఇ: పప

1144 RBE0960782
పపరర: జగనననథఇ అబభడహమ
జగనననథఇ
తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-2
వయససస:44
లఇ: పప

1150 RBE1743228
పపరర: వనఇకటటశశరరల మబనగశ

1142 LHL3864493
పపరర: సససదసలల షపక

1167 RBE1285254
పపరర: అరరణన ఆకలల

100-125/1030

భరస : శశనవశస రశవప ఆకలల
ఇఇటట ననఇ:13-6/1,2,3
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-125/1031

1170 RBE0976748
పపరర: అపరష ననగరననన

100-129/661

భరస : బభల కకటయయ ననగరననన
ఇఇటట ననఇ:13-7
వయససస:27
లఇ: ససస స
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1171 RBE0976755
పపరర: జజనకక రశమయయ ననగరననన

100-129/662

తఇడడ:డ లకమయయ ననగరననన
ఇఇటట ననఇ:13-7
వయససస:26
లఇ: పప
1174 RBE1837889
పపరర: అపరష కకపపపల

100-129/665

1175 LHL4209383
పపరర: లకమయయ ననగరననన

100-129/668

1178 RBE0961053
పపరర: దననయయలల కఇడచల

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల గబననదద
న దద
ఇఇటట ననఇ:13-9
వయససస:19
లఇ: పప

1183 LHL2558211
పపరర: కకషష ఎలమల

1184 LHL4211579
పపరర: మఇగమమ ఎలమల

100-129/672

తఇడడ:డ చచననకరశవరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-9
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:13-9
వయససస:32
లఇ: ససస స
1189 RBE1164219
పపరర: సశయ కకశశర యలమల

1187 RBE0961038
పపరర: ఎలల యయ కఇదసల

1190 LHL4209342
పపరర: గగపశల కకషష గబఇడచడ
డ డడ

తఇడడ:డ చచనన కరశవ రశవప యలమల
ఇఇటట ననఇ:13-9
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-9/A
వయససస:33
లఇ: పప

1192 LHL2553261
పపరర: లకడమ తషలశ ఏలమల

1193 RBE2233690
పపరర: శవకలమలరర ఎలమల

100-129/300

భరస : ననగరశజరష
ఇఇటట ననఇ:13-10
వయససస:45
లఇ: ససస స
1195 LHL4213336
పపరర: మఇగమమ గబఇడచడ
డ డడ

100-129/303

భరస : సససదనరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-11/1
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1196 LHL3865003
పపరర: పదనమవత ననదచఇడల

1179 RBE0961061
పపరర: రశజ జగనననథఇ

1199 RBE1114578
పపరర: సశఇబశవ రశవప దనసరర
తఇడడ:డ ఏసయయ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:13-12
వయససస:27
లఇ: పప

100-129/670

100-129/671

తఇడడ:డ చచననకరశవశవప
ఇఇటట ననఇ:13-9
వయససస:37
లఇ: పప
100-129/673

1185 LHL4213302
పపరర: ఈశశరమమ యలమల

100-129/674

భరస : శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-9
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-129/676

1188 RBE1061688
పపరర: రశమబ యలమల

100-129/677

తఇడడ:డ చచననన కరశవ రశవప యలమల
ఇఇటట ననఇ:13-9
వయససస:27
లఇ: పప
100-129/679

1191 LHL4213328
పపరర: లకడమ గబఇడచడ
డ డడ

100-129/680

భరస : గగపశల కకషష
ఇఇటట ననఇ:13-9/a
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-129/301

1194 RBE2233708
పపరర: కకటటశశరరశవప ఎలమల

100-129/302

తఇడడ:డ వనఇకటచలమయయ
ఇఇటట ననఇ:13-10
వయససస:69
లఇ: పప
100-129/304

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-11
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-129/306

100-129/667

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:13-8
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-10
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-10/A
వయససస:35
లఇ: ససస స
1198 LHL3865045
పపరర: రగజజరమణణ నఇబగరర

100-129/669

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-9
వయససస:59
లఇ: పప
100-129/678

100-129/664

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:13-7/A
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : చచననకరశవరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-9
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-129/675

1176 LHL4213401
పపరర: జజనకమమ ననగరననన

100-128/1085 1182 LHL2555704
1181 RBE2518934
పపరర: వనఇకట నరససఇహ సశశమ గబననదద
పపరర: శశనవశసరశవప ఎలమల
న ద

తఇడడ:డ సససదయయ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:13/8 INDIRA COLONY
వయససస:33
లఇ: పప

1186 LHL4213310
పపరర: ఆదదలకడమ యలమల

100-129/666

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:13-8
వయససస:29
లఇ: పప
100-129/658

1173 RBE1803071
పపరర: శఇకర రశవప కకపపపల
తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:13-7
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభల కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-7/A
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలరయయ
ఇఇటట ననఇ:13-8
వయససస:29
లఇ: పప
1180 RBE1611920
పపరర: శఇకర రశవప కకపపపల

100-129/663

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:13-7
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : శఇకర రశవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:13-7
వయససస:32
లఇ: ససస స
1177 RBE0960790
పపరర: శవయయ వజడఇగర

1172 RBE1061639
పపరర: అనలలకమలర కకపపపల

1197 LHL2558021
పపరర: సససదనరశవప నఇబగరర

100-129/305

తఇడడ:డ గగవఇదసలల
ఇఇటట ననఇ:13-11/1
వయససస:47
లఇ: పప
100-128/1040

1200 RBE2233716
పపరర: చఇదడకళ గబఇడచడ
డ డడ

100-129/307

భరస : అనఇతకకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-12
వయససస:44
లఇ: ససస స
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100-129/308 1202 RBE1585603
1201 RBE2233724
పపరర: అనఇతకకటటశశరరశవప గబఇడచడ
పపరర: శవశఇకర దనసరర
డ డడ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-12
వయససస:47
లఇ: పప
1204 RBE1177253
పపరర: వనఇకటటశ గబఇడచడ
డ డడ

తఇడడ:డ ఏసయయ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:13-12
వయససస:23
లఇ: పప
100-128/1041

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:13-13
వయససస:27
లఇ: పప
1207 RBE2233732
పపరర: వనఇకటరశవమమ గబఇడచడ
డ డడ

100-129/311

100-129/313

100-129/316

100-119/250

100-129/318

100-129/321

తఇడడ:డ రశమమగరరస తతట
ఇఇటట ననఇ:13-17
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 LHL4209334
పపరర: వనఇకటటశశరరల గబఇడచడ
డ డడ

1217 RBE1982677
పపరర: మసశసన బ షపక

1220 RBE1116756
పపరర: పష లలశశరమమ గబఇడచడ
డ డడ

1223 RBE0695429
పపరర: అనల కలమలర కకపపపల

100-129/324

1226 RBE1743244
పపరర: కకమల గబననదద
న ద

100-129/317

1229 LHL4211595
పపరర: మబతస యయ ఎలమల
తఇడడ:డ పసదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-17
వయససస:77
లఇ: ససస స

1209 RBE1726785
పపరర: పదమ తరరమలశశటట

100-129/261

1212 RBE2233757
పపరర: అనసడరయ గబఇడచడ
డ డడ

100-129/315

1215 RBE1576172
పపరర: మసశసన బ షపక

100-118/213

భరస : సససదన సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:13/14-E
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-129/262

1218 RBE1982685
పపరర: సససదన సశహహబ షపక

100-129/263

తఇడడ:డ పసదద మర సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:13/14-e
వయససస:64
లఇ: పప
100-129/319

1221 RBE2233773
పపరర: కకఇడలరశవప గబఇడచడ
డ డడ

100-129/320

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-15
వయససస:61
లఇ: పప
100-129/322

1224 RBE1116764
పపరర: వనఇకటటశశరరల గబఇడచడ
డ డడ

100-129/323

తఇడడ:డ వషష
ష మగరరస గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:13-16
వయససస:33
లఇ: పప
100-129/325

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప గబననదద
న దద
ఇఇటట ననఇ:13-16
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-125/1032

100-129/310

భరస : వషష
ష మగరరస
ఇఇటట ననఇ:13-14
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-16
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ వపడడమబల
ఇఇటట ననఇ:13-16
వయససస:45
లఇ: పప
1228 RBE1084045
పపరర: రవఇదడ బభబబ తతట

100-129/314

భరస : శశనస బభబబ గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:13-15
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-15/1
వయససస:74
లఇ: ససస స
1225 RBE1240522
పపరర: శశనవశస రరడడడ వపడడమబల

1211 LHL4208054
పపరర: రశజ దదపపలదద

1206 RBE1164201
పపరర: వనఇకటటశ గబఇడచడ
డ డడ

భరస : కకషష తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:13/14
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:13/14-e
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడలరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-15
వయససస:36
లఇ: పప
1222 RBE2233781
పపరర: లఇగమమ గబఇడచడ
డ డడ

100-129/312

తఇడడ:డ అఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:13-14/A
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదదమరశ సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:13/14-E
వయససస:64
లఇ: పప
1219 LHL3864303
పపరర: శశనస బభబబ గబఇడచడ
డ డడ

1208 RBE2233740
పపరర: శశనవశసరశవప గబఇడచడ
డ డడ

100-129/682

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:13-13
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబజర
ఇఇటట ననఇ:13-14
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-14
వయససస:59
లఇ: పప
1216 RBE2480077
పపరర: సససదన సశహహబ షపక

100-129/309

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-13
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వషష
ష మగరరస
ఇఇటట ననఇ:13-14
వయససస:35
లఇ: పప
1213 RBE2233765
పపరర: వషష
ష మగరరస గబఇడచడ
డ డడ

1205 RBE1164185
పపరర: సఇధనయ రశణణ గబఇడచడ
డ డడ

1203 RBE1743202
పపరర: శవ శఇకర దనసరర
తఇడడ:డ యయసయయ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:13-12
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:13-13
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-13
వయససస:48
లఇ: ససస స
1210 LHL3864923
పపరర: వనఇకటటశశరరల గబఇడచడ
డ డడ

100-129/681

1227 RBE1456533
పపరర: పపరష కలమలరర గబఇడచడ
డ డడ

100-129/683

భరస : వనఇకటటశశరరల గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:13-16-3
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-129/326

