దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-02
1
RBE1667740
పపరర: నరరష బబరరర

100-116/1

తఇడడ:డ నరససఇహరరవప బబరరర
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:23
లఇ: పప
4
RBE1881374
పపరర: దదన వజడగరరర

100-116/4

100-112/41

100-116/7

100-118/4

100-116/12

భరస : చనన మణణ భభషణన చనరర సరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:1-79
వయససస:21
లఇ: ససస స

11
RBE1611433
పపరర: ససత మహ లకడక సఇకకరరతడ

తఇడడ:డ బచచయవ శరరరమదనసస
ఇఇటట ననఇ:1-116
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : గరరర పడజజపత పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:1-162/A
వయససస:26
లఇ: ససస స
25
RBE1667807
పపరర: ననగరఇజల తతరక

100-116/16

తఇడడ:డ అబబదల షతకకర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-116/8

100-116/6

9
RBE1746692
పపరర: నవవ మబనగ

100-112/49

12
RBE1663418
పపరర: శవ పడసరద గబఇజ

100-116/9

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26
లఇ: పప

100-116/10 15
14
RBE1667781
RBE1667773
పపరర: శశవ ననయక మమలవటటహహచయబ
పపరర: ననగరఇదడ రరవప పప తతల

100-116/11

తఇడడ:డ దనదదయ ననయక మమలవటటహహచయబ
ఇఇటట ననఇ:1-2
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట పపరర రరవప పప తతల
ఇఇటట ననఇ:1-11
వయససస:22
లఇ: పప

17
RBE1470715
పపరర: సనరవననరరయణ చటటటపప డ లక

18
RBE1587559
పపరర: నరససఇహ రరవప యదలపపరఇ

100-118/5

తఇడడ:డ వనఇకట పడసరద రరవప చటటటపప డ లక
ఇఇటట ననఇ:1-80/2
వయససస:55
లఇ: పప
100-118/664

23
RBE1903996
పపరర: మహహదద న బబష షపక

26
RBE0643882
పపరర: అబబదల రసనల షపక

29
RBE1663434
పపరర: అబబదల హఫసజ షపక
తఇడడ:డ ననగబల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:24
లఇ: పప

100-112/64

తఇడడ:డ యలమఇద యదలపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-113
వయససస:30
లఇ: పప
21
RBE1881093
పపరర: గణణశ పడజజపత

100-116/13

తఇడడ:డ జజషస పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:24
లఇ: పప
100-116/14

24
RBE1498724
పపరర: శరరరమ కకషర దసగరరరరజ

100-116/15

తఇడడ:డ రఘబ రరమ రరవప దసగరరరరజ
ఇఇటట ననఇ:1-218
వయససస:33
లఇ: పప
100-116/17

27
RBE1576248
పపరర: అనఇత ననగ లకడక కకమమరర
షరరబబ
భరస : పరపర రరవప షరరబబ
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:48
లఇ: ససస స

100-116/19

30
RBE1663459
పపరర: మసరసన వల షపక

తఇడడ:డ లమల అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-249
వయససస:32
లఇ: పప
100-116/18

6
RBE1667765
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ వనమబల

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప మబనగ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-172
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ శరనస తతరక
ఇఇటట ననఇ:1-219
వయససస:22
లఇ: ససస స
28
RBE1224492
పపరర: అబబదల అజరజర షపక

100-112/44

తఇడడ:డ బచచయవ శరరరమదనసస
ఇఇటట ననఇ:1-116
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-118/6

100-116/3

తఇడడ:డ వర రరడడడ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: పప

లఇ: ససస స

100-118/663 20
19
RBE2482867
RBE2483048
పపరర: హహమఇత సరయ శరరరమదనసస
పపరర: కకషర వవణణ శరరరమదనసస

22
RBE1443571
పపరర: రరఖ పడజజపత పడజజపత

100-116/5

భరస : నరససఇహ రరవప సఇకకరరతడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగ బబబబ పప నననరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: పప
16
RBE1922855
పపరర: సరయ చఇదదక
డ సరరశపలల

8
RBE1633577
పపరర: గబఇడ అజమబననసర షపక
భరస : బబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23

తఇడడ:డ లకకయవ కరరనటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26
లఇ: పప
13
RBE1611581
పపరర: దసరర రరవప పప నననరర

5
RBE1667732
పపరర: మమధవ రరడడ ఉడడతతరర

3
RBE1667799
పపరర: దదవవ బబయ భబకరవ
భరస : శరమణననయక భబకరవ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబపస రరడడడ ఉడడతతరర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ అమరయవ మబనగ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:25
లఇ: పప
10
RBE1611409
పపరర: శరనవరస కరరనటట

100-116/2

తఇడడ:డ గగపస గబడడ
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వజడగరరర మజరశ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:21
లఇ: ససస స
7
RBE1455691
పపరర: పపడమ కకమమర మబనగ

2
RBE1956929
పపరర: పపషషలత గబడడ

100-118/7

100-116/20

తఇడడ:డ నగభల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:21
లఇ: పప
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31
RBE2005676
పపరర: యలల మక శరపరటట

100-118/217

భరస : చరఇజవ శరపరటట
ఇఇటట ననఇ:2-00
వయససస:28
లఇ: ససస స
34
RBE1611904
పపరర: చఇదడ కకలల మరర

100-127/829

100-116/24

తఇడడ:డ సససదన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-267
వయససస:49
లఇ: పప
43
RBE1962612
పపరర: హనసమమయమక వఇటల

100-116/22 36
35
RBE1920990
RBE1921147
పపరర: షపక మహబభబ జజన గబరజజల
పపరర: లకకయవ ఆలలటట

38
RBE1880723
పపరర: ననగరరజ కకఇబ

41
RBE2517878
పపరర: పపడమ సరగర చడకకరర

భరస : మఇడ వఇటల
ఇఇటట ననఇ:2-350
వయససస:63
లఇ: ససస స

44
RBE1611854
పపరర: దసరరర అలక
ల రర

తఇడడ:డ కకషర మభరరస బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:2-439
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడడ:డ దరరయమ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-1
వయససస:23
లఇ: పప
52
LHL4186813
పపరర: కకటటశశరమక తపష

భరస : ససతయవ
ఇఇటట ననఇ:3-6
వయససస:64

100-116/841

భరస : సతవఇ
ఇఇటట ననఇ:3-6A
వయససస:34
లఇ: ససస స
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53
LHL4189536
పపరర: వనఇకటటశశరరల తపష
తఇడడ:డ ససతయవ
ఇఇటట ననఇ:3-6
వయససస:48

100-116/844

100-125/794

100-116/847

100-122/24

తఇడడ:డ అమకరయవ దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-8
వయససస:22
లఇ: ససస స

42
RBE1163880
పపరర: బబజ షపక

100-122/23

45
RBE1664713
పపరర: మణణదదప మఇతన

100-125/792

48
RBE1887017
పపరర: సససదనవల షపక

100-117/275

తఇడడ:డ రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-1
వయససస:24
లఇ: పప
100-116/559

51
LHL4186805
పపరర: తతలశమక తపష

100-116/840

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-6
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-116/842

54
LHL4189544
పపరర: శరనవరసరరవప తపష
తఇడడ:డ ససతయవ
ఇఇటట ననఇ:3-6
వయససస:46

100-116/845

100-116/843

లఇ: పప

57
RBE2218253
పపరర: ససతయవ తపష

100-116/846

తఇడడ:డ అపషయవ
ఇఇటట ననఇ:3-6
వయససస:69
లఇ: పప

లఇ: పప

59
RBE2514289
పపరర: కకటటశశరర దడవరకకఇడ

100-125/793

తఇడడ:డ రమణ మఇతన
ఇఇటట ననఇ:2/414
వయససస:23
లఇ: పప

లఇ: పప

56
RBE2218246
పపరర: సతవననరరయణ తపష
తఇడడ:డ ససతయవ
ఇఇటట ననఇ:3-6
వయససస:41

లఇ: ససస స

58
RBE0652438
పపరర: పదనకవత తప

50
RBE1878974
పపరర: మరరయ బబబబ ససదదల

39
RBE1664572
పపరర: అబబదల రరహమన షపక

తఇడడ:డ పసద సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-334
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవప ససదదల
ఇఇటట ననఇ:3-3
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : శరనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-6
వయససస:43
లఇ: ససస స
55
RBE2218238
పపరర: అఇకమక తపష

100-119/513

భరస : షపక సససదన హసన
ఇఇటట ననఇ:2-517
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-124/2

100-116/23

తఇడడ:డ షపక హసన అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:2-230
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : హనసమఇత రరవప అలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:2-381
వయససస:35
లఇ: ససస స

100-122/990 47
46
RBE2523140
RBE1498237
పపరర: వనఇకట మహహఇదడ బబబబ బబ డడడ
పపరర: షపక రఇజ

49
RBE1611839
పపరర: చనన ఖమజజ వల షపక

100-116/25

తఇడడ:డ ననరరయణ చచరరకకరర
ఇఇటట ననఇ:2-313
వయససస:18
లఇ: పప
100-116/26

100-116/21

తఇడడ:డ సససదసలక ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:2-72
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ మబతనవలక కకఇబ
ఇఇటట ననఇ:2-171
వయససస:23
లఇ: పప
100-122/22

33
RBE1903699
పపరర: అలలఖవ జఇగ
భరస : సససదన రరవప జఇగ
ఇఇటట ననఇ:2-8
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక సససదన గబరజజల
ఇఇటట ననఇ:2-47
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట సరశమ ఉబబబన
ఇఇటట ననఇ:2-168/C
వయససస:25
లఇ: పప
40
RBE1456244
పపరర: చనన ననగబల మరర షపక

100-118/218

తఇడడ:డ చచలల నరసయవ
ఇఇటట ననఇ:2-2/2
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : సతవఇ కకలల మరర
ఇఇటట ననఇ:2-8
వయససస:56
లఇ: ససస స
37
RBE1611425
పపరర: పపరర చఇదడ రరవప ఉబబబన

32
RBE1999242
పపరర: చచలల ఎలల యవ

100-126/545

60
RBE1011121
పపరర: సససదనరరవప దడవరకకఇడ

100-116/50

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-11
వయససస:28
లఇ: పప
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61
RBE0394668
పపరర: కకషరవవణణ దడవరకకఇడ

100-116/29

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3/11-A
వయససస:43
లఇ: ససస స
64
RBE1295584
పపరర: హసన అహమకద షపక

100-116/51

100-116/54

100-116/57

100-116/60

100-116/63

100-116/66

100-116/69

తఇడడ:డ మమబససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-18A
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE2218279
పపరర: వనఇకటటశశరరరవప మఇడల

77
LHL4189569
పపరర: వషత
ర వరర న రరవప మఇడల

80
LHL2545143
పపరర: మసరసనశల షపక

83
RBE1163526
పపరర: సససదన వరల షపక

100-116/277

86
RBE1880756
పపరర: ఉమర షపక

100-116/61

89
RBE2517787
పపరర: మహమకద రఫస షపక
తఇడడ:డ శశరరబబదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-19
వయససస:51
లఇ: పప

69
LHL2548006
పపరర: మర సర షపక

100-116/56

72
RBE1663368
పపరర: ననగమణణ మఇడల

100-116/59

75
LHL2542983
పపరర: నరకలమరరణణ మఇడల

100-116/62

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-116/64

78
RBE0651570
పపరర: దదలపపపమమర మఇడల

100-116/65

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:32
లఇ: పప
100-116/67

81
LHL2547404
పపరర: ఫరతమభన షపక

100-116/68

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-116/70

84
LHL4191227
పపరర: జజన బబషర షపక

100-116/276

తఇడడ:డ మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:3-18
వయససస:31
లఇ: పప
100-116/278

తఇడడ:డ మమభబ ససబబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-18
వయససస:20
లఇ: పప
100-116/280

100-116/53

భరస : దదలప కకమమర మఇడల
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అమర వరల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమభబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-18
వయససస:23
లఇ: పప
88
LHL2548311
పపరర: మసరసన వరల షపక

100-116/58

తఇడడ:డ అబబదలసతనసర
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : అబబదలసతనసర
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:65
లఇ: ససస స
85
RBE1747518
పపరర: అకరకరరల షపక

71
RBE1207761
పపరర: రమణ మమమడడశశటట

66
LHL3829439
పపరర: పసరర అహకద షపక

తఇడడ:డ మహబబ
ఇఇటట ననఇ:3-15
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసశర రరవప మఇడల
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:28
లఇ: పప
82
LHL2548105
పపరర: మబభబబ షపక

100-116/55

తఇడడ:డ లమలయవ
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల మఇడల
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:33
లఇ: పప
79
RBE1011139
పపరర: జగదదశ బబబబ మఇడల

68
RBE1011147
పపరర: మసరసనబ షపక

100-116/31

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:81
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల మమమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-15
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : సససదద నన
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:43
లఇ: ససస స
76
LHL4189551
పపరర: గగపస కకషర మఇడల

100-116/52

భరస : కరరమబలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : మమరసర
ఇఇటట ననఇ:3-15
వయససస:38
లఇ: ససస స
73
RBE2218261
పపరర: సససదనబ షపక

65
LHL2562395
పపరర: జజన అహకద షపక

63
RBE1538230
పపరర: మమబసనబబన షపక
తఇడడ:డ అలమననభ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/12
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ గరలసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:42
లఇ: పప
70
RBE0652933
పపరర: ననగబల బ షపక

100-116/30

తఇడడ:డ షపక అలమననభ
ఇఇటట ననఇ:3/12
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లమలమ అహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-12
వయససస:48
లఇ: పప
67
LHL3829645
పపరర: మజజన షపక

62
RBE1538222
పపరర: షపక యమశన

100-116/279
87
RBE2218287
పపరర: లకలకగరరరమమబబససబబన షపక

తఇడడ:డ మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:3-18
వయససస:73
లఇ: పప
100-115/752

90
LHL4186821
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/281

భరస : గపపర
ఇఇటట ననఇ:3-19
వయససస:62
లఇ: ససస స
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91
RBE2218295
పపరర: గపపర షపక

100-116/282

తఇడడ:డ బబడడసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-19
వయససస:63
లఇ: పప

92
RBE2523363
పపరర: శశశదన బ షపక
భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-19
వయససస:40
లఇ: ససస స

100-116/284 95
94
RBE1207753
RBE1724376
పపరర: లమలకగరరర మహమకదస రఫస షపక
పపరర: బబజ బఇవనస షపక

తఇడడ:డ లమలకగరరర లమలఅమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-20
వయససస:26
లఇ: పప
97
LHL4185963
పపరర: మరరల జజహ శశక

100-116/286

100-116/289

100-116/292

100-116/295

100-118/665

100-116/299

తఇడడ:డ చన హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-27
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-116/288

తఇడడ:డ మమలమల
ఇఇటట ననఇ:3-21
వయససస:78
లఇ: పప
100-116/290

104
LHL3825627
పపరర: సససదనబ షపక

107
RBE1880855
పపరర: వనఇకటటశశరరల కనశశటట

110
LHL2548774
పపరర: ససలమరరబ షపక

113
LHL4189338
పపరర: జజకకరర షపక

100-116/302

116
LHL2551109
పపరర: మహబబల షపక

100-116/293

119
LHL4191276
పపరర: రరఫర షపక
తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-27
వయససస:31
లఇ: పప

100-116/291

105
RBE1400365
పపరర: నరరఇదడ చలమల

100-116/294

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల చలమల
ఇఇటట ననఇ:3-22
వయససస:31
లఇ: పప
100-122/25

108
LHL4191243
పపరర: బబజ షపక

100-116/296

తఇడడ:డ ననయబ మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-23
వయససస:33
లఇ: పప
100-116/297

111
LHL2548782
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/298

భరస : రనసనసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-24
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-116/300

114
LHL4191078
పపరర: రణహహసససన శశక

100-116/301

తఇడడ:డ ననజ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-24
వయససస:63
లఇ: పప
100-116/303

తఇడడ:డ ఘనసనసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-27
వయససస:72
లఇ: పప
100-116/305

102
LHL2547651
పపరర: ససబబన షపక
తఇడడ:డ ననయబ మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-22
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : నఖసర
ఇఇటట ననఇ:3-24
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నబసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-24
వయససస:53
లఇ: పప
118
LHL4191268
పపరర: రసనల షపక

99
LHL4191235
పపరర: అలమలభక సయవద

భరస : మహబభబబసబబన
ఇఇటట ననఇ:3-24
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమహబససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-24
వయససస:35
లఇ: పప
115
RBE2218303
పపరర: మహబభబబసబబన షపక

100-116/287

తఇడడ:డ శరనస కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3/22
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహహష మమనసపరటట
ఇఇటట ననఇ:3-23
వయససస:24
లఇ: ససస స
112
LHL2549426
పపరర: నబసర షపక

100-117/276

భరస : మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-22
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబదల సతస ర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-22
వయససస:20
లఇ: పప
109
RBE2480390
పపరర: ససపడజ మమనసపరటట

96
RBE1921014
పపరర: మహమకద వససమ షపక
ససఇదరగరరర
తఇడడ:డ ఎఇడడ జజన షపక మహమకద
ఇఇటట ననఇ:3-20
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ నయబమబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-22
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : అబబదల సతనసర
ఇఇటట ననఇ:3-22
వయససస:39
లఇ: ససస స
106
RBE1958693
పపరర: అబబదల గఫపర షపక

101
LHL2547628
పపరర: అబబదలమల షపక

100-116/283

100-116/285

భరస : అలల భక
ఇఇటట ననఇ:3-21
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననయబ మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-22
వయససస:41
లఇ: పప
103
LHL2548832
పపరర: ఫరతమభన షపక

98
LHL4189320
పపరర: మసరసన బ సయవద

93
LHL2549012
పపరర: అలమలబ షపక
భరస : లమలహకద
ఇఇటట ననఇ:3-20
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-20
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-21
వయససస:45
లఇ: ససస స
100
LHL2544450
పపరర: అబబదల సతనసర షపక

100-128/1087

117
LHL4186839
పపరర: మహబభబ షపక

100-116/304

భరస : మమబబలక
ఇఇటట ననఇ:3-27
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-116/306

120
LHL4191284
పపరర: గరస పసరర షపక

100-116/307

తఇడడ:డ రహహమభన
ఇఇటట ననఇ:3-27
వయససస:32
లఇ: పప
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121
RBE1336867
పపరర: రరజజశన షపక

100-116/308

భరస : రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-27
వయససస:27
లఇ: ససస స
124
LHL4191102
పపరర: సససధన వల శశక

100-116/561

100-116/564

100-120/10

100-116/569

100-116/571

100-116/574

100-116/577

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-31
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

134
RBE1726587
పపరర: లలత మఇడల

137
RBE0652057
పపరర: వరన మఇడల

140
LHL2558500
పపరర: జమమల సససదన షపక

143
RBE1538214
పపరర: మహబబ షపక

100-116/33

146
LHL2542900
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/32

149
LHL4186003
పపరర: పరరశతమక వవదసల
భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-31
వయససస:53
లఇ: ససస స

129
LHL4191292
పపరర: ఇలయజ షపక

100-116/566

132
RBE1724368
పపరర: తడవవణణ మమచచరల

100-116/568

135
LHL2542975
పపరర: పదకలత మఇడల

100-116/570

భరస : మటట యవ
ఇఇటట ననఇ:3-29
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-116/572

138
RBE1747575
పపరర: పడవళక మఇడల

100-116/573

తఇడడ:డ మటట యవ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:3-29
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-116/575

141
RBE0643833
పపరర: హజ షపక

100-116/576

తఇడడ:డ వరససమ
ఇఇటట ననఇ:3-30
వయససస:32
లఇ: పప
100-116/578

144
RBE2218311
పపరర: చనన బ షపక

100-116/579

భరస : జమమల షససదన
ఇఇటట ననఇ:3-30
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-116/580

తఇడడ:డ జజన అహమకద
ఇఇటట ననఇ:3-31
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/582

100-116/563

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-28/A
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-30
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరరరవప పప టట ససరర
ఇఇటట ననఇ:3/31
వయససస:24
లఇ: పప
148
LHL4182853
పపరర: వరరఇజనవయబలక వదసలమ

100-116/567

తఇడడ:డ అబబదల రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:3-30
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబజద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-30
వయససస:55
లఇ: పప
145
RBE1879865
పపరర: ననగరఇదడబబబబ పప టట ససరర

131
LHL3825080
పపరర: ననగబల బ సయవద

126
RBE1011154
పపరర: రరషరక షపక

తఇడడ:డ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-28
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ మటట యవ
ఇఇటట ననఇ:3-29
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-29/A
వయససస:53
లఇ: ససస స
142
RBE1538206
పపరర: సససదన షపక

100-116/565

తఇడడ:డ మటట యవ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:3/29
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లమలయవ
ఇఇటట ననఇ:3-29
వయససస:52
లఇ: పప
139
RBE0427195
పపరర: ఫరతమబన షపక

128
LHL3829090
పపరర: మమలమల సయవద

100-116/560

భరస : ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-27A
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:3-28/A
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : చన సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-28A
వయససస:68
లఇ: ససస స
136
LHL4191128
పపరర: మటట యవ మఇడల

100-116/562

తఇడడ:డ అలమలభక సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-28
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలమల సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-28-1
వయససస:22
లఇ: ససస స
133
RBE0652941
పపరర: ససభబనబ షపక

125
LHL4191110
పపరర: ససబబన శశక

123
LHL4191094
పపరర: ససబబన శశక
తఇడడ:డ రహమమన
ఇఇటట ననఇ:3-27A
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససధన వల
ఇఇటట ననఇ:3-27A
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-28
వయససస:74
లఇ: ససస స
130
RBE1667898
పపరర: సరజద సయవద

100-116/309

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-27/A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససధన
ఇఇటట ననఇ:3-27A
వయససస:63
లఇ: పప
127
LHL2541092
పపరర: జజనబ షపక

122
LHL4186862
పపరర: సరజదన షపక

147
LHL2542918
పపరర: మమలమబషపక

100-116/581

భరస : జజనహకద
ఇఇటట ననఇ:3-31
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-116/583

150
LHL4186011
పపరర: పపరర వవదసల

100-116/584

భరస : వరరఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:3-31
వయససస:33
లఇ: ససస స
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151
RBE1663335
పపరర: జన బబష షపక

100-116/585

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-31
వయససస:25
లఇ: పప
154
RBE1747559
పపరర: అనసరరధ మఇడల

100-116/587

100-116/590

100-116/593

100-116/596

100-116/599

100-116/602

100-116/605

తఇడడ:డ జన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:3-37
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
LHL2541191
పపరర: సససదనబ షపక

167
LHL2541225
పపరర: మసరసన బ షపక

170
RBE0651430
పపరర: పఠరన వల షపక

173
RBE0727123
పపరర: హశజ షపక

100-116/608

176
LHL2541282
పపరర: ఖమదర బ షపక

100-116/597

179
RBE0394478
పపరర: వజయ రరణణ మమడగరన
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3/37A
వయససస:37
లఇ: ససస స

159
RBE0427054
పపరర: సరగజన కకళళళరర

100-116/592

162
LHL2541456
పపరర: ఈశశరమక కకళళ
ల రర

100-116/595

165
LHL4189346
పపరర: లమల బ షపక

100-116/598

భరస : బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-34
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-116/600

168
LHL2556181
పపరర: ఆరర సససదన షపక

100-116/601

తఇడడ:డ సససదస హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:68
లఇ: పప
100-116/603

171
RBE1011162
పపరర: నససమమ పఠరన

100-116/604

భరస : జజనబబషర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-116/606

174
LHL2541068
పపరర: ఫరతమభన షపక

100-116/607

భరస : హససన అహమకద
ఇఇటట ననఇ:3-36
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-116/609

భరస : సలమమ బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-37
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-116/611

100-116/589

భరస : వనఇకటససబబయవ
ఇఇటట ననఇ:3-33
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-35A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలల జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-36
వయససస:31
లఇ: పప
178
RBE1729292
పపరర: శలక షపక

100-116/594

తఇడడ:డ ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:29
లఇ: ససస స
175
RBE1011741
పపరర: ససభబన షపక

161
RBE1295626
పపరర: నరససఇహ రరవప కకళళళరర

156
LHL2541084
పపరర: అనఇతరరవమక మఇడల

భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:3-32
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : ఆల ఫఫదన
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వల
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:32
లఇ: పప
172
RBE1020791
పపరర: జజన బబగఇ పఠరన