1230 RBE1960087
పపరర: ఎడడకకఇడలల యలమల

100-129/327

తఇడడ:డ పసదద కకటయయ యల మల
ఇఇటట ననఇ:13-17
వయససస:48
లఇ: పప
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1231 RBE1677509
పపరర: గగపస యలమల

100-129/684

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:13-17
వయససస:26
లఇ: పప
1234 LHL4213187
పపరర: వజయ కకఇక

100-129/328

100-129/330

100-129/333

1238 RBE2233799
పపరర: ఏడడకకఇడలల ఎలమల

1241 LHL4213252
పపరర: రమలదతవ పససపపలలటట

100-129/336

1244 LHL4213260
పపరర: అనసరశధన సఇకలల

1247 LHL4211611
పపరర: లకడమ ఉడడమబల

తఇడడ:డ అనఇత కకటటశశర రశవప గబనదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-22
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటకకఇడనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-23
వయససస:47
లఇ: ససస స

1249 RBE1675610
పపరర: నరరఇదడ రరడడడ ఉడడమబల

1250 RBE2233807
పపరర: వనఇకటకకఇడనరరడడడ ఉడడమబల

100-129/340

తఇడడ:డ వనఇకట కకఇడ రరడడడ ఉడడమబల
ఇఇటట ననఇ:13-23
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-23
వయససస:50
లఇ: పప

1252 RBE1923333
పపరర: వనఇకటటష రరడడడ ఉడడమబల

1253 LHL3864634
పపరర: మహలకమమమ ఉడడమబల

100-129/246

తఇడడ:డ వనఇకట కకఇడ రరడడడ ఉడడమబల
ఇఇటట ననఇ:13-23, indira colony
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : తరరపతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-24
వయససస:69
లఇ: ససస స

1255 LHL3864808
పపరర: వనఇకటరరడడడ ఉడడమబల

1256 RBE1240738
పపరర: సతనయనఇదఇ దనసరర

తఇడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-24
వయససస:37
లఇ: పప

100-129/345

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ పపరష చఇదడ రశవప
ఇఇటట ననఇ:13/25
వయససస:31
లఇ: పప

1236 RBE1882802
పపరర: ససతమమ యలమల

100-129/685

1239 LHL3864600
పపరర: మఇగమమ పససపపలలటట

100-129/332

భరస : ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:13-20
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-129/334

1242 LHL4209300
పపరర: వనఇకటటశశర రశవప సఇగబల

100-129/335

తఇడడ:డ శశరయయ
ఇఇటట ననఇ:13-20/A
వయససస:41
లఇ: పప
100-129/337

1245 RBE1922434
పపరర: నవన గబనదరరడడడ

100-128/526

తఇడడ:డ అనఇత కకటటశశర రశవప గబనదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-22
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-129/338

1248 RBE1400597
పపరర: సశయ కలమలర కఇదసనడరర

100-129/339

తఇడడ:డ బబజర వనఇకటటశశరరల కఇదసనడరర
ఇఇటట ననఇ:13-23
వయససస:26
లఇ: పప
100-129/341

1251 RBE2233815
పపరర: కలమలరర మబఇడనడ

100-129/342

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-23B
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-129/343

1254 LHL3864642
పపరర: అకకమమ ఉడడమబల

100-129/344

భరస : శశనవశసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-24
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-129/346

తఇడడ:డ రతనఇ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:13-24
వయససస:82
లఇ: పప

100-125/1028 1259 LHL4209250
1258 RBE1471010
పపరర: వనఇకటటసశరశ రరడడడ సశనకకమబమ
పపరర: బభబబ కలలకకరర

తఇడడ:డ రగశ రరడడ సశనకకమబమ
ఇఇటట ననఇ:13/25
వయససస:63
లఇ: పప

100-129/331

భరస : వనఇకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-20/A
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-128/1043

100-129/245

భరస : శశనవశస రశవప యలమల
ఇఇటట ననఇ:13-18
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ఓబయయ
ఇఇటట ననఇ:13-20
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహచనరర
ఇఇటట ననఇ:13-20/A
వయససస:58
లఇ: పప
1246 RBE1922483
పపరర: ఉమ దతవ గబనదరరడడడ

100-129/329

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-19
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:13-20
వయససస:57
లఇ: పప
1243 LHL4209508
పపరర: వశశరరపశచనరర తనఴే్ఴేడరర

1235 RBE1726793
పపరర: ససతమమ యలమల

1233 RBE1838408
పపరర: వనఇకటటష కకఇకశ
తఇడడ:డ శశనస కకఇకశ
ఇఇటట ననఇ:13-18
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప యలమల
ఇఇటట ననఇ:13-18
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:13-19
వయససస:44
లఇ: ససస స
1240 LHL4207924
పపరర: ఓబయయ పససపపలలటట

100-128/1042

తఇడడ:డ శశనస కకఇకశ
ఇఇటట ననఇ:13-18
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : శశనడ
ఇఇటట ననఇ:13-18
వయససస:33
లఇ: ససస స
1237 LHL4211603
పపరర: అననపపరష ఎలమల

1232 RBE1665231
పపరర: గగపస కకఇకశ

1257 RBE1470921
పపరర: ససబబబలల సశనకకమబమ

100-123/768

భరస : వనఇకటటసశరశ రరడడడ సశనకకమబమ
ఇఇటట ననఇ:13/25
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-129/264

1260 LHL4211629
పపరర: ససబబబలల చఇతలచచరరశ

100-129/347

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-25
వయససస:54
లఇ: ససస స
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1261 RBE2233823
పపరర: వనఇకటపపయయ కకపపపల

100-129/348

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:13-26
వయససస:52
లఇ: పప
1264 RBE1443118
పపరర: లకడమ పడసనన పససపపలలటట

100-129/351

100-128/1044

100-129/353

100-129/356

100-129/359

100-129/362

100-129/365

భరస : గణణష
ఇఇటట ననఇ:13-31/2
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE2233831
పపరర: ధనమస మలలపశటట

1277 LHL4207940
పపరర: ననగరశజ గగసస

1280 LHL4209292
పపరర: పపదన మసశసన గగసడ

1283 LHL4213229
పపరర: ననగలకడమ గగసడ

100-129/368

1286 RBE2233864
పపరర: చనకకఇడలల గగసస

100-129/357

1289 LHL2562627
పపరర: పపలలలరశవప కఇదసకకరర
తఇడడ:డ మసశసన
ఇఇటట ననఇ:13-31/2
వయససస:36
లఇ: పప

1269 RBE1287912
పపరర: పపలలలరశవప మలల ఎఇససటట

100-129/352

100-129/355
1272 RBE1400506
పపరర: మలల కశరరరన రశవప మలలపశటట

1275 LHL2557676
పపరర: వనఇకటటశశరరల గగసస

100-129/358

తఇడడ:డ మసశసన
ఇఇటట ననఇ:13-30
వయససస:37
లఇ: పప
100-129/360

1278 LHL4213146
పపరర: రశణణ కకఇక

100-129/361

భరస : రశమల రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-30
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-129/363

1281 LHL2553279
పపరర: చన కకటటశశరరశవప గశనస

100-129/364

తఇడడ:డ ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-31
వయససస:36
లఇ: పప
100-129/366

1284 RBE2233849
పపరర: అననపపరష గగసస

100-129/367

భరస : చనకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:13-31
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-129/369

తఇడడ:డ ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-31
వయససస:48
లఇ: పప
100-129/371

100-112/967

తఇడడ:డ ధనమలశ మలలపశటట
ఇఇటట ననఇ:13-29
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : కకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-31
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-31
వయససస:42
లఇ: పప
1288 LHL2562148
పపరర: రశణణ కఇదసకకరర

100-129/354

తఇడడ:డ మబసలయయ
ఇఇటట ననఇ:13-30/A
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : బభలకకషష
ఇఇటట ననఇ:13-31
వయససస:37
లఇ: ససస స
1285 RBE2233856
పపరర: బభలకకషష గగసస

1271 LHL2566313
పపరర: జజయత మలలపశటట

1266 RBE1476415
పపరర: ససదదయయ మరసస

తఇడడ:డ రశమ రశవప మలల ఎఇససటట
ఇఇటట ననఇ:13-28
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసశసన
ఇఇటట ననఇ:13-30
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ కకఇక
ఇఇటట ననఇ:13-30
వయససస:32
లఇ: ససస స
1282 LHL2560514
పపరర: పశరశత గగసస

100-128/1045

తఇడడ:డ పశడనసస
ఇఇటట ననఇ:13-29
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసశసన
ఇఇటట ననఇ:13-30
వయససస:35
లఇ: ససస స
1279 RBE1240464
పపరర: మరరయ కలమలరర కకఇక

1268 RBE1941293
పపరర: గగపస మలలల ఇ శశటట

100-129/350

తఇడడ:డ చనన హనసమయయ మరసస
ఇఇటట ననఇ:13-28
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : ధనమస
ఇఇటట ననఇ:13-29
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలపశటట
ఇఇటట ననఇ:13-29
వయససస:22
లఇ: పప
1276 LHL2566297
పపరర: కకటటశశరర గగసస

100-112/966

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల మలలల ఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:13-28
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమ రశవప మలలల ఎఇససటట
ఇఇటట ననఇ:13-28
వయససస:29
లఇ: పప
1273 RBE1726751
పపరర: మలల కశరరరన రశవప మలపశటట

1265 RBE1476407
పపరర: మటట మమ మరసస

1263 LHL3864956
పపరర: హనసమఇతరశవప ననదచఇడల
తఇడడ:డ ససతనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:13-27
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : ససదదయయ మరసస
ఇఇటట ననఇ:13-28
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల మలలల ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:13-28
వయససస:44
లఇ: ససస స
1270 RBE1287920
పపరర: పశపశరశవప మలలల ఎఇససటట

100-129/349

భరస : హనసమఇతరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-27
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఓబయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:13-27
వయససస:32
లఇ: ససస స
1267 RBE1410166
పపరర: లకడమ మలలల ఇశశటట

1262 LHL3864717
పపరర: పదనమవత ననదచఇడల

1287 RBE2233872
పపరర: అననమమ గగసస

100-129/370

భరస : చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:13-31/1
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-129/372

1290 LHL3862661
పపరర: గణణష కఇదససడరర

100-129/373

తఇడడ:డ మసశసన
ఇఇటట ననఇ:13-31/2
వయససస:42
లఇ: పప
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1291 LHL4213526
పపరర: సశయమమ కలలకకరర

100-129/374

భరస : చనన గబరరలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:13-31/A
వయససస:78
లఇ: ససస స
1294 LHL3862117
పపరర: మసశసన రశవప మబఇడనడ

100-129/377

100-129/380

100-129/265

100-129/383

100-129/386

100-129/388

100-129/391

తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:13-36
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 LHL4209268
పపరర: రశమల రశవప ననదతఇడల

1307 RBE1883594
పపరర: వరశకలమలరర గబఇడచడ
డ డడ

1310 LHL3863131
పపరర: వనలఇగర రశజ కలలకకరర

1313 RBE1726710
పపరర: పదమ గబఇడచడ
డ డడ

100-129/394

1316 LHL2564219
పపరర: ససశల మలరరడడడ

100-129/384

1319 LHL4211645
పపరర: కకటటశశరమమ మలరరడడడ
భరస : ఆదదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:13-36
వయససస:69
లఇ: ససస స

1299 RBE1541077
పపరర: మహహష బభబబ కలలకకరర

100-123/769

1302 LHL2556132
పపరర: పశరశత మబఇడనడ

100-129/382

1305 LHL4209276
పపరర: పడసశద ననదతఇడల

100-129/385

తఇడడ:డ రశమ రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-34
వయససస:32
లఇ: పప
100-129/686

1308 LHL4209284
పపరర: రశమ రశవప మలఇ శశటట

100-129/387

తఇడడ:డ రశమసశశమ
ఇఇటట ననఇ:13-34/A
వయససస:48
లఇ: పప
100-129/389

1311 LHL3865086
పపరర: కకషషవనణణ కలలకకరర

100-129/390

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:13-35
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-129/392

1314 RBE2233914
పపరర: వజయమమ కలలకకరర

100-129/393

భరస : పపరషచఇదడరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-35
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-129/395

భరస : సససదనరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-36
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-129/397

100-129/379

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:13-34
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : నరసయయ గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:13-35
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:13-35
వయససస:54
లఇ: పప
1318 LHL4207965
పపరర: శశనవశసరశవప మలరరడడడ

100-129/266

తఇడడ:డ పపరష చఇదడరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-35
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపరష చఇదడ రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-35
వయససస:41
లఇ: పప
1315 RBE2233922
పపరర: పపరషచఇదడరశవప కలలకకరర

1301 RBE1061670
పపరర: దసరగ గబఇడచడ
డ డడ

1296 RBE2233880
పపరర: పసలలల నమమ మబఇడనడ

తఇడడ:డ ఫసలన కలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:13/33
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : శశనస గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:13-34
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : రశమల రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-34/A
వయససస:43
లఇ: ససస స
1312 LHL4209482
పపరర: రవ కశలకకలరర

100-129/381

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:13-34
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : రశమలరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-34
వయససస:50
లఇ: ససస స
1309 LHL4213245
పపరర: వనఇకశయమమ యలల ఇశశటట

1298 RBE2233906
పపరర: శశనవశసరశవప మబఇడనడ

100-129/376

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-32
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : మసస నస గబఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:13/34
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-34
వయససస:52
లఇ: పప
1306 LHL4213237
పపరర: కకటటశశరమమ ననదతఇడల

100-129/378

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-32/1
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:13/34
వయససస:32
లఇ: పప
1303 LHL2564516
పపరర: వనఇకయయ మబఇడనడ

1295 RBE0885129
పపరర: రశమలకడమ మబఇడడ

1293 LHL4212973
పపరర: వనఇకట లకడమ గగసడ
భరస : శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-31/A
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : మసశసన
ఇఇటట ననఇ:13-32
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసశసనరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-32
వయససస:74
లఇ: పప
1300 RBE1061654
పపరర: మసశసనస గబఇడచడ
డ డడ

100-129/375

తఇడడ:డ చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:13-31/A
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-32
వయససస:35
లఇ: పప
1297 RBE2233898
పపరర: వనఇకటటశశరరల మబఇడనడ

1292 LHL4209037
పపరర: శశనవశస రశవప గగసడ

1317 LHL2564227
పపరర: కళళయణణ మలరరడడ

100-129/396

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-36
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-129/398

1320 RBE0858779
పపరర: లకడమ భభరత మలరరడడ

100-129/399

భరస : వనఇకట సససదనరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-36
వయససస:35
లఇ: ససస స
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1321 RBE0976631
పపరర: కమల కలమలరర కశలకకలరర

100-129/400

1322 RBE1116780
పపరర: వశసవ మలల రరడడడ

100-129/401

1323 RBE1116798
పపరర: సశయ కకషష మలల రరడడడ

భరస : అమర లఇగరశశర రశవప కశలకకలరర
ఇఇటట ననఇ:13-36
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప మలల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-36
వయససస:27
లఇ: ససస స

1324 RBE1677723
పపరర: వనఇకట సససదనరశవప మలరరడడడ

100-129/403 1326 LHL4209243
1325 LHL2561959
పపరర: అమరలఇగరశశరరశవప కలలకకరర
పపరర: సశఇబశవ రశవప కలలకకరర

100-129/687

తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-36
వయససస:44
లఇ: పప
1327 RBE2233930
పపరర: కకషట శయమమ కలలకకరర
భరస : ఫసలలనస
ఇఇటట ననఇ:13-37
వయససస:54
లఇ: ససస స
1330 RBE1400613
పపరర: ఆదమమ బఇడడ

100-129/408

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:13-40
వయససస:64
లఇ: పప
1336 RBE2233955
పపరర: పపరషమమ బఇడడ

100-129/413

100-129/416

1331 RBE1585538
పపరర: పపడమ కలమలర బఇడడ

100-129/409

1334 LHL4209177
పపరర: ససబభబ రశవప బఇడడ

100-129/411

భరస : సశగర బభబబ చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-129/414

1340 LHL4211652
పపరర: కకశషషవనణణ కరతనన

100-129/417

100-128/1047

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ ననగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:37
లఇ: పప
100-129/420

1335 RBE1838424
పపరర: ససహససన బఇడడ

100-129/412

1338 LHL4207973
పపరర: మహహశ కరతనన

100-129/415

1341 RBE1455949
పపరర: వజయ కలమలరర పగరడడపలల

100-118/214

భరస : చనన ఆఇజననయబలల పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:26
లఇ: ససస స

100-129/267 1346 LHL3863255
1345 RBE0976722
పపరర: చననఆఇజననయబలల పగరడడ పలల
పపరర: ననగరశశరరశవప పగరడడపలల

1348 LHL4211660
పపరర: మరరయ కలమలరర పగరడడపలల

100-128/1046

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:13-41
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరతనఇ పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన కకటయయ పగరడడ పలల
ఇఇటట ననఇ:13/42
వయససస:26
లఇ: పప

1332 RBE1839042
పపరర: ససబబరశవప బఇడడ

భరస : ససబబరశవప బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:13-40
వయససస:30
లఇ: ససస స

1337 LHL3862737
పపరర: రశమబలమమ పపపపల

1343 RBE1176644
పపరర: ననగరశజ పగరడడపలల

100-129/407

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:13-40
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : రశఇబభబబ
ఇఇటట ననఇ:13-41
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-123/251

1329 RBE1400571
పపరర: చనన యయసస బఇడడ
తఇడడ:డ ససబబయయ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:13-39
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : పసదఅబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:13-41
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:13-41
వయససస:35
లఇ: పప
1342 RBE1470939
పపరర: అఇజల చఇతమలల

100-129/406

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-40
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-40
వయససస:54
లఇ: ససస స
1339 LHL4209193
పపరర: ననగరశశర రశవప పపపపల

1328 RBE2233948
పపరర: ఫసలలనస కలలకకరర

తఇడడ:డ చనన యయసస బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:13-39
వయససస:23
లఇ: పప
100-129/410

100-129/404

తఇడడ:డ ఴేసలలన
ఇఇటట ననఇ:13-37
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:13-37
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : చనన యయసస బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:13-39
వయససస:45
లఇ: ససస స
1333 LHL3864691
పపరర: వనఇకటటశశరరల బఇడడ

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప మలల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-36
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసలలన
ఇఇటట ననఇ:13-37
వయససస:35
లఇ: పప
100-129/405

100-129/402

1344 RBE1176669
పపరర: ననగరశణణ పగరడడపలల
భరస : ననగరశజ పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:29
లఇ: ససస స

100-129/418

1347 LHL4209201
పపరర: పసద ననగరశజ పగరడడపలల

100-129/419

తఇడడ:డ ననగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:33
లఇ: పప

100-129/421 1350 RBE1176628
1349 RBE0976490
పపరర: ననగమలలల సశశరశవ పగరడడపఅల
పపరర: వజయమమ పగరడడపలల

తఇడడ:డ ననగరతనఇ లలట పగరడడపఅల
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:27
లఇ: పప

100-128/1048

100-129/422

భరస : యయసష బబ పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:38
లఇ: ససస స
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1351 RBE1456590
పపరర: రశమ లకమమమ పగరడడపలల

100-129/423

భరస : చనన కకటయయ పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:63
లఇ: ససస స
1354 RBE1456525
పపరర: మలరస మమ పగరడడపలల

100-129/688

100-129/427

తఇడడ:డ ససఇదర రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-43
వయససస:45
లఇ: పప
1360 LHL3862745
పపరర: గబరరమహలకడమ బఇడడ

100-129/430

100-128/527

100-129/432

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:45
లఇ: ససస స
1372 RBE0885848
పపరర: సఇపత కలమలర మబఇడడ

100-129/438

భరస : ఆఇజననయబలల పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:13-47
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1359 RBE2233989
పపరర: శవ బఇడడ