100-116/591

భరస : హససన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-34
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:47
లఇ: ససస స
169
LHL4189577
పపరర: జజన పఠరన

158
LHL2559052
పపరర: రవకకమమర మఇడల

100-116/586

భరస : లమలయవ
ఇఇటట ననఇ:3-31A
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవప కకళళళరర
ఇఇటట ననఇ:3-32
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయవ కకళళళరర
ఇఇటట ననఇ:3-33
వయససస:29
లఇ: పప
166
LHL2541217
పపరర: సససదనబ పఠరన

100-116/588

తఇడడ:డ లమలయవ
ఇఇటట ననఇ:3-31A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరశయవ కకళళళరర
ఇఇటట ననఇ:3-32
వయససస:46
లఇ: పప
163
RBE1011733
పపరర: వనఇకటటష కకళళళరర

155
RBE1747567
పపరర: బబలమజ మఇడల

153
RBE1726611
పపరర: బబలమజ మఇడల
తఇడడ:డ రవ కకమమర మఇడల
ఇఇటట ననఇ:3-31/A
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవకకమమర మఇడల
ఇఇటట ననఇ:3-31/a
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : రవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:3-31A
వయససస:45
లఇ: ససస స
160
RBE0651695
పపరర: శరనవరస రరవప కకళళళరర

100-120/11

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-31
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవకకమమర మఇడల
ఇఇటట ననఇ:3-31/a
వయససస:23
లఇ: ససస స
157
LHL2542942
పపరర: ననగరశశరర మఇడల

152
RBE1667872
పపరర: దనదనవల షపక

177
LHL2542165
పపరర: ఖమససఇబ షపక

100-116/610

తఇడడ:డ సలమమ బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-37
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-116/34

180
LHL2544369
పపరర: సససదన పపసల

100-116/612

తఇడడ:డ మమబబ
ఇఇటట ననఇ:3-38
వయససస:45
లఇ: పప
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181
LHL4186870
పపరర: మడడన బ పపసల షపక

100-116/613

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-38
వయససస:44
లఇ: ససస స
184
LHL2558195
పపరర: మహబభబ బ షపక

100-116/616

100-116/619

100-116/622

100-116/848

100-116/851

100-116/854

100-116/857

తఇడడ:డ శశశదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-44
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
LHL2541373
పపరర: మసరసన బ షపక

197
LHL4186847
పపరర: గరససయమబ షపక

200
RBE0427625
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

203
RBE0652990
పపరర: అసరక బబగఇ షపక

100-116/860

206
LHL2541621
పపరర: సరమమమజవఇ గగల

100-116/849

209
LHL4189353
పపరర: మహబభబ బ షపక
భరస : మఇదనబగరరర చనషససదన
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:51
లఇ: ససస స

189
LHL2548501
పపరర: ఖమససఇబ షపక

100-116/621

192
RBE1400811
పపరర: లమలకగరరర జజన బబష షపక

100-116/35

195
LHL2548956
పపరర: ననగబలవల

100-116/850

తఇడడ:డ దనవలసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-42
వయససస:39
లఇ: పప
100-116/852

198
LHL4186888
పపరర: ననగబల బ షపక

100-116/853

భరస : ననగభర వల
ఇఇటట ననఇ:3-42
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-116/855

201
RBE1011170
పపరర: షకకర షపక

100-116/856

భరస : ననగబల మరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-42
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-116/858

204
LHL4191136
పపరర: జజన భబషర శశక

100-116/859

తఇడడ:డ మమబబలమ
ఇఇటట ననఇ:3-42A
వయససస:45
లఇ: పప
100-116/861

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-44
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-118/14

100-116/618

తఇడడ:డ లమలకగరరర దనవల సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/42
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : మహబభబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-42/A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబడడ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-43
వయససస:29
లఇ: పప
208
RBE1657410
పపరర: తహహరర షపక

100-116/623

తఇడడ:డ దనవల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-42
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : జజనభబషర
ఇఇటట ననఇ:3-42/A
వయససస:39
లఇ: ససస స
205
RBE0838268
పపరర: ననగభల మరర షపక

191
LHL2550382
పపరర: బబడడ సరహహబ షపక

186
RBE1962851
పపరర: సససదన షపక

భరస : ననగబల బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-41
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-42
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దనవలసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-42
వయససస:42
లఇ: పప
202
LHL4186854
పపరర: నససమమబ షపక

100-116/620

భరస : ననగబల బబడచ
ఇఇటట ననఇ:3-42
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబబలమ
ఇఇటట ననఇ:3-42
వయససస:42
లఇ: పప
199
LHL4189593
పపరర: ననగబలబబడడ

188
RBE0651364
పపరర: ఫకకర సయవద

100-116/615

తఇడడ:డ మబథనషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-39
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదద హహసససన
ఇఇటట ననఇ:3-41B
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : దనవపల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-42
వయససస:59
లఇ: ససస స
196
LHL2551471
పపరర: సససదనవల షపక

100-116/617

తఇడడ:డ సససదన మమన
ఇఇటట ననఇ:3-40
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదద హహససన
ఇఇటట ననఇ:3-41B
వయససస:35
లఇ: పప
193
LHL2541365
పపరర: హహసపసన బ షపక

185
LHL2560837
పపరర: మకకసఇసర షపక

183
LHL2553964
పపరర: వల షపక
తఇడడ:డ మకకసఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-39
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-39
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననవనసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-40
వయససస:45
లఇ: పప
190
LHL2548162
పపరర: గరస షపక

100-116/614

తఇడడ:డ శరనవరస రరడడడ బరవలల
ఇఇటట ననఇ:3-38
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:3-39
వయససస:37
లఇ: ససస స
187
LHL4189585
పపరర: మహకద వల షపక

182
RBE1981745
పపరర: రరజ కకషర రరడడడ బరవలల

207
LHL4189601
పపరర: వనఇకటటశశరరల గగలల

100-116/862

తఇడడ:డ రరమదనసస
ఇఇటట ననఇ:3-44
వయససస:68
లఇ: పప
100-116/863

210
LHL4191144
పపరర: షపక రఫస

100-116/864

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:31
లఇ: పప
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211
LHL4191151
పపరర: మఇదన గరరర చనన సససధన శశక

100-116/865

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:58
లఇ: పప
214
RBE1471937
పపరర: మభబ షపక

100-125/795

100-116/870

100-116/36

100-116/875

100-116/878

229
LHL2556884
పపరర: కకఇడలక యతరరజల

100-116/880

100-116/883

224
LHL2541324
పపరర: వనఇకరయమక యతరరజల

100-116/886

100-116/876

233
LHL4186904
పపరర: మరరయఇబ షపక

236
LHL2541381
పపరర: మహబభబ బ షపక

239
RBE0653535
పపరర: అలమలబ షపక
భరస : బబడడసర
ఇఇటట ననఇ:3-52
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-116/872

222
LHL4189619
పపరర: రరమబలక యతరరజల

100-116/874

225
LHL4189379
పపరర: అఇజల దడవ వలభ

100-116/877

భరస : సరఇబబ శవ
ఇఇటట ననఇ:3-49
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-116/879

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:3-50
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/881

231
LHL2555340
పపరర: ససభబన షపక

100-116/882

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-51
వయససస:39
లఇ: పప
100-116/884

234
LHL2560670
పపరర: ఫరతమమ షపక

100-116/885

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-51A
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-116/887

భరస : హససన
ఇఇటట ననఇ:3-51B
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/889

219
RBE1327700
పపరర: రరగమక కకజజద

100-125/796 228
227
RBE1665645
LHL2541118
పపరర: నరససఇహ సరశమ యతరరజల
పపరర: లకడక యతరరజల

230
LHL2541399
పపరర: హససన బ షపక

100-116/869

తఇడడ:డ వనఇకయవ
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : చనన బబడడసర
ఇఇటట ననఇ:3-51/A
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-51-A
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-116/873

భరస : ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-51
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-51
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-52
వయససస:52
లఇ: ససస స

221
LHL2541340
పపరర: మఇగమక యతరరజల

216
LHL2556793
పపరర: మహకద జజన షపక

భరస : రరఇబబబబ కకజజద
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన యతరరజల
ఇఇటట ననఇ:3-49
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయవ
ఇఇటట ననఇ:3-50
వయససస:37
లఇ: పప

238
LHL2541605
పపరర: రఇజజన బ మమన

100-116/871

భరస : చనన
ఇఇటట ననఇ:3-49
వయససస:44
లఇ: ససస స

226
LHL4189627
పపరర: చనన నరససఇహరరవప
యతరరజల
తఇడడ:డ వనఇకయవ
ఇఇటట ననఇ:3-49
వయససస:42
లఇ: పప

235
LHL4191318
పపరర: చనన బబడడసర

218
RBE1207712
పపరర: జజన బబషర షపక

100-116/867

తఇడడ:డ ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపతయవ డడలమ
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:25
లఇ: పప

232
RBE1991777
పపరర: షససక పసదద హహసపసన

100-116/868

తఇడడ:డ మహమకద జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:3/47
వయససస:24
లఇ: పప
223
RBE1923135
పపరర: మబనబబబబ డడలమ

215
LHL2541597
పపరర: జరసతతన బ షపక

213
LHL4191300
పపరర: అబబదల హఫసజ షపక
తఇడడ:డ మఇదనబగరరర చనన సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : మహమకద జజన
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : ఇసరకయయల
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:68
లఇ: ససస స
220
RBE1724178
పపరర: శరనస యతరరజల

100-116/866

భరస : మసరసన షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:63
లఇ: పప
217
LHL4189361
పపరర: మకకసఇబ షపక

212
RBE0427179
పపరర: ససల బబగఇ షపక

237
LHL2547982
పపరర: హసన షపక

100-116/888

తఇడడ:డ అలల సరహబ
ఇఇటట ననఇ:3-51B
వయససస:47
లఇ: పప
100-116/890

240
RBE1295600
పపరర: సససదలల మమన

100-116/891

తఇడడ:డ ఫకకర మమన
ఇఇటట ననఇ:3-52
వయససస:26
లఇ: పప
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241
RBE1663954
పపరర: శరనస గభడనరర

100-120/12

తఇడడ:డ సససదనరరవప గభడనరర
ఇఇటట ననఇ:3-52
వయససస:23
లఇ: పప
244
LHL2568046
పపరర: అలమలబ షపక

100-116/893

100-116/896

100-116/899

100-116/902

100-116/905

100-116/908

100-116/911

తఇడడ:డ బఇదరర మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-58A
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

254
RBE1224948
పపరర: హహసపసన బ షపక

257
LHL2563500
పపరర: షకకలమ బబగఇ షపక

260
RBE0427666
పపరర: కకమమరర ననయబడడ

263
RBE0838318
పపరర: మహమద రఫస షపక

100-116/914

266
RBE1726538
పపరర: షహహన షపక

100-116/903

269
RBE0652412
పపరర: జజన బబగఇ షపక
భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-58A
వయససస:38
లఇ: ససస స

249
LHL4189395
పపరర: అచచమక వలల భ

100-116/898

252
LHL2542025
పపరర: ఖమససఇబ మమన

100-116/901

255
RBE0427104
పపరర: ఆషర మమక

100-116/904

తఇడడ:డ పకకర అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-55/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-116/906

258
LHL4189403
పపరర: మమలఇబ షపక

100-116/907

భరస : సయవద అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-116/909

261
RBE0652420
పపరర: ననయబడడ కరలలమక

100-116/910

భరస : కకమమర
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-116/912

264
RBE1011188
పపరర: సరశలలహబ షపక

100-116/913

భరస : మహబభబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-116/915

తఇడడ:డ సససదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-116/916

100-116/895

తఇడడ:డ ఫకకరహకద
ఇఇటట ననఇ:3-55
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహససససన
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : మమబబ జన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:26
లఇ: ససస స
268
RBE0427617
పపరర: మసరసన వల షపక

100-116/900

తఇడడ:డ రరమ సరశమ
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహససససన
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:29
లఇ: పప
265
RBE1724384
పపరర: హనఫ షపక

251
RBE1880285
పపరర: వల ఉలమల షపక

246
RBE1991603
పపరర: జజన బబగఇ షపక

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:3-54
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : మహమద రీస
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:35
లఇ: పప
262
RBE0838300
పపరర: మమబభ జజన షపక