100-129/428

1361 RBE0976037
పపరర: లలడడమమరర కశళఇగర

1364 RBE1667203
పపరర: మహహశశరర కకఇడ

1367 LHL3863305
పపరర: రమమష పగరడడపలల

1370 LHL3863651
పపరర: సశఇబశవరశవప కకఇడన

1373 RBE0976797
పపరర: రవఇదడ మబఇదనడ

100-129/441

1376 LHL4211785
పపరర: కకటటశశరమమ దదపపపపడడ

100-129/431

1379 RBE2234003
పపరర: చనకకటయయ పగరడడపలల
తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:13-47
వయససస:54
లఇ: పప

100-129/426

100-129/429

1362 RBE1477033
పపరర: శవ శఇకర కకఇడ

100-123/770

తఇడడ:డ శవ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:30
లఇ: పప
100-128/1049

1365 RBE2004950
పపరర: నలమ పగరడడపలల

100-129/247

తఇడడ:డ రమమష పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:19
లఇ: ససస స
100-129/433

1368 LHL3863636
పపరర: ఱబ శమమ పగరడడపలల

100-129/434

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-129/436

1371 LHL3864972
పపరర: శవ కకఇడన

100-129/437

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:52
లఇ: పప
100-129/439

1374 RBE1891225
పపరర: వజయ పగరడడపలల

100-129/440

తఇడడ:డ రమమష పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-129/442

భరస : రశజ
ఇఇటట ననఇ:13-45/A
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-129/444

100-129/425

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-43
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప మబఇదనడ
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : పసదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:54
లఇ: ససస స
1378 RBE1240332
పపరర: మలరస మమ పగరడడపలల

1358 LHL4213195
పపరర: ననగమణణ గగసడ

తఇడడ:డ శవ
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:28
లఇ: పప
1375 RBE2233997
పపరర: వనఇకశయమమ పగరడడపలల

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:13-43
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:38
లఇ: పప
100-129/435

1356 LHL3862711
పపరర: ఴఴఴఴ ఴఴఴఴ

భరస : సశగర బభబబ చఇతమలల
ఇఇటట ననఇ:13-42 INDIRA COLONY
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : సశఇబశవ రశవప కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:36
లఇ: పప
1369 LHL3863644
పపరర: బబలలల మమ కకఇడన

100-122/239

భరస : ననగరశజ
ఇఇటట ననఇ:13-44
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : రవఇదడ మబఇడడ
ఇఇటట ననఇ:13-45
వయససస:22
లఇ: ససస స
1366 LHL2566230
పపరర: ననగరశజ పగరడడపలల

1355 RBE1498286
పపరర: అఇజల చఇతమలల

1353 RBE2233971
పపరర: యయసపబబ పగరడడపలల
తఇడడ:డ ననగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : పపరష యయ
ఇఇటట ననఇ:13-43
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:13-43/A
వయససస:37
లఇ: ససస స
1363 RBE1889708
పపరర: మమనక మబఇడడ

100-129/424

భరస : ననగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన కకటయయ పగరడడపలల
ఇఇటట ననఇ:13-42
వయససస:36
లఇ: ససస స
1357 LHL4209185
పపరర: పపరషయయ గగసడ

1352 RBE2233963
పపరర: సఇపపరష మమ పగరడడపలల

100-129/443
1377 LHL4209235
పపరర: పసద అఇజననయబలల పగరడడపలల

తఇడడ:డ చనన కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:13-47
వయససస:34
లఇ: పప
100-129/445

1380 LHL2555811
పపరర: యయసమమ కఇకశ

100-129/446

భరస : భభగశయరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-48
వయససస:37
లఇ: ససస స
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1381 LHL3863917
పపరర: భభసకరశశవప కకఇక

100-129/447

తఇడడ:డ పసదవరయయ
ఇఇటట ననఇ:13-48
వయససస:43
లఇ: పప
1384 RBE2234011
పపరర: పపరశషరశవప కకఇక

100-129/450

100-129/453

100-129/455

100-129/458

100-129/461

100-129/464

100-129/467

తఇడడ:డ రవ కకషష ర పసరల ర
ఇఇటట ననఇ:13-52-2
వయససస:25
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 LHL2554129
పపరర: సశరష లత గబఇటట

1397 LHL4211686
పపరర: మరరయమమ కకమలమ

1400 RBE0960758
పపరర: అబడహఇ జగనననథఇ

1403 RBE1400837
పపరర: కకరణ కలమలర గగసస

100-128/1050

1406 LHL4213179
పపరర: రరవత గగసడ

100-129/459

1409 LHL4209110
పపరర: శవ కకమగమ
తఇడడ:డ వనఇకట రతనమ
ఇఇటట ననఇ:13-53/A
వయససస:53
లఇ: పప

1389 LHL4211678
పపరర: రశజయలకడమ యరమలల

100-129/454

1392 LHL2554046
పపరర: కమలకలమలరర కలలకకరర

100-129/457

1395 LHL2554780
పపరర: వజయకలమలర కకమలమ

100-129/460

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-51/2
వయససస:52
లఇ: పప
100-129/462

1398 LHL4213153
పపరర: ఝలనన రశణణ కకమగమ

100-129/463

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-51/2
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-129/465

1401 RBE2234045
పపరర: ఆశమమ కఇదససడరర

100-129/466

భరస : బబజర
ఇఇటట ననఇ:13-52/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-123/252

1404 RBE2522977
పపరర: జజయత గగసస

100-123/788

భరస : కకరణ కలమలర గగసస
ఇఇటట ననఇ:13-52/2
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-129/468

తఇడడ:డ కశశయయ
ఇఇటట ననఇ:13-52/2
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-129/470

100-129/452

తఇడడ:డ బభబబరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-51/2
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కశశయయ గగసస
ఇఇటట ననఇ:13-52/2
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవ కకశశర
ఇఇటట ననఇ:13-52-2
వయససస:20
లఇ: ససస స
1408 RBE1400522
పపరర: అవననష పసరల ర

100-129/456

తఇడడ:డ జవయయ
ఇఇటట ననఇ:13-52
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-52/1
వయససస:47
లఇ: పప
1405 RBE1923184
పపరర: కకరస ర పసడయ పశరరల

1391 RBE1726769
పపరర: పడసనన యలమల

1386 RBE2234029
పపరర: వజయమణణ కకఇక

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:13-51
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : వజయకలమలర
ఇఇటట ననఇ:13-51/2
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-51/2
వయససస:47
లఇ: ససస స
1402 RBE2234052
పపరర: బబజర కఇదససడరర

100-128/1082

భరస : భగపతరశజ
ఇఇటట ననఇ:13-51/2
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:13-51/2
వయససస:59
లఇ: పప
1399 LHL4213161
పపరర: కలమలరర కకమబమ

1388 RBE2516722
పపరర: తడవనణణ యలమల

100-129/449

భరస : ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:13-50
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ యలమల
ఇఇటట ననఇ:13-51
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-51/2
వయససస:72
లఇ: ససస స
1396 LHL2557643
పపరర: భగపతరశజ గబఇఠర

100-129/451

తఇడడ:డ పసచచయయ యలమల
ఇఇటట ననఇ:13-51
వయససస:18
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనకకటయయ యలమల
ఇఇటట ననఇ:13-51
వయససస:46
లఇ: పప
1393 LHL2554061
పపరర: పడభభవత కకమలమ

1385 LHL4209144
పపరర: రశమ రశవప కకననక

1383 RBE1240555
పపరర: లకడమ గగసస
భరస : శశనవశస రశవప గగసస
ఇఇటట ననఇ:13-49
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగ భగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:13-50
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-50
వయససస:62
లఇ: పప
1390 RBE1400480
పపరర: పసచచయయ యలమల

100-129/448

తఇడడ:డ రశమబలల గగసస
ఇఇటట ననఇ:13-49
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:13-49
వయససస:42
లఇ: పప
1387 RBE2234037
పపరర: ననగభగషణఇ కకఇక

1382 RBE1240530
పపరర: శశనవశస రశవప గగసస

1407 RBE1287987
పపరర: ఇఇదదర కకమలమ

100-129/469

భరస : కకటయయ కకమలమ
ఇఇటట ననఇ:13-52-2
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-129/471

1410 LHL4209128
పపరర: ననగరశజ కకమగమ

100-129/472

తఇడడ:డ శవ
ఇఇటట ననఇ:13-53/A
వయససస:43
లఇ: పప
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1411 LHL4213112
పపరర: కలమలరర కకమలమ

100-129/473

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:13-53/A
వయససస:51
లఇ: ససస స
1414 RBE2234060
పపరర: ననగరశజ బఇడడ

100-129/476

100-129/478

100-129/481

100-129/483

100-129/269

100-118/215

100-129/489

తఇడడ:డ భభసకర రశవప దనసరర
ఇఇటట ననఇ:13-61
వయససస:30
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 LHL4211702
పపరర: పపషప బఇడడ

1427 LHL2561264
పపరర: పపలలలరశవప బతష
స ల

1430 RBE1240506
పపరర: గబరర పడసశద రశవప రశగరడడ

1433 LHL2556009
పపరర: ససనత దనసరర

100-129/691

1436 RBE1220581
పపరర: మమరర రశగరడడ

100-129/484

1439 LHL3862802
పపరర: భభసకరరశవప దనసరర
తఇడడ:డ సతనయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:13-62
వయససస:52
లఇ: పప

1419 LHL3864733
పపరర: రశధ కకపపపల

100-129/480

1422 LHL2561611
పపరర: ననగరశజ బఇడడ

100-129/482

1425 RBE2234086
పపరర: చనఎలమఇద బఇడడ

100-129/485

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:13-59
వయససస:64
లఇ: పప
100-129/486

1428 LHL2561272
పపరర: వనఇకమమ బతష
స ల

100-129/487

భరస : పపలలలరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-59/1
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-129/270

1431 LHL4211710
పపరర: ననగమణణ దనసరర

100-129/488

భరస : యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:13-61
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-129/689

1434 LHL3863511
పపరర: ససరరష దనసరర

100-129/690

తఇడడ:డ ఆశరశశదమబ
ఇఇటట ననఇ:13-61
వయససస:37
లఇ: పప
100-129/692

భరస : గబరర పడసశద రశవప రశగరడడ
ఇఇటట ననఇ:13-61
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-129/694