100-116/897

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-55
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : రఫస షపక ననయబ
ఇఇటట ననఇ:3-57
వయససస:34
లఇ: ససస స
259
LHL4189643
పపరర: సయవద అహకద షపక

248
LHL2547214
పపరర: సససదన షపక

100-116/892

భరస : షససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-53
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నననవనభ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-54
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : ఫకకరఅహకద
ఇఇటట ననఇ:3-55
వయససస:52
లఇ: ససస స
256
RBE1163484
పపరర: గరససయ షపక ననయబ

100-116/894

తఇడడ:డ మరరవల
ఇఇటట ననఇ:3-54
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయవ
ఇఇటట ననఇ:3-54
వయససస:51
లఇ: పప
253
LHL4186912
పపరర: చనన బ మమన

245
RBE1726462
పపరర: తడవవణణ దడవరకకఇడ

243
LHL2544336
పపరర: జజన భబషర షపక
తఇడడ:డ మరరవల
ఇఇటట ననఇ:3-53
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట కకటయవ దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-53
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-54
వయససస:47
లఇ: ససస స
250
LHL4189635
పపరర: ఏడడకకఇడలక వలల భ

100-123/782

తఇడడ:డ వనఇకట కకటయవ దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-52
వయససస:18
లఇ: పప

భరస : మరరవల
ఇఇటట ననఇ:3-53
వయససస:57
లఇ: ససస స
247
LHL2541613
పపరర: గరస బ యమన

242
RBE2517498
పపరర: ననగబబబబ దడవరకకఇడ

267
RBE1456095
పపరర: మహమకద రఫస షపక

100-121/26

తఇడడ:డ సససదనవల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:24
లఇ: పప
100-116/917

270
LHL4189650
పపరర: సతవననరరయణ చలల గబఇడల

100-116/918

తఇడడ:డ పసద వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-58B
వయససస:50
లఇ: పప

Page 11 of 57

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-02
271
RBE0651588
పపరర: మహబబ జజన షపక

100-116/919

తఇడడ:డ మహమకద జజన
ఇఇటట ననఇ:3-58B
వయససస:36
లఇ: పప
274
LHL2545861
పపరర: శవశఇకర మఇడల

100-116/922

100-116/925

100-116/928

100-116/929

100-116/932

100-116/935

100-116/938

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
LHL2541142
పపరర: హససనన బబగఇ షపక

287
LHL4186946
పపరర: నననబ షపక

290
LHL4189718
పపరర: మమన ససభబన షపక

293
RBE1724392
పపరర: మమబబల షపక

100-116/940

296
LHL3825619
పపరర: మబఇతనజరబగఇ షపక

100-116/930

299
RBE1163450
పపరర: అపసర షపక
భరస : అకబర బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:28
లఇ: ససస స

279
LHL2547909
పపరర: మహబససబబన షపక

100-116/927

100-113/383
282
RBE1881077
పపరర: బఇడడ సరహహబ గరరర నససమ షపక

285
LHL2542009
పపరర: జమమల బ షపక

100-116/931

భరస : లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:75
లఇ: ససస స
100-116/933

288
LHL4189692
పపరర: బబడడ షపక

100-116/934

తఇడడ:డ లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-59A
వయససస:52
లఇ: పప
100-116/936

291
RBE1011758
పపరర: సససదన షపక

100-116/937

తఇడడ:డ బడడసర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:31
లఇ: పప
100-116/939

294
RBE2517548
పపరర: ససషక దడవరకకఇడ

100-114/807

తఇడడ:డ వనఇకట కకటయవ దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:18
లఇ: ససస స
100-116/941

భరస : జజనహకద
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-116/943

100-116/924

భరస : లమల హమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : చనన బబడడసర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననయబ మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:58
లఇ: పప
298
LHL4189734
పపరర: రఫస షపక

100-113/382

తఇడడ:డ పసద సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-61
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:27
లఇ: ససస స
295
LHL2544559
పపరర: జజనహమద షపక

281
RBE1881069
పపరర: లమలమ హమకద షపక

276
LHL4186938
పపరర: జజనబబగఇ షపక

తఇడడ:డ అల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-58H
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-59A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలసర
ఇఇటట ననఇ:3-61
వయససస:43
లఇ: పప
292
RBE1011774
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-116/926

భరస : నబసర
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:48
లఇ: పప
289
LHL4189700
పపరర: వల షపక

278
LHL4189676
పపరర: ననగబల మర షపక

100-116/921

భరస : సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-58E
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దనవలమస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : దనవపల సర
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:42
లఇ: ససస స
286
LHL4189684
పపరర: దనదల సర షపక

100-116/923

తఇడడ:డ ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:3-58G
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మహబభబ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-58H
వయససస:47
లఇ: ససస స
283
LHL2541126
పపరర: జజన బ షపక

275
LHL4189411
పపరర: రమమదడవ చలల గబఇడల

273
LHL2542967
పపరర: సశరరపరరరణణ మఇడల
భరస : శరనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-58C
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : సతవ నననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-58D
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:3-58E
వయససస:43
లఇ: పప
280
LHL2547917
పపరర: రఇజజన బ షపక

100-116/920

తఇడడ:డ సతవననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-58B
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:3-58C
వయససస:35
లఇ: పప
277
LHL4189668
పపరర: సససదనవల షపక

272
RBE0852053
పపరర: లల కకషర చలల గబఇడల

297
LHL4189726
పపరర: అకబర బబషర షపక

100-116/942

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:32
లఇ: పప
100-116/944

300
RBE1747591
పపరర: రమవ బబ మకరరడడ

100-116/945

తఇడడ:డ రరమకకషర బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:22
లఇ: ససస స
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301
LHL2541332
పపరర: రమణ గగల

100-116/946

భరస : శరయనన
ఇఇటట ననఇ:3-64
వయససస:49
లఇ: ససస స
304
RBE0651638
పపరర: శశయనన గగల

100-116/949

100-116/952

100-116/955

100-116/958

100-116/961

100-116/964

100-116/967

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-72
వయససస:45
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
LHL2550424
పపరర: జజన భబషర పపసల

317
LHL4191177
పపరర: హహసపన సయవద

320
RBE0652776
పపరర: ననగబలబ షపక

323
LHL2545499
పపరర: సససదన షపక

100-116/970

326
LHL4191342
పపరర: ససరరష కరఇడడకకఇట
తఇడడ:డ సరఇబయవ
ఇఇటట ననఇ:3-71
వయససస:38
లఇ: పప

100-116/973

309
LHL4186961
పపరర: హససన బ షపక

312
RBE1011766
పపరర: షఫస షపక

100-116/959

315
LHL4186987
పపరర: చనఇదదబ సయవద

100-116/954

100-116/957

100-116/960

భరస : నబ
ఇఇటట ననఇ:3-69
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-116/962

318
RBE0427559
పపరర: హహసపసన షపక

100-116/963

తఇడడ:డ బబడడసర
ఇఇటట ననఇ:3-69
వయససస:43
లఇ: పప
100-116/965

321
RBE0392662
పపరర: మసరసన వల షపక

100-116/966

తఇడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-69-A
వయససస:50
లఇ: పప
100-116/968

324
RBE2218329
పపరర: మరరబ షపక

100-116/969

భరస : షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-116/971

327
LHL2541233
పపరర: జజనబబగఇ షపక

100-116/972

భరస : పసదదవరల
ఇఇటట ననఇ:3-72
వయససస:42
లఇ: ససస స

100-116/974 330
329
RBE1225557
RBE1729409
పపరర: నకరరకలకల హహసపకన భ షపక
పపరర: అబబదల హమకద షపక

భరస : మసరసన వరల
ఇఇటట ననఇ:3-72
వయససస:42
లఇ: ససస స

100-116/951

తఇడడ:డ హఇజ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-68
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ షరరపపదదదన
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-71
వయససస:42
లఇ: పప
328
RBE0838326
పపరర: మసరసన వల నవకరరకలకల

100-116/956

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-69
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:52
లఇ: పప
325
LHL2553972
పపరర: చననవల షపక

311
LHL2551463
పపరర: హఇజజ పపసల

306
RBE1747492
పపరర: ఖమశఇబ షపక

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-67
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నబ
ఇఇటట ననఇ:3-69
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ నబ
ఇఇటట ననఇ:3-69
వయససస:34
లఇ: పప
322
LHL2545481
పపరర: షరరపపదదదన షపక

100-116/953

తఇడడ:డ హమజ
ఇఇటట ననఇ:3-69
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపన
ఇఇటట ననఇ:3-69
వయససస:58
లఇ: పప
319
RBE0651711
పపరర: లమలక సయవద

308
LHL4186953
పపరర: జజనబబగఇ షపక

100-116/948

భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-65
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదదసససదన
ఇఇటట ననఇ:3-68
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-68
వయససస:23
లఇ: ససస స
316
LHL4191169
పపరర: నబ సయవద

100-116/950

భరస : అలజజన
ఇఇటట ననఇ:3-66
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-67
వయససస:23
లఇ: ససస స
313
RBE1633643
పపరర: మహబ షపక

305
LHL2541209
పపరర: గరలబ బ షపక

303
LHL2552800
పపరర: గరససయమ షపక
భరస : అబబదల కరరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-64
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:3-65
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసకయయలక షపక
ఇఇటట ననఇ:3-65
వయససస:25
లఇ: పప
310
RBE1747583
పపరర: మమమమబన షపక

100-116/947

తఇడడ:డ ననయబ మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-64
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ మటట పలల గగల
ఇఇటట ననఇ:3-64
వయససస:42
లఇ: పప
307
RBE1881382
పపరర: ససభబన షపక

302
LHL2550564
పపరర: ఖరరఇ షపక

100-116/975

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-72
వయససస:21
లఇ: పప
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331
RBE1938679
పపరర: ననకరరరకరలక మసరసన వల షపక

100-121/27

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-72
వయససస:46
లఇ: పప
100-116/978

తఇడడ:డ అలజజన
ఇఇటట ననఇ:3-73
వయససస:35
లఇ: పప
100-116/981

తఇడడ:డ హసన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:67
లఇ: పప
100-116/984

భరస : వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:28
లఇ: ససస స

338
LHL4189759
పపరర: ఖమససమలల షపక

341
RBE1611490
పపరర: యమససన షపక

100-116/987

భరస : కరశకలల
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:54
లఇ: ససస స

344
RBE1899376
పపరర: హససనన షపక

100-116/982

100-116/988

349
RBE1163492
పపరర: హసపన షపక

100-116/991

347
LHL4187001
పపరర: బషసరరన పపసల

100-116/985

భరస : పసద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-75
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-117/527

100-116/994

తఇడడ:డ మహబభబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:39
లఇ: పప

353
LHL3825049
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/989

తఇడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:47
లఇ: పప

356
RBE1163500
పపరర: కరరమబన షపక

100-116/992

359
LHL2559615
పపరర: జలమన షపక
తఇడడ:డ బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-78
వయససస:43
లఇ: పప

342
RBE1724251
పపరర: బ ఫరతమ షపక

100-116/986

345
RBE1668540
పపరర: లమల బ షపక

100-120/13

348
LHL4189429
పపరర: మమభబ పపసల షపక

100-116/990

351
LHL2542991
పపరర: ననగబల బ షపక

100-116/993

భరస : జలమన
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-116/995

354
LHL4191334
పపరర: మహమకద అల షపక

100-116/996

తఇడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:32
లఇ: పప
100-116/998

భరస : లమలమ అహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-116/1000

100-116/983

భరస : హఇజజ
ఇఇటట ననఇ:3-75
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : మహబభబ
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-116/997

339
RBE0651513
పపరర: మమహకద సరరీ్ శశక

భరస : కరససమల
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-75
వయససస:63
లఇ: ససస స

352
LHL2554301
పపరర: హహసపసన పసర పసద లమలకగరరర

100-116/980

భరస : మహమద షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : జజన భబష
ఇఇటట ననఇ:3-75
వయససస:34
లఇ: ససస స
350
RBE1961911
పపరర: సససదనబ షపక

336
LHL2546000
పపరర: వల షపక

తఇడడ:డ కసనమలల
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:20
లఇ: ససస స

346
LHL2544864
పపరర: మహబభబ ససభబన శశక
లమలకగరరర
తఇడడ:డ పసద హసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-75
వయససస:67
లఇ: పప