100-129/477

తఇడడ:డ చన యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:13-59
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆశరశశదమబ
ఇఇటట ననఇ:13-61
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:13-61
వయససస:41
లఇ: ససస స
1438 RBE1240670
పపరర: అశశక దనసరర

100-128/528

తఇడడ:డ ససఇదర రశవప రశగరడడ
ఇఇటట ననఇ:13/61
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : ఆశరశశదఇ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:13-61
వయససస:56
లఇ: ససస స
1435 RBE0960766
పపరర: మఇగమమ జగనననథఇ

1421 RBE1838374
పపరర: ననగరఇదడ బభబబ బఇడడ

1416 LHL4207999
పపరర: ననగరశజ కశళఇగర

భరస : అమరననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-56
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆనఇదరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-59/1
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతనయనఇదఇ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:13-61
వయససస:61
లఇ: పప
1432 RBE1672674
పపరర: పపడమమమ దనసరర

100-129/479

భరస : కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:13-59
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశజ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:13/59-1
వయససస:29
లఇ: ససస స
1429 RBE1470707
పపరర: ఆశరశశదఇ దనసరర

1418 RBE2234078
పపరర: రశమబలల కశళఇగర

100-129/475

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-55
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశజ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:13-58
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ చన యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:13-59
వయససస:49
లఇ: పప
1426 RBE0976813
పపరర: మఇజర బఇడడ

100-129/268

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:13-55
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భగపత రశజ గబఇటట
ఇఇటట ననఇ:13-56/1
వయససస:27
లఇ: పప
1423 LHL2561629
పపరర: కకఇడన బఇడడ

1415 RBE1726660
పపరర: ఆనఇద కలమలర కకట

1413 LHL4211694
పపరర: కకషషవనణణ బఇడడ
భరస : ననగరశజ
ఇఇటట ననఇ:13-54
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:13/55
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : రశజబభబబ
ఇఇటట ననఇ:13-55
వయససస:29
లఇ: ససస స
1420 RBE1108936
పపరర: యలమఇద రశవప గబఇటట

100-129/474

భరస : ననగరశజ
ఇఇటట ననఇ:13-53/A
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎలమఇద
ఇఇటట ననఇ:13-54
వయససస:42
లఇ: పప
1417 RBE0960709
పపరర: వనఇకశటమమ జగనననథఇ

1412 LHL4213120
పపరర: మణణ కకమలమ

1437 RBE1240654
పపరర: ననగలకడమ దనసరర

100-129/693

భరస : అశశక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:13-61
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-129/695

1440 LHL4209136
పపరర: భభరత రశజ దనసరర

100-129/696

తఇడడ:డ భభసకరశశవప
ఇఇటట ననఇ:13-62/A
వయససస:34
లఇ: పప
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1441 LHL2555977
పపరర: వసఇత దనసరర

100-129/697

భరస : సతనయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:13-63
వయససస:72
లఇ: ససస స
1444 LHL2556306
పపరర: రశజరశశరర దనసరర

100-129/700

100-129/702

100-129/703

100-129/706

100-129/274

100-129/710

100-129/713

తఇడడ:డ అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:13-91
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1454 LHL4211744
పపరర: అననపపరష మమ కరతనన

1457 RBE2234102
పపరర: చఇదడ కలలకకరర

1460 RBE2234128
పపరర: పశపపలమమ పపరఇ

1463 LHL4208039
పపరర: వనఇకటరమణయయ లకమల

100-129/716

1466 LHL4211777
పపరర: కనకమమ సఇగఇ

100-129/707

1469 LHL3863560
పపరర: తనరకరశమబ పపరఇ
తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:13-96
వయససస:35
లఇ: పప

1449 RBE1382266
పపరర: ససనత కలకకలరర

100-129/273

1452 LHL4208013
పపరర: రశమ సససదసలల కరతనన

100-129/705

1455 RBE1890870
పపరర: లకడమ కలలకలరర

100-128/1051

తఇడడ:డ రమమష కలలకలరర
ఇఇటట ననఇ:13-68
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-129/708

1458 RBE2234110
పపరర: రమమష కలలకకరర

100-129/709

తఇడడ:డ చనగబరరలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:13-68
వయససస:49
లఇ: పప
100-129/711

1461 LHL4209102
పపరర: శశనడ పపరఇ

100-129/712

తఇడడ:డ అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:13-70/A
వయససస:38
లఇ: పప
100-129/714

1464 LHL4211751
పపరర: ననగమణణ లకమల

100-129/715

భరస : వనఇకటరమణయయ
ఇఇటట ననఇ:13-71/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-129/717

భరస : అదయయ
ఇఇటట ననఇ:13-71/1
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-129/719

100-129/701

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:13-67
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ అమరలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:13-71/1
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:13-71/1
వయససస:62
లఇ: ససస స
1468 RBE0960741
పపరర: అఇజమమ జగనననథఇ

100-129/704

భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:13-70
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:13-70/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
1465 LHL4211769
పపరర: ననగమమ లకమల

1451 RBE1382274
పపరర: సలలమ కలలకలరర

1446 LHL3864766
పపరర: శశనవశసరశవప కలలకకరర

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13/66
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:13-68
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-70
వయససస:29
లఇ: ససస స
1462 LHL4213104
పపరర: లయమమ పపరఇ

100-129/272

భరస : రశమ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:13-67
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:13/68
వయససస:28
లఇ: పప
1459 RBE0837229
పపరర: దదపసస కరతనన

1448 RBE1382258
పపరర: జజయత కలకకలరర

100-129/699

తఇడడ:డ జయఇతరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-65
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరశవప కలలకలరర
ఇఇటట ననఇ:13-66
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:13-67
వయససస:35
లఇ: పప
1456 RBE1382233
పపరర: రవ కలమలర కశలకకలరర

100-129/271

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13/66
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-66
వయససస:37
లఇ: పప
1453 LHL4208021
పపరర: రశఇబభబబ కరతనన

1445 RBE1382241
పపరర: మమరర కలకకలరర

1443 LHL2555068
పపరర: ఏశయయ దనసరర
తఇడడ:డ సతనయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:13-64
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:13/65
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : జయఇతరశవప
ఇఇటట ననఇ:13-65
వయససస:49
లఇ: ససస స
1450 LHL4208005
పపరర: నరససఇహ రశవప కశలకకలరర

100-129/698

తఇడడ:డ సతయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:13-63
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమసయయ
ఇఇటట ననఇ:13-64
వయససస:35
లఇ: ససస స
1447 RBE2234094
పపరర: లకడమ కలలకకరర

1442 LHL2556652
పపరర: కకటయయ దనసరర

1467 RBE0960733
పపరర: బభబబ బబ డల

100-129/718

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:13-81
వయససస:32
లఇ: పప
100-129/720

1470 LHL4208047
పపరర: సససదసలల పపరఇ

100-129/721

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:13-96
వయససస:78
లఇ: పప
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1471 RBE0976615
పపరర: సశపన కలమలరర పపరఇ

100-129/722

భరస : ససవశ కకషష పపరఇ
ఇఇటట ననఇ:13-97
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-129/490

భరస : వనఇకటటసశ రశవప కరతనన
ఇఇటట ననఇ:13-100
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-129/493

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల కరతనన
ఇఇటట ననఇ:13-100
వయససస:32
లఇ: పప
100-129/495

భరస : ససతనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:13-130/A
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-128/530

భరస : అమర లఇగఇ లకలల
ఇఇటట ననఇ:13-701
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-128/1052

100-129/725

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:15-12
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-128/532

100-129/496

1484 RBE1726645
పపరర: నవయ మలధసరర లకమళల

100-123/255

100-129/659

1482 RBE1176685
పపరర: అమరరసశరర లకలల

1485 RBE1726652
పపరర: పశవన లకమళల

తఇడడ:డ హనడమఇతషరశవప బబ మమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:14-122
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ అచచయయ మబఇడడ
ఇఇటట ననఇ:14 TH WARD
వయససస:31
లఇ: పప

1490 RBE1803493
పపరర: ననగమణణ కకఇకశ

1491 RBE1926336
పపరర: శవ కకషష శశరశఇ

1496 RBE1611714
పపరర: జలలన సయయద

1499 RBE1410174
పపరర: శశనవశస రశవప ఇటటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ఇటటట
ఇఇటట ననఇ:18 TH WARD
వయససస:29
లఇ: పప

100-129/494

100-128/529

100-129/724

తలల : వనఇకట రమణ లకమళల
ఇఇటట ననఇ:13-701
వయససస:22
లఇ: ససస స

100-129/729

100-125/1035

100-125/1036

తఇడడ:డ కశటయయ శశరశఇ
ఇఇటట ననఇ:16-42
వయససస:21
లఇ: పప
100-121/263

1494 RBE2171338
పపరర: బబచచ బభబబ అమరశ

100-121/264

తఇడడ:డ లకడమ ననరశయణ అమరశ
ఇఇటట ననఇ:16-51
వయససస:41
లఇ: పప
100-121/265

తఇడడ:డ ఖలససఇ పసరశ సయయద
ఇఇటట ననఇ:16-623
వయససస:59
లఇ: పప
100-128/1062

1479 LHL2566578
పపరర: అననపపరష మమ గగసస

100-121/262 1488 RBE1412709
1487 RBE1216341
పపరర: రమమశ ననయబడడ బబ మమరరడడ
పపరర: శశనస మబఇడడ

1493 RBE0393496
పపరర: వనఇకట రశధదక అమరశ

100-129/492

తఇడడ:డ రమణ లకలల
ఇఇటట ననఇ:13-701
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : బబచచ బభబబ
ఇఇటట ననఇ:16-51
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమబలల జజలల
ఇఇటట ననఇ:16-139-2A
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1481 LHL4209474
పపరర: శవ కకషష పపరఇ

1476 RBE0976599
పపరర: రశగ దదపసస కరతనన

భరస : మసశసన
ఇఇటట ననఇ:13-130
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : పపరష రశవప కకఇకశ
ఇఇటట ననఇ:16-37
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:16-46
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకమమ
ఇఇటట ననఇ:18-103
వయససస:27
లఇ: పప

100-125/1034

తలల : వనఇకట రమణ లకమళల
ఇఇటట ననఇ:13/701
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరశవప మహమలటఇ
ఇఇటట ననఇ:14-115
వయససస:28
లఇ: పప