100-116/977

తఇడడ:డ ఖమససమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:21
లఇ: పప

343
RBE2218337
పపరర: లమలకబ షపక

వయసస 01-01-2021 నటక

100-116/979

తఇడడ:డ అబబపలల గరరర సససీర
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:67
లఇ: పప

340
RBE1011790
పపరర: నససమమ షపక

భరస : జజనభబషర
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:37
లఇ: ససస స

335
RBE0651356
పపరర: అలజజన షపక

333
LHL4186995
పపరర: రరషరక షపక
భరస : బబష
ఇఇటట ననఇ:3-73
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబదల ఖమదర
ఇఇటట ననఇ:3-73
వయససస:73
లఇ: పప

337
LHL3829405
పపరర: సససదన పప ఇదసగబల

358
LHL2549491
పపరర: గరససయమబబగఇ షపక

100-116/976

భరస : పసద గరలబ సర
ఇఇటట ననఇ:3-73
వయససస:54
లఇ: ససస స

334
LHL4189742
పపరర: మహబభబ భబషర శశక

355
RBE0651158
పపరర: జజన బబషర షపక

332
LHL2546125
పపరర: మసరసనబ షపక

357
LHL2548188
పపరర: ననగబల మర షపక

100-116/999

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:36
లఇ: పప
100-116/1001

360
LHL3825304
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/1002

భరస : నననవల
ఇఇటట ననఇ:3-78
వయససస:38
లఇ: ససస స
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361
RBE1729375
పపరర: ఆయయషర షపక

100-116/1003

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-78
వయససస:21
లఇ: ససస స
364
LHL4189767
పపరర: సససదన షపక

100-116/1006

365
LHL4189775
పపరర: జజనభబషర షపక

100-116/1009

368
LHL2546539
పపరర: షఇషతన షపక

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-81
వయససస:28
లఇ: ససస స

371
RBE1011782
పపరర: మసరసన వల షపక

తఇడడ:డ మహబభబ
ఇఇటట ననఇ:3-82
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : లమలమ మహమకద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-/83
వయససస:27
లఇ: ససస స
379
LHL3829678
పపరర: మసరసన వల షపక

100-116/1020

100-116/1023

తఇడడ:డ మమబబ
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

380
LHL4187019
పపరర: చనఇదదబ షపక

383
RBE1880178
పపరర: ఫరరనన అల షపక

100-116/1026

386
LHL2552792
పపరర: మమబబజజన బ షపక
భరస : కరసరరఇమమహబభబ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:53
లఇ: ససస స

100-116/1029

369
LHL2553360
పపరర: మహకద ఖమససఇ షపక

372
LHL2546547
పపరర: ఫరతమమబ షపక

100-116/1016

375
RBE1175240
పపరర: పరపస రరడడ వననన

100-116/1011

100-116/1014

100-116/1017

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ వననన
ఇఇటట ననఇ:3-82A
వయససస:29
లఇ: పప
100-116/1018

378
LHL3829298
పపరర: జహహర అల షపక

100-116/1019

తఇడడ:డ లయఖత ఆల
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:35
లఇ: పప
100-116/1021

381
LHL4187027
పపరర: చనచద తనరర షపక

100-116/1022

భరస : మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-116/1024

384
RBE1880475
పపరర: వల షపక

100-116/1025

తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:33
లఇ: పప
100-116/1027

387
LHL4189817
పపరర: కరసరఇబబబబ షపక

100-116/1028

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:52
లఇ: పప

100-116/1030 390
389
RBE0651505
RBE1663756
పపరర: లమల అహకద లమలక గరరర శశక
పపరర: షపక అపచర కరసరరఇ

తఇడడ:డ మమబభ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:36
లఇ: పప

100-116/1008

భరస : అబబదల కరరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-82
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : జహహర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:25
లఇ: ససస స
388
RBE0427591
పపరర: కరసరరఇ గరస షపక

100-116/1013

భరస : లయమఖమత
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అల
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:36
లఇ: పప
385
RBE1880483
పపరర: తససనఇ షపక

377
LHL2545986
పపరర: రహమత అల షపక

366
RBE1295543
పపరర: ససభబన షపక

తఇడడ:డ గఇధఇ పసర మహబభబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-81
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ లయఖత అల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ అల
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:41
లఇ: పప
382
LHL4189809
పపరర: లమల అహకద షపక

100-116/1010

తఇడడ:డ అబబదల కరరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-82
వయససస:32
లఇ: పప
100-116/37

100-116/1005

తఇడడ:డ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-80
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమకద ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-81
వయససస:29
లఇ: పప

100-116/1015 374
373
LHL4189791
RBE0651554
పపరర: అబబదల కరరఇ గఇధఇ పసర షపక
పపరర: సససదలల షపక

376
RBE1207738
పపరర: షఫసయ షపక

100-116/1007

భరస : మహమకద ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-81
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-116/1012

363
LHL2547313
పపరర: కరససమలల షపక
తఇడడ:డ ఖమససఇజజన
ఇఇటట ననఇ:3-79
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-80
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-80
వయససస:48
లఇ: ససస స
370
RBE1011196
పపరర: మబఇతనజ బబగఇ షపక

100-116/1004

భరస : కరససమలల
ఇఇటట ననఇ:3-79
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలమల
ఇఇటట ననఇ:3-80
వయససస:57
లఇ: పప
367
RBE1896695
పపరర: మహబబబ షపక

362
LHL2543148
పపరర: సససదనబ షపక

100-120/14

భరస : గరస కరసరరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:27
లఇ: ససస స
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391
RBE1663798
పపరర: షససక సససదన వల కరసరరఇ

100-120/15

తఇడడ:డ మహదస కరసరరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:22
లఇ: పప
394
LHL2562643
పపరర: జజన అహకద షపక

100-116/1033

100-116/1036

100-116/1038

100-116/1041

100-116/1044

100-116/1047

100-116/1049

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-93
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
RBE0651380
పపరర: షరరఫ షపక

407
LHL2549483
పపరర: షపక మబభరక అల

410
LHL3829496
పపరర: సససదనవల షపక

413
RBE1538263
పపరర: అమకరర దడవరకకఇడ

100-127/1111

416
LHL4189858
పపరర: కకటటశశరరరవప దడవరకకఇడ

100-116/1042

419
RBE1953470
పపరర: శశశలజ కకఇడ
భరస : లకక రరడడడ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-93
వయససస:28
లఇ: ససస స

399
RBE1926302
పపరర: సససదన బ గబఇడన

100-118/15

402
LHL4187050
పపరర: రఇజజన కడడయమల షపక

100-116/1040

405
RBE1011808
పపరర: మహబభబ షపక

100-116/1043

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-87
వయససస:29
లఇ: పప
100-116/1045

408
LHL2552990
పపరర: మబఇతనజ బబగఇ షపక

100-116/1046

భరస : మబభబరక ఆల
ఇఇటట ననఇ:3-89
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-116/1048

411
RBE1011717
పపరర: షహననజ బబగఇ షపక

100-116/38

తఇడడ:డ రహమత అల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/91
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-116/1050

414
RBE1530450
పపరర: ననగమణణ ఆనఇ

100-123/12

భరస : లఇగరరరడడడ ఆనఇ
ఇఇటట ననఇ:3-92
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-116/1051

తఇడడ:డ రరమమఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:3-93
వయససస:57
లఇ: పప
100-116/1053

100-116/1035

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:3-87
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశర రరవప దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-91A
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచచయవ కనసగబల
ఇఇటట ననఇ:3-92/1
వయససస:19
లఇ: ససస స
418
RBE2218360
పపరర: వనఇకరయమక దడవరకకఇడ

100-116/1039

తఇడడ:డ ఫకకర అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-90
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-91
వయససస:50
లఇ: ససస స
415
RBE2521938
పపరర: ఝమనస కనసగబల

401
LHL2551067
పపరర: తఇగడఖమససఇ

396
LHL4189825
పపరర: జజన భబషర షపక

భరస : ననగబల మర గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:3-86/a
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబభబ అల
ఇఇటట ననఇ:3-89
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : అలస
ఇఇటట ననఇ:3-89
వయససస:55
లఇ: ససస స
412
RBE1888114
పపరర: మసరసన బ షపక

100-116/1037

తఇడడ:డ పసద గరలలసర
ఇఇటట ననఇ:3-87
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-88
వయససస:54
లఇ: ససస స
409
RBE0427088
పపరర: ఖమససఇబ షసక

398
RBE1020627
పపరర: హనఫ షపక

100-116/1032

తఇడడ:డ గబఇడన జజన
ఇఇటట ననఇ:3-85
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమసస మలల
ఇఇటట ననఇ:3-87
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-87
వయససస:35
లఇ: పప
406
LHL2551364
పపరర: సససదనబ కడడయమల షపక

100-116/1034

తఇడడ:డ హఇజ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-86
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : మహమకద షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:3-87
వయససస:35
లఇ: ససస స
403
LHL4189841
పపరర: మసరసనసవల షపక

395
LHL4187035
పపరర: హలమమ షపక

393
LHL2546398
పపరర: గబఇడనవల షపక
తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-85
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : జజన భబషర
ఇఇటట ననఇ:3-85
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-86
వయససస:44
లఇ: పప
400
LHL2546141
పపరర: బబ జజన షపక

100-116/1031

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:3-85
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబఇడనలమలక
ఇఇటట ననఇ:3-85
వయససస:67
లఇ: పప
397
LHL3829702
పపరర: గబఇడనఖరరఇ షపక

392
LHL2541076
పపరర: జజనబ గబఇడన షపక

417
RBE1954643
పపరర: కకటటశశర రరవప దడవరకకఇడ

100-116/1052

తఇడడ:డ రరమయవ దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-93
వయససస:58
లఇ: పప
100-122/27

420
LHL3829694
పపరర: కకటయవ దడవరకకఇడ

100-116/1054

తఇడడ:డ రరమమఇజ
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:42
లఇ: పప

Page 16 of 57

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-02
421
LHL4189866
పపరర: రరమమఇజ దడవరకకఇడ

100-116/1055

తఇడడ:డ కకటటశశరరరవప స
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:77
లఇ: పప
424
RBE0721373
పపరర: దడవరకకఇడ రమణ

100-116/1058

100-116/1061

100-116/1064

100-116/1067

100-116/1070

100-116/1073

100-116/1076

తఇడడ:డ వవఇకటటశరశరర
ల
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
LHL2565901
పపరర: శరనవరసరరవప దడవరకకఇడ

437
RBE1011824
పపరర: వనఇకటబడవప అఇగడడ

440
RBE1729250
పపరర: అనల కకమమర కఇప

443
RBE1541044
పపరర: లమవణవ వవమల

100-116/72

446
RBE2218386
పపరర: వనఇకరయమక మమదగరన

100-116/1068

449
RBE1327684
పపరర: ననగభర బ దనదడకకల
భరస : రఇజజన వల దనదడకకల
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:31
లఇ: ససస స

429
RBE0721639
పపరర: నరససఇహ రరవప కఇడడగబఇట

100-116/1063

432
LHL3829330
పపరర: వనఇకటటశశరరల అఇగరడడ

100-116/1066

435
LHL4187043
పపరర: బబజబ షపక

100-116/1069

భరస : కరమబలమల
ఇఇటట ననఇ:3-98
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/1071

438
RBE1011832
పపరర: శరనవరస రరవప అఇగడడ

100-116/1072

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల అఇగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-98
వయససస:30
లఇ: పప
100-116/1074

441
RBE1729276
పపరర: అఖల కఇప

100-116/1075

భరస : సవరయవ కఇప
ఇఇటట ననఇ:3-99
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-122/28

444
LHL2555878
పపరర: చనన రగషయవ మమదగరన

100-116/71

తఇడడ:డ పసదద కకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-101
వయససస:67
లఇ: పప
100-116/73

భరస : చనరగశయవ
ఇఇటట ననఇ:3-101
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-116/75

100-116/1060

తఇడడ:డ కకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-97A
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ గబరవర రరడడడ వవమల
ఇఇటట ననఇ:3-99/1
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : పపలమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-101
వయససస:35
లఇ: ససస స
448
RBE0651299
పపరర: వనఇకట రరవప కకఇడడడ
డ డ