1498 RBE1410125
పపరర: ఆఇజననయబలల కకమమ

1478 RBE1638998
పపరర: జయ లకడమ కరత

100-129/723

తఇడడ:డ వనఇకటటసశ రశవప కరతనన
ఇఇటట ననఇ:13-100
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:13-130/B
వయససస:34
లఇ: పప

1483 RBE1176701
పపరర: మహలకడమ లకలల

1495 RBE1634229
పపరర: ఉజశల జజలల

100-129/491

భరస : రశజశశకర ఉకలకససల
ఇఇటట ననఇ:13-128/A/7
వయససస:37
లఇ: ససస స

1480 LHL4213518
పపరర: అచచమమ మహమలటఇ

1492 RBE1880988
పపరర: అబడహఇ పపపపల

1475 RBE0976581
పపరర: వనఇకటటసశ రశవప కరతనన

1473 RBE1456541
పపరర: పడమల ననగరడడ
భరస : వనఇకటటశశరరల ననగరడడ
ఇఇటట ననఇ:13-98
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ కరతనన
ఇఇటట ననఇ:13-100
వయససస:57
లఇ: పప

1477 RBE0976607
పపరర: ఉదయ శఇకర కరతనన

1489 RBE1611987
పపరర: లకడమ కకపపపల

100-125/1033

తఇడడ:డ బకకల రశవప ననగరడడ
ఇఇటట ననఇ:13-98
వయససస:29
లఇ: పప

1474 RBE0976573
పపరర: భభరత కరతనన

1486 RBE1223635
పపరర: ససరరష మహమలటఇ

1472 RBE1456426
పపరర: వనఇకటటశశరరల ననగరడడ

1497 RBE2480317
పపరర: jayasri morthala

100-118/884

భరస : rosireddy morthala
ఇఇటట ననఇ:17-8
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-128/1061

1500 RBE1226225
పపరర: శకలఇతల జగడఇ

100-128/1063

భరస : వనఇకటటశశరరల జగడఇ
ఇఇటట ననఇ:19/13
వయససస:57
లఇ: ససస స
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1501 LHL4203964
పపరర: శశనవశస రశవప కకపపపల

100-126/534

తఇడడ:డ వనఇకట అపయలయ
ఇఇటట ననఇ:19-1056
వయససస:56
లఇ: పప
1504 RBE1891084
పపరర: తరరమలయయ వరరసపత

100-126/535

భరస : తరరమలయయ వరరసపత
ఇఇటట ననఇ:20-100
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-126/537

తఇడడ:డ వనఇకయయ వరరసపత
ఇఇటట ననఇ:20-100
వయససస:74
లఇ: పప
1507 RBE1061126
పపరర: కకటటశశర రశవప దనసరర

1502 RBE1889229
పపరర: బల నరసమమ వరరసపత

తఇడడ:డ వనఇకటటసశర రశవప దనసరర
ఇఇటట ననఇ:20-146
వయససస:35
లఇ: పప

1505 RBE1891092
పపరర: వనఇకనన వరరసపత

100-126/538

100-126/541

భరస : కకటటశశర రశవప దనసరర
ఇఇటట ననఇ:20-146
వయససస:29
లఇ: ససస స

1513 RBE1879279
పపరర: మలల క ఏలశశటట

1514 RBE1471028
పపరర: కకదఇడ యరశశశటట

100-128/538

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:138
వయససస:22
లఇ: ససస స
1516 RBE1664093
పపరర: శవ సతయననరశయణ
తఇడడ:డ శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:301
వయససస:32
లఇ: పప
1519 RBE1400746
పపరర: లకడమ గశజనబబ యన

100-125/1040

భరస : ననగరశశర రశవప గశజనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:3686
వయససస:27
లఇ: ససస స
1522 RBE1747393
పపరర: లలవణయ మబణగ

100-115/3

తఇడడ:డ అబబదలలల ఎమ డడ
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:49
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1523 RBE1672518
పపరర: వనఇకట నరసమమ యరశఇశశటట

100-128/1

1526 RBE0976805
పపరర: పపతతరర మగచస

100-122/240

1529 RBE1743400
పపరర: వనఇకట మహహశశరర పడనల
తఇడడ:డ గగపశల కకషష రరడడడ పడనల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: ససస స

1512 RBE1355164
పపరర: ననగరఇదడ బభబబ చఇతపలల

1515 RBE1664689
పపరర: అశశక తతట

1518 RBE1639012
పపరర: సశయ కకరణ గగడడగబ
తఇడడ:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:702
వయససస:25

100-115/1

100-129/248

100-125/1039

100-124/725

లఇ: పప

1521 RBE1672492
పపరర: తనటటమలల శశనస

100-115/2

తఇడడ:డ తనటటమలల రశజ రశవప
ఇఇటట ననఇ:
వయససస:36
లఇ: పప
100-115/4

1524 RBE2483766
పపరర: పదమ బభయ భబకశయ

100-115/5

భరస : సష మల ననయక భబకశయ
ఇఇటట ననఇ:0-0
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-128/7

తఇడడ:డ వఇధనఇ మగచస
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:57
లఇ: పప
100-128/9

100-129/733

తలల : అమరరశశర రశవప తతట
ఇఇటట ననఇ:248
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : కకరణ కలమలర యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల కకఇక
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:37
లఇ: ససస స
1528 RBE1477439
పపరర: మసశసన ఎమ డడ

100-125/1038

1517 RBE1587393
పపరర: ససవశ సతయననరశయణ
గఇదదక
డ అలల
తఇడడ:డ శశనవశస రశవప గఇదదక
డ అలల
ఇఇటట ననఇ:381
వయససస:32
లఇ: పప
1520 RBE1672484
పపరర: వనఇకటటశశరరశవప బళలల

1509 RBE1061589
పపరర: వనఇకశయలమమ దనసరర

తఇడడ:డ పడసశదరశవప చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:132
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ మబణగ
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: ససస స
1525 RBE1303791
పపరర: నరసమమ కకఇక

100-123/258

తఇడడ:డ జజనకక రశమయయ యరశశశటట
ఇఇటట ననఇ:243 -11
వయససస:26
లఇ: పప
100-120/1063

100-126/539

భరస : వనఇకటటసశర రశవప దనసరర
ఇఇటట ననఇ:20-146
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-125/1037 1511 LHL4200549
1510 RBE1881184
పపరర: వనఇకటటశశర రశవప యఇడమగరర
పపరర: ఆఇజననయబలల మలరరడడడ

తఇడడ:డ సడరయననరశయణ మలరరడడ
ఇఇటట ననఇ:114
వయససస:47
లఇ: పప

1506 RBE1061100
పపరర: వనఇకటటసశర రశవప దనసరర
తఇడడ:డ కకటటశశర రశవప దనసరర
ఇఇటట ననఇ:20-146
వయససస:57
లఇ: పప

1508 RBE1061142
పపరర: పశవన దనసరర

తఇడడ:డ నరససఇహ మగరరస యఇడమగరర
ఇఇటట ననఇ:28B/7
వయససస:61
లఇ: పప

100-126/536

భరస : వనఇకనన వరరసపత
ఇఇటట ననఇ:20-100
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరమలయయ వరరసపత
ఇఇటట ననఇ:20-100
వయససస:51
లఇ: పప
100-126/540

1503 RBE1891068
పపరర: వజయలకడమ వరరసపత

1527 RBE1165878
పపరర: పసడయలఇక కకతస పలల

100-128/8

భరస : దనవదస కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-128/10

1530 RBE1750488
పపరర: అబబదల జలలన షపక

100-128/11

తఇడడ:డ హహసససన షపక
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: పప
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1531 RBE1750777
పపరర: సతష కలమలర సశగర

100-128/12

తఇడడ:డ శశనస సశగర
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: పప
1534 RBE1163997
పపరర: మలల కశరరరన రశవప బతష
స ల

100-123/775

1535 RBE1285692
పపరర: అనసశశ మఇడపశటట

100-113/394

100-129/497

1538 RBE1671809
పపరర: శశదతవ ఆతషకకరర

తఇడడ:డ ఆనఇద రశవప పగడనల
ఇఇటట ననఇ:INDIRA COLONY
వయససస:36
లఇ: పప
100-128/805

100-120/1068

తఇడడ:డ యలకకబబ
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:26
లఇ: ససస స
1555 LHL3781192
పపరర: ఏసయయ దచసద
తఇడడ:డ ఆనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:63

తఇడడ:డ యయశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1547 RBE1151711
పపరర: కశసశమమ కకతస పలల

1550 RBE1471879
పపరర: రరఖ రఇగ

1553 LHL3780533
పపరర: యలకకబబ దచసద
తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:37

100-128/571

100-128/574

100-128/1072

తఇడడ:డ దనవద
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:42

లఇ: పప

100-123/777

1545 RBE1164177
పపరర: రతన కలమలరర కకతస పలల

100-128/804

1548 RBE1472539
పపరర: దసనకశ లకమణ రశవప దసనక

100-129/743

తఇడడ:డ చన జమలయయ దసనక
ఇఇటట ననఇ:QUARTERS NO- B/6/4
వయససస:50
లఇ: పప
100-128/1073

1551 RBE1327809
పపరర: దదలప కలమలర జడ

100-123/778

తఇడడ:డ వనఇకయయ జడ
ఇఇటట ననఇ:UPPU BAZAR
వయససస:27
లఇ: పప
100-128/569

1554 LHL3780855
పపరర: అబడహఇ దచసద
తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:42

100-128/572

100-128/575

100-128/570

లఇ: పప

1557 LHL3786886
పపరర: నవమమ దచసద
భరస : ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:57

లఇ: ససస స

1559 LHL4151940
పపరర: మషప కఇదసకకరర

100-123/776

భరస : జజనస కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:28
లఇ: ససస స

లఇ: పప

1556 LHL3786092
పపరర: మరరయమమ దచసద
భరస : యలకకబబ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:37

లఇ: పప

1558 LHL4151924
పపరర: యయససరతనఇ దచసద

100-120/1067

భరస : జయరశమ రఇగ
ఇఇటట ననఇ:SC-713
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-128/568