100-116/1065

తఇడడ:డ చనప కఇప
ఇఇటట ననఇ:3-99
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరసర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-99
వయససస:21
లఇ: ససస స
445
RBE0643437
పపరర: అమభకలక మభననగన

431
RBE1225490
పపరర: సరవతడ కకఇడడకకఇట

426
RBE1803451
పపరర: శరనవరసరరవప వనచల

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-97
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల అఇగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-98
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : చననపష
ఇఇటట ననఇ:3-99
వయససస:52
లఇ: ససస స
442
RBE1747484
పపరర: రబయమ షపక

100-116/1062

తఇడడ:డ పప లయవ
ఇఇటట ననఇ:3-98
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : వనఇటరరవప అఇగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-98
వయససస:28
లఇ: ససస స
439
LHL2553196
పపరర: వనఇకటబడవమక కఇప

428
LHL4189874
పపరర: ననగరశశరరరవప కరటడగబఇట

100-116/1057

తఇడడ:డ రరమయవ వనచల
ఇఇటట ననఇ:3-95
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-97
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:3-98
వయససస:47
లఇ: ససస స
436
RBE1011816
పపరర: రరజరశశరర అఇగడడ

100-116/1059

తఇడడ:డ ననరరయవ
ఇఇటట ననఇ:3-97
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-97
వయససస:30
లఇ: పప
433
LHL2551968
పపరర: మరరయమక దడవరకకఇడ

425
LHL3825544
పపరర: యశశద దడవరకకఇడ

423
RBE2218378
పపరర: వరమక దడవరకకఇడ
భరస : రరమమఇజ
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:3-95
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-97
వయససస:46
లఇ: ససస స
430
RBE1011725
పపరర: రవ కకమమర కఇడడకకఇట

100-116/1056

తఇడడ:డ శరనస దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-94A
వయససస:38
లఇ: ససస స
427
LHL2551786
పపరర: ననగమక కరటడగబఇట

422
RBE1726447
పపరర: ననగలకడక దడవరకకఇడ

447
LHL2558054
పపరర: వజయలకడక కకఇడచడడడ

100-116/74

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-116/76

450
RBE1633635
పపరర: తరరపతమక కకఇడచడ
డ డడ

100-116/77

భరస : వనఇకటబడవప కకఇడచడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:25
లఇ: ససస స
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451
RBE2218394
పపరర: అచచమక కకఇడచడ
డ డడ

100-116/78

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:59
లఇ: ససస స
454
LHL2546695
పపరర: అరరణ కరఇడడకకఇట

100-116/81

455
LHL2551505
పపరర: శరనస కరఇడడగబఇట

100-116/84

458
LHL2552784
పపరర: కళళవణణ మగరల

తఇడడ:డ శరనవరస ఆర కనద క
న కఇతన
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:18
లఇ: పప

461
LHL4189882
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఉలల గడడ ల

తఇడడ:డ వపలలగడఅలమ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-104
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-104B
వయససస:55
లఇ: ససస స
469
RBE0652453
పపరర: అననరరధ దడవరకకఇడ

100-116/95

100-116/98

తఇడడ:డ కఇపవనననశ
ఇఇటట ననఇ:3-110
వయససస:57
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

470
RBE1960178
పపరర: నరససఇహరరవప కకలక
ల రర

473
RBE1011840
పపరర: పపషష మమదగన

100-116/101

476
RBE0651323
పపరర: గగపస బబ గరరర

100-116/90

479
RBE2218428
పపరర: రరమబలమక అఇగడడ
భరస : వనఇకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-110
వయససస:64
లఇ: ససస స

459
RBE2218402
పపరర: గబరవమక కరఇడడకకఇట

100-116/86

462
RBE0395186
పపరర: కకటటశశరర కరటడగడడ

100-116/88

465
RBE2218410
పపరర: రమణ ఉలల గడడ

100-116/91

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-104
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-116/93

468
RBE0651190
పపరర: అమకరయవ దడవరకకఇడ

100-116/94

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-105
వయససస:34
లఇ: పప
100-116/96

471
LHL2553949
పపరర: ననగరఇదడమక కకళళళరర

100-116/97

భరస : కకషటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-107
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-116/99

474
LHL2554020
పపరర: వనఇకటటసశరరల బబ గరరర

100-116/100

తఇడడ:డ భకకలక
ఇఇటట ననఇ:3-109
వయససస:57
లఇ: పప
100-116/102

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-109
వయససస:35
లఇ: పప
100-116/104

100-116/83

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:3-104
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల మమదగన
ఇఇటట ననఇ:3-108
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:3-109
వయససస:44
లఇ: ససస స
478
LHL2559532
పపరర: చననపష కఇప

100-116/87

తఇడడ:డ కకషర కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:3-106
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-107
వయససస:47
లఇ: ససస స
475
LHL4187068
పపరర: మఇగమక జడడమళళ

467
LHL3825221
పపరర: కకటమక దడవరకకఇడ

456
LHL2551513
పపరర: కకటటశశరర కరఇడడకకఇట

భరస : ఆఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : పసదవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-105
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : అమకరయవ
ఇఇటట ననఇ:3-105A
వయససస:33
లఇ: ససస స
472
LHL3825213
పపరర: గగవఇదమక అఇగడడ

100-116/85

తఇడడ:డ వపలలగడఅలమ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-104
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-116/92

100-116/80

భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:3-104
వయససస:52
లఇ: పప

100-116/89 464
463
RBE1977073
RBE1977107
పపరర: వపలలగడఅలమ లలత కకమమరర
పపరర: వపలలగడఅలమ దసరర భవన

466
RBE0652743
పపరర: ననగరఇదడమక దడవరకకఇడ

100-116/82

తఇడడ:డ అచచయవ
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-129/748

453
LHL2558062
పపరర: ననగరశశరరరవప కకఇడచడ
డ డడ
తఇడడ:డ సరఇబయవ
ఇఇటట ననఇ:3-102A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : సరఇబయవ
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:59
లఇ: ససస స
460
RBE2518264
పపరర: తరరపత రరవప కనద క
న కఇతన

100-116/79

తఇడడ:డ సరఇబయవ
ఇఇటట ననఇ:3-102A
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజనవయలక
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:36
లఇ: ససస స
457
LHL2551984
పపరర: మఇగమక కకఇదచడ
డ డడ

452
LHL2553089
పపరర: లకడకననరరయణ కకఇడచడ
డ డడ

477
LHL2558575
పపరర: శశరయవ కఇప

100-116/103

తఇడడ:డ చననపష
ఇఇటట ననఇ:3-110
వయససస:35
లఇ: పప
100-116/105

480
RBE0651257
పపరర: ఆఇజనవయబలక కఇప

100-117/277

తఇడడ:డ చననపరష
ఇఇటట ననఇ:3-110
వయససస:33
లఇ: పప
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100-116/106 482
481
LHL2551000
LHL2552412
పపరర: వజయబపమమర సరశమ మజల
పపరర: లకడక మజజల

తఇడడ:డ పసదవనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-111
వయససస:52
లఇ: పప
484
RBE1476498
పపరర: వనఇకట వనత మజల

భరస : వజయకకమమర సరశమ
ఇఇటట ననఇ:3-111
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-116/39

తఇడడ:డ శరనవరస రరవప మజల
ఇఇటట ననఇ:3/112
వయససస:25
లఇ: పప
487
LHL2541043
పపరర: రరమలకడక యమడలమపపరఇ

100-116/111

100-116/113

100-116/116

100-116/119

100-117/279

100-116/121

తఇడడ:డ పసదద శరఇబయవ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:3-118
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

494
LHL4189924
పపరర: ననగరరజరఇదడకకమమర తపష

497
LHL2565067
పపరర: కకమమరర కకళళ
ల రర

500
RBE1223742
పపరర: సరయ గణణశ రరడడ బరవలల

503
RBE0838334
పపరర: కససమ సససదన షపక

100-116/124

506
RBE2218444
పపరర: ననగమక కకళళళరర

100-116/117

509
LHL2554442
పపరర: యలమఇద బబ లమలమలల
తఇడడ:డ గబరవయవ
ఇఇటట ననఇ:3-118A
వయససస:57
లఇ: పప

489
RBE1893007
పపరర: శవ బబబబ యడల

100-124/3

492
LHL3829827
పపరర: సతవ ననరరయణ తపష

100-116/115

495
LHL4189973
పపరర: అశశన కకశశర ననయబడడ

100-116/118

తఇడడ:డ సతవననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-115
వయససస:34
లఇ: పప
100-116/120

498
RBE1546498
పపరర: రరఇబబబబ కకలక
ల రర

100-117/278

తఇడడ:డ చనన సరఇబయవ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:3-116
వయససస:34
లఇ: పప
100-125/797

501
LHL4188652
పపరర: వవఇకట రరవమక గగలల పలల

100-117/280

భరస : కకటటశశరయవ
ఇఇటట ననఇ:3-116/A
వయససస:78
లఇ: ససస స
100-116/122

504
RBE1011857
పపరర: షహననజ షపక

100-116/123

భరస : ఖమససఇ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-116/125

భరస : గబరరపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-116/127

100-116/110

తఇడడ:డ అపషయవ
ఇఇటట ననఇ:3-115
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమబభ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసద శరఇబయవ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:28
లఇ: ససస స
508
RBE1724327
పపరర: నరససఇహ రరవప కకలక
ల రర

100-116/114

తఇడడ:డ మలల రరడడడ బరవలల
ఇఇటట ననఇ:3-116
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ గబరరపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:57
లఇ: పప
505
RBE1724335
పపరర: ఆదదలకడక కకలక
ల రర

491
LHL2552404
పపరర: వజయలకడక తపరష

486
RBE0652495
పపరర: పదక యయజదల

తఇడడ:డ పసద యలమఇద యడల
ఇఇటట ననఇ:3-113
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : శరమబ
ఇఇటట ననఇ:3-116
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : రరఇబబబబ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:3-116
వయససస:25
లఇ: ససస స
502
LHL2552768
పపరర: సరఇబశవరరవప కకళళళరర

100-116/112

తఇడడ:డ సతవననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-115
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనసరఇబయవ
ఇఇటట ననఇ:3-116
వయససస:36
లఇ: పప
499
RBE1546506
పపరర: పపరరమక కకలక
ల రర

488
LHL4189890
పపరర: యలమఇద యమదలపపరర

100-116/108

భరస : శరనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-112
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : సతవననరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-115
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతవననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-115
వయససస:40
లఇ: పప
496
LHL2565059
పపరర: శరనవరసరరవప కకళళళరర

100-116/109

తఇడడ:డ అచచయవ
ఇఇటట ననఇ:3-113
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : శఇకరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-114
వయససస:51
లఇ: ససస స
493
LHL4189916
పపరర: చనరరశబబబబ తపష

485
LHL2550796
పపరర: శరనవరసరరవప మజల

483
LHL4191367
పపరర: వనఇకటటశశరరల దడవరకకఇడ
తఇడడ:డ పపననయవ
ఇఇటట ననఇ:3-111
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదవనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-112
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:3-113
వయససస:54
లఇ: ససస స
490
RBE2218436
పపరర: మఇగమక కకళళళరర

100-116/107

507
LHL4187076
పపరర: రమణ కకళళళరర

100-116/126

భరస : నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-118
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-116/128

510
LHL4188660
పపరర: లకడక రరపప లక

100-117/281

భరస : బడహకయవ
ఇఇటట ననఇ:3-118/A
వయససస:38
లఇ: ససస స
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511
LHL2552347
పపరర: తరరపతమక కకళళళరర

100-116/129

భరస : వనఇకట నరసయవ
ఇఇటట ననఇ:3-119
వయససస:50
లఇ: ససస స
514
RBE1955269
పపరర: లమలబ షపక

100-116/132

100-116/135

100-116/138

100-116/141

100-116/144

100-117/282

100-116/149

భరస : అశశన కకషప ర ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-125
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
RBE1020569
పపరర: మలల కరరరదన దడవరకకఇడ

527
LHL4187084
పపరర: షకకనన షపక

530
LHL2553295
పపరర: సరఇబమక యమదలమపపరఇ

533
LHL4189965
పపరర: సరఇబయవ యదనలపపరఇ

100-117/283

100-116/142

519
RBE1954759
పపరర: శరనవరసస చచనసనబబ యన

522
RBE1886670
పపరర: చననరరమయవ కకడడమమల

525
LHL2567303
పపరర: లల యమదలమపపరఇ

100-116/145

528
RBE1663285
పపరర: శరనస యడలపపరఇ

భరస : వనఇకటటశశరరల కకజజ
ఇఇటట ననఇ:3-125
వయససస:60
లఇ: ససస స

100-116/140

100-116/143

100-116/146

తఇడడ:డ శవరజ యడలపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-123
వయససస:22
లఇ: పప
100-116/147