1539 RBE1547504
పపరర: అనసశశ కకపపపల

భరస : వదనయధర బతష
స ల
ఇఇటట ననఇ:HO.NO:10-464
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : యయసష బబ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:PLAT NO 15
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జవహర లలల
ఇఇటట ననఇ:ROOM NO - 317
వయససస:37
లఇ: పప
1552 RBE1010735
పపరర: కలమలరర కకతస పలల

100-112/978

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల పశడడ
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : శశఇసన కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:28
లఇ: ససస స
1549 RBE1455980
పపరర: వజయ కలమలర

100-113/395

1542 RBE1476977
పపరర: తతజశశ బతష
స ల

1544 RBE1163740
పపరర: రఇగయయ పశడడ

100-113/393

భరస : లకమయయ ఆతషకకరర
ఇఇటట ననఇ:H NO 1-43
వయససస:73
లఇ: ససస స

1541 RBE1672138
పపరర: శశనస

1543 RBE1400498
పపరర: రశమల రశవప పగడనల

100-128/808

1536 RBE1671783
పపరర: అమరమమ ఆతషకకరర

భరస : రవ కలమలర కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:H NO 9-119
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:H NO 111/58
వయససస:43
లఇ: పప

1546 RBE1173046
పపరర: జజయత కకతస పలల

100-125/1041

భరస : వనఇకట బబచతచశశరరశవప రశవప ఆతషకకరర
ఇఇటట ననఇ:H NO 1-43
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనేచేఇకట గబరరవపలల లలేతటట కలలకకర
ఇఇటట ననఇ:H NO 13-65
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-128/1069

1533 RBE1240399
పపరర: కకటటశశరర ఇటటట
భరస : శశనవశస రశవప ఇటటట
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప మఇడపశటట
ఇఇటట ననఇ:D.NO.10-67
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమయయ ఆతషకకరర
ఇఇటట ననఇ:H NO 1-43
వయససస:55
లఇ: పప
1540 RBE1992734
పపరర: చఇదడడ కళ కలలకకరర

100-128/539

భరస : వరయయ కకఇక
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇదర రశవప బతష
స ల
ఇఇటట ననఇ:DACHEPALLI
వయససస:53
లఇ: పప
1537 RBE1671791
పపరర: వనఇకట బచఈశశర రశవప

1532 RBE1240456
పపరర: మరరయమమ కకఇక

100-128/573

లఇ: ససస స

1560 LHL4154191
పపరర: పశపమమ దనఈదన

100-128/576

భరస : ఏసడరతనమ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:32
లఇ: ససస స
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1561 LHL4154241
పపరర: మమరర కఇదసకలరర
భరస : మశశ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:36

తఇడడ:డ రశబరట
ఇఇటట ననఇ:9-4
వయససస:64

100-128/583

100-128/586

100-128/589

తఇడడ:డ సతనయనఇద దచసద
ఇఇటట ననఇ:9-4
వయససస:28
లఇ: పప
1576 RBE2232973
పపరర: ననగరశశరరశవప చనటల
తఇడడ:డ రశబరట
ఇఇటట ననఇ:9-4
వయససస:56

100-128/592

భరస : జజరరర
ఇఇటట ననఇ:9-7
వయససస:54

100-128/595

100-128/598

తఇడడ:డ జజరరర
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:32

లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-128/590

100-128/601

100-128/604

100-128/596

100-128/599

తఇడడ:డ జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:43
లఇ: పప

100-128/594

1581 LHL3786050
పపరర: పడమల దచసద

100-128/597

లఇ: ససస స

1584 RBE1166470
పపరర: జజయత దచసద

100-128/600

భరస : సశగర బభబబ దచసద
ఇఇటట ననఇ:9-7
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-128/602

1587 LHL3786118
పపరర: పపడమకలమలరర కకతస పలల
భరస : దనవదస
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:37

లఇ: పప

1589 LHL4152161
పపరర: హహ హనస కకతస పలల

లఇ: పప

1578 LHL3786035
పపరర: సశమలమ జయఇ దచసద

భరస : లలజరర
ఇఇటట ననఇ:9-7
వయససస:52

లఇ: పప

1586 LHL3780558
పపరర: దనవదస కకతస పలల

100-128/591

భరస : సతయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:51
లఇ: ససస స

లఇ: పప

1583 LHL4151981
పపరర: సశగర బభబబ దచసద

తఇడడ:డ జజరరర
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:37

100-128/593

100-128/588

లఇ: ససస స

1575 RBE1176982
పపరర: దతవదననఇ చనటల
తఇడడ:డ భకఇ
ఇఇటట ననఇ:9-4
వయససస:30

100-128/585

లఇ: పప

1572 LHL4154209
పపరర: శశయమలల చనతనల
భరస : మలరరక
ఇఇటట ననఇ:9-4
వయససస:32

లఇ: పప

1580 LHL3781234
పపరర: లలజరర దచసద

తఇడడ:డ లలజర
ఇఇటట ననఇ:9-7
వయససస:32

తఇడడ:డ లలజర
ఇఇటట ననఇ:9-7B
వయససస:23
లఇ: ససస స
1588 LHL4151957
పపరర: సశగర బభబబ కకతస పలల

1577 LHL3780665
పపరర: సతనయనఇదఇ దచసద

తఇడడ:డ ఆనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-7
వయససస:56

లఇ: ససస స

1585 RBE1900042
పపరర: ధన లకడమ డడవనసడడ

1574 RBE1176966
పపరర: కలమలరర చనటల

తఇడడ:డ ఆనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:54

తఇడడ:డ సతనయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:27
లఇ: పప
1582 LHL3786126
పపరర: రరచలమమ కకతస పలల

100-128/587

100-128/582

లఇ: ససస స

1569 LHL4150959
పపరర: మరరయబభబబ చనటల
తఇడడ:డ భకఇ
ఇఇటట ననఇ:9-4
వయససస:35

తఇడడ:డ దతవదననఇ
ఇఇటట ననఇ:9-4
వయససస:27
లఇ: ససస స

లఇ: పప

1579 RBE1176958
పపరర: పరమమశశర రశవప దచసదన

100-128/584

100-128/579

లఇ: పప

1566 LHL3786472
పపరర: జజయత దచసద
భరస : ఆదనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-3
వయససస:45

భరస : ననగరశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:9-4
వయససస:52
లఇ: ససస స

లఇ: పప

1573 RBE1114701
పపరర: ఆనఇద బభబబ దచసద

100-128/581

లఇ: ససస స

1571 LHL4152906
పపరర: మరరయమమ చనటల

1563 LHL3781432
పపరర: మలరరక దచసద
తఇడడ:డ ఆనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-2
వయససస:51

లఇ: పప

1568 LHL3785953
పపరర: ఉసపసనమమ చనటల
భరస : బకఇ
ఇఇటట ననఇ:9-4
వయససస:57

100-128/578

లఇ: ససస స

1565 LHL3780848
పపరర: ఆదనఇ దచసద
తఇడడ:డ ఆనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-3
వయససస:46

లఇ: పప

1570 LHL4151932
పపరర: మలరరక చనటల
తఇడడ:డ బకఇ
ఇఇటట ననఇ:9-4
వయససస:35

100-128/580

లఇ: ససస స

1567 LHL3780459
పపరర: బకఇ చనటల

1562 LHL4154399
పపరర: మమరర దనఈదన
భరస : అబభడహమ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:39

లఇ: ససస స

1564 RBE0806661
పపరర: కరరనమలమ దనఈదన
భరస : మలరక
ఇఇటట ననఇ:9-2
వయససస:40

100-128/577

100-128/605

100-128/603

లఇ: ససస స

1590 LHL4154365
పపరర: ఏలయలమల కకటట పల

100-128/606

భరస : యహనడ
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:39
లఇ: ససస స
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1591 RBE0806505
పపరర: జన రతనమ కకటట పల

100-128/607

తఇడడ:డ యహనడ
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:30
లఇ: పప
1594 LHL3785631
పపరర: సతయవశణణ కకతస పలల
భరస : యహనస
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:47

100-128/610

100-128/613

100-128/616

100-128/619

100-128/622

100-128/625

100-128/628

భరస : మలరరయలబభబబ
ఇఇటట ననఇ:9-14
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1607 RBE1107193
పపరర: పడభబదనసస తషడడమబ

1610 LHL3780426
పపరర: నఇదకకషష రర మసశల

1613 LHL4152021
పపరర: ఆనఇదఇ కకతస పలల

100-128/631

1616 LHL4154308
పపరర: ససజజతన కకటట పల

100-128/620

1619 LHL3787017
పపరర: జయమమ కకతస పలల
భరస : ఏసష బబ
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:57
లఇ: ససస స

1599 LHL3785615
పపరర: మలరస మమ మసశల

100-128/615

1602 LHL3785672
పపరర: ననగమమ కకతస పలల

100-128/618

1605 LHL4154258
పపరర: వశన మసశల

100-128/621

భరస : నఇదనకకశశర
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-128/623

1608 LHL3780541
పపరర: జవరతనఇ మసశల

100-128/624

తఇడడ:డ చనకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-11
వయససస:71
లఇ: పప
100-128/626

1611 RBE0692277
పపరర: యలకకబగ కకతస పలల

100-128/627

తఇడడ:డ మలణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-12A
వయససస:47
లఇ: పప
100-128/629

1614 LHL4152039
పపరర: రతనఇ చచటట పప ఇగబ

100-128/630

తఇడడ:డ ఆనఇద రశవప
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:40
లఇ: పప
100-128/632

భరస : సశగరబభబబ
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-128/634

100-128/612

భరస : మలణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దనవద
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : రతనమ
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:32
లఇ: ససస స
1618 RBE0648865
పపరర: జజయత కకతస పలల

100-128/617

తఇడడ:డ జవరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-12
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : యసష బబ
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:57
లఇ: ససస స
1615 LHL4154233
పపరర: జజనమమ చతటట పష ఇగబ

1604 LHL4152096
పపరర: హహ హనస కకతస పలల

1596 RBE0692244
పపరర: ఆదనఇ కకతస పలల

భరస : మరరయకకషష ర
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరవయయ తషడడమబ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ జవరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-12
వయససస:43
లఇ: పప
1612 LHL3787074
పపరర: అననమమ కకతస పలల

100-128/614

తఇడడ:డ మలణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : పడభబదనసస తషడడమబ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:27
లఇ: ససస స
1609 LHL3780392
పపరర: మరరయకకషష రర మసశల

1601 LHL3785664
పపరర: మరరయమమ మసశల

100-128/609

తఇడడ:డ మలణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : జవరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : యలకకబబ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:37
లఇ: ససస స
1606 RBE1107185
పపరర: ఎలజబబత రశణణ తషడడమబ

100-128/611

లఇ: ససస స

1598 LHL3781325
పపరర: సశగర బభబబ కకతస పలల

1593 RBE2232981
పపరర: జజరరర కకతస పలల
తఇడడ:డ మలణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఏసష బబ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:37
లఇ: ససస స
1603 LHL3787058
పపరర: శశవఇత కకతస పలల

1595 LHL3787066
పపరర: మరరయమమ కకతస పలల
భరస : ఆదనమబ
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:47

తఇడడ:డ చన యహనస కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:27
లఇ: పప
1600 LHL3785656
పపరర: రతనమమ కకతస పలల

100-128/608

తఇడడ:డ యహనస కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:27
లఇ: పప

లఇ: ససస స

1597 RBE1107201
పపరర: పడశశఇత బభబబ కకతస పలల

1592 RBE1107227
పపరర: యయసష బబ కకతస పలల

1617 LHL4154316
పపరర: సననదన కకటట పల

100-128/633

భరస : యహనడ
ఇఇటట ననఇ:9-14
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-128/635

1620 LHL3781317
పపరర: జయరశవప కకతస పలల

100-128/636

తఇడడ:డ చనఏసష బబ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:35
లఇ: పప
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1621 LHL4151965
పపరర: యలకకబబ కకతస పలల

100-128/637

తఇడడ:డ చనన యయసష బబ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:43
లఇ: పప
1624 LHL4152914
పపరర: లచచమమ కకతస పలల

100-128/640

100-128/643

100-128/646

100-128/649

100-128/652

100-128/655

100-128/658

భరస : అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:9-22
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1634 LHL3781416
పపరర: మరరయ బభబబ కకతస పలల

1637 RBE0806513
పపరర: ఆదనమగ కకటట పల

1640 RBE1010099
పపరర: మణణకయఇ కకతస పలల

1643 LHL4152054
పపరర: యయససదనసస కకతస పలల

100-128/661

1646 LHL4152088
పపరర: యహనడ కకతస పలల

100-128/650

1649 LHL4150967
పపరర: మరరయదనసస కకతస పలల
తఇడడ:డ ఏససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-22
వయససస:40
లఇ: పప

1629 RBE0676833
పపరర: ననగమణణ కకతస పలల

100-128/645

1632 RBE0977266
పపరర: శవ చలలల

100-128/648

1635 LHL4152120
పపరర: అబడహఇ కకతస పలల

100-128/651

తఇడడ:డ ఏలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:73
లఇ: పప
100-128/653

1638 RBE0806521
పపరర: మలరరయల దనసడ కకటట పల

100-128/654

తఇడడ:డ అబభడహమ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:48
లఇ: పప
100-128/656

1641 RBE1010602
పపరర: యలకకభబ కకతస పలల

100-128/657

తఇడడ:డ ఆనఇదనడఇ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:30
లఇ: పప
100-128/659

1644 LHL4152062
పపరర: హహ హన కకతస పలల

100-128/660

తఇడడ:డ యయససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:38
లఇ: పప
100-128/662

తఇడడ:డ యయసష బబ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:34
లఇ: పప
100-128/664

100-128/642

తఇడడ:డ చననరవప
ఇఇటట ననఇ:9-18
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలకకబబ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఏలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:68
లఇ: పప
1648 LHL3786951
పపరర: పరఇగరతఇ కకతస పలల

100-128/647

భరస : ఆధఇ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలకకబబ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:35
లఇ: పప
1645 LHL4152070
పపరర: యయసష బబ కకతస పలల

1631 RBE0977258
పపరర: రశజయఇ చలలల

1626 RBE0647933
పపరర: డవదడ కకతస పలల

భరస : సతనయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-18
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబభడహమ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : యహనడ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:35
లఇ: ససస స
1642 LHL3781291
పపరర: పడభబదనసస కకతస పలల

100-128/644

తఇడడ:డ ఏసష బబ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : యలకకబబ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:54
లఇ: ససస స
1639 RBE0806687
పపరర: మణణ కకటట పల

1628 LHL4152922
పపరర: మబతస మమ కకతస పలల

100-128/639

తఇడడ:డ ఆదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-18
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:39
లఇ: పప
1636 LHL4152930
పపరర: ఏసమమ కకతస పలల

100-128/641

భరస : ఇసశసకల
ఇఇటట ననఇ:9-18
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : మలరరయల దనసడ
ఇఇటట ననఇ:9-18
వయససస:39
లఇ: ససస స
1633 LHL3781309
పపరర: యహనస కకతస పలల

1625 LHL4154340
పపరర: పపషశపలతన కకటట పల

1623 LHL4152138
పపరర: ఏమలమనయయలల కకతస పలల
తఇడడ:డ యయసష బబ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ఏమలమణణయయలక
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ఏసష బబ
ఇఇటట ననఇ:9-18
వయససస:77
లఇ: ససస స
1630 RBE0806679
పపరర: మరరయమమ కకటట పల

100-128/638

తఇడడ:డ ఇసశక
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : యలకకబబ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:47
లఇ: ససస స
1627 LHL3786969
పపరర: కశసమమ కకతస పలల

1622 LHL4152112
పపరర: సతయనఇదఇ కకతస పలల

1647 LHL4154290
పపరర: మలరరయలకలమలరర కకటట పల

100-128/663

భరస : యహనడ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-128/665

1650 LHL4150975
పపరర: యకకబబ కకతస పలల

100-128/666

తఇడడ:డ ఏలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-22
వయససస:54
లఇ: పప
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1651 RBE1165886
పపరర: చఇదడలలఖ కకతస పలల

100-128/667

భరస : జరసపశల కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:9-24
వయససస:30
లఇ: ససస స
1654 LHL3786985
పపరర: చనరమమ మఇద

100-128/670

100-128/673

100-128/676

100-128/679

100-128/682

100-128/685

100-128/688

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-36
వయససస:86
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1664 RBE1114727
పపరర: నలమమ సఇపఇగర

1667 LHL4151999
పపరర: సలలమలన చలల గబలల

1670 RBE2232999
పపరర: ఏసష బబ దచసద

1673 LHL4154225
పపరర: సననస శమ చనలగబఇటల

100-128/691

1676 LHL3781457
పపరర: జజన పశల కకతస పలల

100-128/680

1679 LHL3786043
పపరర: మమరమమ కకతస పలల
భరస : జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-36
వయససస:77
లఇ: ససస స

1659 RBE1009977
పపరర: మరరయమమ కకతస పలల

100-128/675

1662 LHL4152047
పపరర: మరరయబభబబ మఇదన

100-128/678

1665 RBE1114735
పపరర: ఇళయరశజజ సఇపఇగర

100-128/681

తఇడడ:డ ఏసష బబ సఇపఇగర
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:33
లఇ: పప
100-128/683

1668 LHL4152005
పపరర: జజనయయ చలల గబలల

100-128/684

తఇడడ:డ దననయయలల
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:53
లఇ: పప
100-128/686

1671 LHL3787025
పపరర: మరరయమమ చలల గబఇడల

100-128/687

భరస : ఆదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-31
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-128/689

1674 RBE1220110
పపరర: సఇసష నస కకతస పలల

100-128/690

తఇడడ:డ యయసష బబ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:9-31
వయససస:33
లఇ: పప
100-128/692

తఇడడ:డ జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:40
లఇ: పప
100-128/694

100-128/672

తఇడడ:డ కకపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : దవదడ
ఇఇటట ననఇ:9-31
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:37
లఇ: పప
1678 LHL3781465
పపరర: జజనయయ కకతస పలల

100-128/677

తఇడడ:డ ఆనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-29
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-31
వయససస:46
లఇ: ససస స
1675 LHL3780384
పపరర: రతనఇ కకతస పలల

1661 LHL3781283
పపరర: కకపయయ మఇద

1656 LHL4152146
పపరర: దనవదస చలల గబఇడల

భరస : సశగర
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దనవద
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : ఏసష బబ
ఇఇటట ననఇ:9-29
వయససస:37
లఇ: ససస స
1672 LHL4154217
పపరర: సతయవనదమ చనలగబఇదనల

100-128/674

భరస : కకపయయ సఇపఇగర
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దనవదస
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:46
లఇ: పప
1669 LHL3787009
పపరర: మరరయమమ దచసద

1658 RBE1009944
పపరర: సశగర కకతస పలల

100-128/669

తఇడడ:డ దననయయలల
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకపశనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : మలరరయలబభబబ
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:33
లఇ: ససస స
1666 LHL3781333
పపరర: ఆదనఇ చలల గబళళ

100-128/671

తఇడడ:డ చన జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : యయససదనసస కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:30
లఇ: ససస స
1663 LHL4154266
పపరర: కలమలరర మఇదన

1655 LHL3786993
పపరర: ఏలయమమ చలల గగఇడల

1653 RBE0200170
పపరర: చన దనవడడ కకతస పలల
తఇడడ:డ ఆనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ససదరసనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : జజనడ
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:30
లఇ: ససస స
1660 RBE1220128
పపరర: కకటటశశరర కకతస పలల

100-128/668

తఇడడ:డ యయససరతనఇ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:9-24
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : కకపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:52
లఇ: ససస స
1657 RBE0806695
పపరర: వసఇతన చనటల

1652 RBE1166512
పపరర: జరసపశల కకతస పలల

1677 LHL3781341
పపరర: దనవదస కకతస పలల

100-128/693

తఇడడ:డ జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-36
వయససస:44
లఇ: పప
100-128/695

1680 LHL3787041
పపరర: వజయమమ కకతస పలల

100-128/696

భరస : రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-36
వయససస:37
లఇ: ససస స
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