531
LHL2553303
పపరర: శవమక యమదలమపపరఇ

100-116/148

భరస : సరఇబయవ
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-116/150

100-116/151
534
RBE2218469
పపరర: వనఇకటనరసమక యమదలమపపరఇ

భరస : అచచయవ
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:79
లఇ: ససస స

100-116/152 537
536
LHL2553899
LHL2553931
పపరర: చనయలమఇద యమధనలపపరఇ
పపరర: పడమలమ యమదలమపపరఇ

539
RBE1538255
పపరర: హనసమమయమక కకజజ

100-116/137

భరస : శవరజ
ఇఇటట ననఇ:3-123
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-125
వయససస:47
లఇ: పప
100-116/154

100-116/134

తఇడడ:డ వనఇకయవ కకడడమమలమ
ఇఇటట ననఇ:3-121
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ అచచయవ
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబబయవ
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:32
లఇ: ససస స
538
LHL4187092
పపరర: అరరణన శరఇత తపరష

100-116/139

భరస : అచచయవ
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:67
లఇ: పప
535
LHL4188728
పపరర: శవ కకమమరర యమదలమపపరఇ

521
RBE0393108
పపరర: వనఇకయవ కకళళళరర

516
LHL2552339
పపరర: ననగమక దదడనడ

తఇడడ:డ అనవనసయమ చచనసనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:3-120
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : ననగబల మరర
ఇఇటట ననఇ:3-123
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-123
వయససస:36
లఇ: పప
532
LHL4189957
పపరర: అచచయవ యదనలపపరఇ

100-116/136

తఇడడ:డ శరనవరస రరవప దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-122
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ అచచయవ
ఇఇటట ననఇ:3-123
వయససస:47
లఇ: పప
529
RBE0651596
పపరర: ననగభల మరర శశక

518
RBE1400381
పపరర: శరనవరస రరవప దడవరకకఇడ

100-116/131

భరస : ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-120
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-121
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకయవ
ఇఇటట ననఇ:3-121
వయససస:59
లఇ: ససస స
526
LHL2567311
పపరర: శవరజ యదనలపపరఇ

100-116/133

తఇడడ:డ కకటటశశర రరవప దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-120
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమయవ
ఇఇటట ననఇ:3-121
వయససస:57
లఇ: పప
523
RBE2218451
పపరర: ననగమక కకడడమమల

515
LHL2552321
పపరర: ససజజత దదడనడ

513
LHL4189932
పపరర: వనఇకటనరసయవ కకళళళీస
తఇడడ:డ గబరరపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:3-119
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : ససబబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-120
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-120
వయససస:45
లఇ: పప
520
LHL2553824
పపరర: వనఇకయవ కకడడమమలల మ

100-116/130

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయవ
ఇఇటట ననఇ:3-119
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : జనన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-119
వయససస:48
లఇ: ససస స
517
LHL4189940
పపరర: ససబబబరరవప దదడనడ

512
LHL2558880
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకలక
ల రర

100-116/153

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:3-125
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-116/155

540
RBE1923085
పపరర: కకటటశశరర కకజజద

100-116/156

భరస : కకటయవ కకజజద
ఇఇటట ననఇ:3-125
వయససస:28
లఇ: ససస స
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541
RBE1724145
పపరర: వనఇకటరరవప కరడడమమల

100-116/40

తఇడడ:డ నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:3/126/A
వయససస:21
లఇ: పప
544
LHL2553071
పపరర: కళళవత ఉలల గడడ

100-116/159

100-116/162

100-116/164

100-116/167

100-117/284

100-116/172

100-114/250

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-133B
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

554
RBE1525914
పపరర: తరరపఠమక వలప

557
LHL2551372
పపరర: వనఇకటటశశరరల మమదగరన

560
RBE2218477
పపరర: రరమకకటమక మమదగరన

563
RBE2218485
పపరర: సఇపపరర మమదగరన

100-116/175

566
LHL2551992
పపరర: వనఇకటటశశరరల కరఇడడడగబఇట

100-116/168

569
LHL2558492
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకఇభ
తఇడడ:డ గగపయవ
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:52
లఇ: పప

549
RBE1726736
పపరర: సరయ మమఘన ఉలల గడడ ల

100-129/505

552
LHL2558583
పపరర: సరఇబశవరరవప వలపర

100-116/166

555
RBE0652388
పపరర: అఇజల దడవ వలల పప

100-116/169

భరస : సరఇబశవ రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-129A
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-116/170

558
LHL3829777
పపరర: ఆఇజనవయబలక కరఇడడగబఇట

100-116/171

తఇడడ:డ కకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-130
వయససస:57
లఇ: పప
100-116/173

561
RBE1682020
పపరర: ససనత మమదగరన

100-129/506

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-130
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-116/174

564
RBE1664671
పపరర: కకఇభ గగపస

100-125/798

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-131
వయససస:45
లఇ: పప
100-116/176

తఇడడ:డ కకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-132
వయససస:52
లఇ: పప
100-116/178

100-116/161

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-129
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : లకకయవ
ఇఇటట ననఇ:3-131
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-131A
వయససస:58
లఇ: ససస స
568
LHL4189999
పపరర: కకటటశశరరరవప కరఇడడగబఇట

100-116/165

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-130
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : గగపస కకఇబ
ఇఇటట ననఇ:3-131
వయససస:40
లఇ: ససస స
565
RBE2218493
పపరర: ససబబమక భభగరరర

551
LHL2558526
పపరర: వనఇకటటశశరరల వలపర

546
LHL4187100
పపరర: అరరణ ఉలల గడడ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవప ఉలల గడడ ల
ఇఇటట ననఇ:3-128
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-130
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల మడగన
ఇఇటట ననఇ:3-130
వయససస:23
లఇ: ససస స
562
RBE1880731
పపరర: తరరపతమక కకఇబ

100-116/163

భరస : మలల కరరరదన రరవప వలప
ఇఇటట ననఇ:3-129
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవ రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-129/A
వయససస:36
లఇ: ససస స
559
RBE1923051
పపరర: ససనత మడగన

548
RBE1724129
పపరర: పపలమలరరవప కకలక
ల రర

100-116/158

భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:3-128
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయవ
ఇఇటట ననఇ:3-129
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-129
వయససస:32
లఇ: పప
556
RBE0394429
పపరర: అఇజల దడవ వలపర

100-116/160

తఇడడ:డ శఇకర కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:3-128
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-129
వయససస:55
లఇ: ససస స
553
LHL4189981
పపరర: మలల కరరరదన రరవప వలప

545
LHL2556397
పపరర: శరనవరసరరవప ఉలల గడడ ల

543
RBE1895788
పపరర: మలల క జవననన బబ యన
తఇడడ:డ సససడడల వఇటల
ఇఇటట ననఇ:3-127
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:3-128
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజనవయబలక
ఇఇటట ననఇ:3-128
వయససస:42
లఇ: పప
550
LHL2558047
పపరర: కకటమక వలల ప

100-116/157

తఇడడ:డ కకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-127
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:3-128
వయససస:35
లఇ: ససస స
547
RBE0391763
పపరర: గగవఇదస ఉలల గడడ ల

542
LHL2560803
పపరర: సససదసలక వఇటల

567
RBE2218501
పపరర: ననగరఇదడఇ కరటడకకఇట

100-116/177

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-132
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-116/179

570
LHL2568970
పపరర: లకడక కకఇభ

100-116/180

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:47
లఇ: ససస స
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571
RBE1020601
పపరర: శరనవరస రరవప కకఇభ

100-116/181

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకఇభ
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:27
లఇ: పప
574
LHL4188629
పపరర: LAKSHIMI LAKSHIMI

100-117/285

100-116/186

100-116/188

100-116/191

100-116/194

100-116/197

100-116/200

భరస : రరమమరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-148
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

584
LHL3829629
పపరర: ఆఇజనవయబలక ఉలల గడడ ల

587
LHL3825643
పపరర: లకడక కరడడకకఇట

590
LHL2549467
పపరర: నరససఇహరరవప కకడడమమలల

593
LHL2546653
పపరర: వనఇకటబడవమక కకళళళరర

100-116/203

596
LHL4189312
పపరర: సససలజజ చలల గరరర

100-116/192

599
LHL2567261
పపరర: రరమమరరవప లఇగఇ
తఇడడ:డ బబలకకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-148
వయససస:39
లఇ: పప

579
LHL2553162
పపరర: అననమక మమదగరన

100-116/187

582
LHL4191375
పపరర: పపననయవ మమదగరన

100-116/190

585
RBE2218527
పపరర: నరకల కరటడగబఇట

100-116/193

భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:3-140
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/195

588
RBE2218535
పపరర: కకటమక కరటడగబఇట

100-116/196

భరస : ససఇగరయవ
ఇఇటట ననఇ:3-142
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-116/198

591
LHL2546638
పపరర: రమణ లలటటట పలల

100-116/199

భరస : రఇగయవ
ఇఇటట ననఇ:3-145
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/201

594
LHL4190013
పపరర: ననగరశశరరరవప కకళళళరర

100-116/202

తఇడడ:డ లకడకననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-146
వయససస:47
లఇ: పప
100-116/204

భరస : శరనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-147
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-116/205

100-116/185

తఇడడ:డ బకపయవ
ఇఇటట ననఇ:3-137
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-146
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : లకడకననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-146
వయససస:59
లఇ: ససస స
598
LHL2553923
పపరర: ఆదదలకడక లఇగఇ

100-116/189

తఇడడ:డ రరమయవ
ఇఇటట ననఇ:3-144
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:3-145
వయససస:47
లఇ: పప
595
RBE2218543
పపరర: లకవమక కకళళళరర

581
LHL3829223
పపరర: కకటటశశరరరవప మమదదగరన

576
LHL4190005
పపరర: వనఇకటటశశరరల మమదదగరన

భరస : సతవఇ
ఇఇటట ననఇ:3-137
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇగయవ
ఇఇటట ననఇ:3-142
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-144
వయససస:42
లఇ: ససస స
592
LHL2552438
పపరర: రఇగయవ లలటటట పలల

100-124/4

తఇడడ:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:3-138
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-141A
వయససస:48
లఇ: ససస స
589
LHL2546646
పపరర: ససకపమక కకడడమమల

578
RBE1664143
పపరర: మసరసన వల తఇడ

100-116/183

తఇడడ:డ బకపయవ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపననయవ
ఇఇటట ననఇ:3-137
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : పపననయవ
ఇఇటట ననఇ:3-137
వయససస:52
లఇ: ససస స
586
RBE0394924
పపరర: లకడక మమదగరన

100-116/184

తఇడడ:డ హహసపన తఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపననయవ
ఇఇటట ననఇ:3-137
వయససస:39
లఇ: పప
583
RBE2218519
పపరర: చచననమక మమదగరన

575
LHL2552982
పపరర: మఇగమక మమదగరన

573
RBE1889468
పపరర: అమర ననగరశశర రరవప దసరరర
తఇడడ:డ ససతనరరమయవ
ఇఇటట ననఇ:3-135
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : హసనహ మకద
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:26
లఇ: ససస స
580
LHL2560738
పపరర: సతవననరరయణ మమదదగరన

100-116/182

భరస : వనఇగళ రరడడడ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:3-135
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : చనన పపలల యవ
ఇఇటట ననఇ:3-135/A
వయససస:35
లఇ: ససస స
577
RBE1295683
పపరర: శరహహనన షపక

572
RBE1611417
పపరర: అనసష రరడడడ బఇడడ

597
LHL4191193
పపరర: నరససఇహరరవప కకలక
ల రర

100-117/286

తఇడడ:డ పరరడడసస కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:3-147
వయససస:36
లఇ: పప
100-116/206

600
LHL4188702
పపరర: సససదన బ షపక

100-117/287

భరస : సససదన వల
ఇఇటట ననఇ:3-148/A
వయససస:41
లఇ: ససస స
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601
LHL2553337
పపరర: కకరషరవవణణ శరరరమబ

100-116/207

భరస : వనఇకటబడవప
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:35
లఇ: ససస స
604
LHL4190021
పపరర: నరససఇహరరవప శరరరమ

100-116/210

100-116/213

100-116/215

100-116/218

100-116/221

100-116/224

100-116/227

తఇడడ:డ ససశల రరవప మమడగన
ఇఇటట ననఇ:3-156
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

614
LHL3829306
పపరర: కకటయవ దడవరకకఇడ

617
LHL2550333
పపరర: సససదస షపక చఇతపలల

620
RBE1011709
పపరర: తపప సలమమ షపక

623
LHL2550671
పపరర: కకటయవ మమదగరన

100-116/230

626
LHL2557726
పపరర: వసఇతకకమమరర మమదగరన

100-116/219

629
RBE1954833
పపరర: ఈశశర భబరర వ మమడగన
తఇడడ:డ ససశల రరవప మమడగన
ఇఇటట ననఇ:3-156
వయససస:22
లఇ: పప

100-117/288

612
RBE2218550
పపరర: జగనననధఇ కరటడగబఇట

100-116/217

615
LHL3829355
పపరర: రరమకకటయవ దడవరకకఇడ

100-116/220

తఇడడ:డ ననగయవ
ఇఇటట ననఇ:3-152
వయససస:37
లఇ: పప
100-116/222

618
RBE0727180
పపరర: ససబబన షపక

100-116/223

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-154
వయససస:30
లఇ: పప
100-116/225

621
RBE1020650
పపరర: హబబబ షపక

100-116/226

భరస : ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-154
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-116/228

624
RBE2218568
పపరర: భభలకడక మమదగరన

100-116/229

భరస : కకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-155
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-116/231

భరస : ససశలమరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-156
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-116/233

609
LHL4188751
పపరర: బబజ షపక

భరస : రరమయవ
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబపయవ
ఇఇటట ననఇ:3-155
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-156
వయససస:49
లఇ: పప
628
RBE1954817
పపరర: లకడక పడసనన మమడగన

100-116/216

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-154
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : తపప బబడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-154
వయససస:27
లఇ: ససస స
625
LHL2550721
పపరర: ససశలరరవప మమదగరన

611
RBE1747526
పపరర: మహహశ ఉయవల

100-116/212
606
RBE0838342
పపరర: నరససఇహరరవప యమదలమపపరఇ

భరస : మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-149/1
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబడడ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-154
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ తపప మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-154
వయససస:30
లఇ: పప
622
RBE1028183
పపరర: తపప సససదనబ షపక

100-116/214

తఇడడ:డ ననగయవ
ఇఇటట ననఇ:3-151
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-154
వయససస:45
లఇ: ససస స
619
RBE1011691
పపరర: తపప చన బబడడ షపక

608
RBE1889781
పపరర: ననగమణణ శరరరమ

100-116/209

తఇడడ:డ పసద యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ రగశయవ ఉయవల
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : కకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-151
వయససస:39
లఇ: ససస స
616
LHL2545978
పపరర: రఇజజన చఇతపలల

100-116/211

భరస : వనఇకట పపలల రరవప
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : రరమకకటమక
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:36
లఇ: ససస స
613
LHL3825551
పపరర: మఇగ దడవరకకఇడ

605
LHL4190039
పపరర: వనఇకట పపలమలరరవప శరరరమ

603
LHL4189445
పపరర: అనత శరరరఇ
భరస : నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:33
లఇ: ససస స

తలల : వనఇకట నరసమక
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ పకకర అహ మమద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:39
లఇ: పప
610
LHL4187118
పపరర: దడవ దడవరకకఇడ

100-116/208

తఇడడ:డ గఇగయవ
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:38
లఇ: పప

తలల : వనఇకట నరసమక
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:34
లఇ: పప
607
RBE1020635
పపరర: సరయమసవఅల షపక

602
LHL2557544
పపరర: వనఇకటరరవప శరరరఇ

627
LHL3825635
పపరర: వనఇఖటససబబమక మమదగరన

100-116/232

భరస : వనఇకటయవ
ఇఇటట ననఇ:3-156
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-116/234

630
RBE1976836
పపరర: ఈశశర భబరర వ మమడగన

100-116/235

తఇడడ:డ ససశల రరవప మమడగన
ఇఇటట ననఇ:3-156
వయససస:22
లఇ: పప
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631
LHL4187126
పపరర: జరసబబన షపక

100-116/236

భరస : షఫకత ఆల
ఇఇటట ననఇ:3-158
వయససస:38
లఇ: ససస స
634
RBE0838359
పపరర: గబరరననధరరవప కకళళళ రర

100-116/239

100-116/242

100-116/244

100-116/247

100-117/289

100-116/250

100-116/253

తఇడడ:డ సతవననరరయణ మమడగన
ఇఇటట ననఇ:3-166
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
LHL2549921
పపరర: ఫకకర అహకద షపక

647
RBE2482701
పపరర: సరజదన షపక

650
LHL4190070
పపరర: లమల అహకద షపక

653
RBE0643817
పపరర: చనన రరమయవ కకడడమమల

100-116/256

656
LHL4187134
పపరర: ఫరతమమ షపక

100-116/248

659
RBE2483626
పపరర: జగదదశ మమడగన
తఇడడ:డ సతవ ననరరయణ మమడగన
ఇఇటట ననఇ:3-166
వయససస:21
లఇ: పప

639
LHL4190062
పపరర: మహకద ఖమససఇ షపక

100-116/243

642
RBE1747609
పపరర: శరరష ఉయవల

100-116/246

645
RBE1020676
పపరర: అబబదల రహహఇ షపక

100-116/249

తఇడడ:డ పకకర అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-163
వయససస:27
లఇ: పప
100-117/528

648
RBE1456129
పపరర: సససదనవల షపక

100-121/28

తఇడడ:డ ఫకకర అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-163
వయససస:26
లఇ: పప
100-116/251

651
RBE0643908
పపరర: మమబసనబబన షపక

100-116/252

తఇడడ:డ లమలమహమకద
ఇఇటట ననఇ:3-164
వయససస:32
లఇ: పప
100-116/254

654
RBE1726488
పపరర: రరమయవ కకడడమమల

100-116/255

తఇడడ:డ వనఇకయవ కకడడమమల
ఇఇటట ననఇ:3-165
వయససస:34
లఇ: పప
100-116/257

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:3-166
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-117/1061

100-116/241

తఇడడ:డ గగపసరరజ ఉయవల
ఇఇటట ననఇ:3-160
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయవ కకడడమమల
ఇఇటట ననఇ:3-165
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : రరమయవ కకడడమమల
ఇఇటట ననఇ:3-165
వయససస:24
లఇ: ససస స
658
RBE2519072
పపరర: జగదదశ కకమమర మమడగన

100-116/245

తఇడడ:డ దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:3-164
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : శరఇబయవ బబడడశ
ఇఇటట ననఇ:3-164
వయససస:27
లఇ: ససస స
655
RBE1990092
పపరర: ననగమణణ మమడడ

641
RBE1729441
పపరర: గగపసరరజ ఉయవల

636
RBE1663392
పపరర: నరససఇహ రరవప దదడడ

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:3-160
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : అబబదల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-163
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : లమల హమకద
ఇఇటట ననఇ:3-164
వయససస:54
లఇ: ససస స
652
RBE1726504
పపరర: తడవవణణ బబడడశ

100-128/290

తఇడడ:డ మహకద ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-163
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ పకకర అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-163
వయససస:25
లఇ: పప
649
LHL3825718
పపరర: ససలమరరబ షపక

638
RBE1896570
పపరర: భవన దదడడ

100-116/238

తఇడడ:డ ససబబబరరవప దదడడ
ఇఇటట ననఇ:3-159
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ రగశయవ ఉయవల
ఇఇటట ననఇ:3-160
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : పకకరహకద
ఇఇటట ననఇ:3-163
వయససస:45
లఇ: ససస స
646
RBE1426031
పపరర: సససదనవల షపక

100-116/240

భరస : నరససఇహ రరవప దదడడ
ఇఇటట ననఇ:3-159
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రగశయవ ఉయమవల
ఇఇటట ననఇ:3-160
వయససస:23
లఇ: పప
643
LHL2548790
పపరర: ఫరతమమబ షపక

635
RBE0838367
పపరర: జజన షపక

633
LHL4190054
పపరర: షఫకత అల షపక
తఇడడ:డ కరరళ అబబదలమల
ఇఇటట ననఇ:3-158
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ గలసర
ఇఇటట ననఇ:3-158
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబరరవప దదడడ
ఇఇటట ననఇ:3-159
వయససస:23
లఇ: పప
640
RBE1729342
పపరర: మహహష ఉయమవల

100-116/237

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:3-158
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన సరఇబయవ
ఇఇటట ననఇ:3-158
వయససస:29
లఇ: పప
637
RBE1886357
పపరర: నరససఇహ రరవప దదడడ

632
LHL4189452
పపరర: షఫసరబ షపక

657
LHL4190088
పపరర: మమలమల షపక

100-116/258

తఇడడ:డ మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-166
వయససస:54
లఇ: పప
100-128/546

660
LHL2549004
పపరర: దరరయమబ షపక

100-116/259

భరస : పకకరహకద
ఇఇటట ననఇ:3-167
వయససస:66
లఇ: ససస స
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661
LHL2552651
పపరర: మమలమబ షపక

100-116/260

భరస : చన సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-167
వయససస:35
లఇ: ససస స
664
LHL4187142
పపరర: మహబభబ బ షపక

100-116/263

100-116/266

100-116/269

100-116/310

100-116/313

100-116/316

100-116/319

భరస : జజన బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-173
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

674
RBE0838375
పపరర: ననగభల మరర షపక

677
LHL3829322
పపరర: జజనభబషర షపక

680
LHL4190104
పపరర: అబబబస అల షపక

683
RBE1225466
పపరర: బబడయమబ షపక

100-116/322

686
LHL4187159
పపరర: జరసతతన బ షపక బబ డడడ

100-116/311

689
RBE1443704
పపరర: నగభల మరర షపక
తఇడడ:డ ఖమదర వరల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-173
వయససస:33
లఇ: పప

669
LHL2554343
పపరర: మబకకసఇ సరహహబ షపక

100-116/268

672
LHL2541035
పపరర: ననగబలబ షపక

100-116/270

675
RBE1020734
పపరర: ఇమమఇబ షపక

100-116/312

భరస : నజర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-170
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-116/314

678
LHL2551240
పపరర: అలమల బ షపక

100-116/315

తఇడడ:డ కరససమలల
ఇఇటట ననఇ:3-172
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-116/317

681
LHL4190112
పపరర: మహమకద జజన షపక

100-116/318

తఇడడ:డ కరససమలల
ఇఇటట ననఇ:3-172
వయససస:34
లఇ: పప
100-116/320

684
RBE1225482
పపరర: బడయభ షపక

100-116/321

భరస : మహమకద జజన
ఇఇటట ననఇ:3-172
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-116/323

భరస : ఖమదర వరల షపక బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:3-173
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-116/325

100-116/265

భరస : మహబభబ వల
ఇఇటట ననఇ:3-170
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహకద ఖమన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-172
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమదర వల షపక బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:3-173
వయససస:41
లఇ: పప
688
RBE0395152
పపరర: జరరన షపక బబ డడడ

100-118/443

తఇడడ:డ కరససమలల
ఇఇటట ననఇ:3-172
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమససమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-172
వయససస:32
లఇ: పప
685
LHL3829793
పపరర: అజర ర షపక బబ డడడ

671
RBE2480614
పపరర: ఖమదర బ షపక

666
RBE1020718
పపరర: సససదన వల షపక

తఇడడ:డ దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:3-169
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమబబ
ఇఇటట ననఇ:3-171
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబబపలల
ఇఇటట ననఇ:3-172
వయససస:47
లఇ: పప
682
RBE1225458
పపరర: కరరమబలమల షపక

100-116/267

తఇడడ:డ మమమబబ వల
ఇఇటట ననఇ:3-170
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : జజన భబషర
ఇఇటట ననఇ:3-171
వయససస:35
లఇ: ససస స
679
LHL2555050
పపరర: ఖమససమలల షపక

668
LHL2546711
పపరర: జరసన బ షపక

100-116/262

తఇడడ:డ బబడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-168
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : మబకకసఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-169
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-170
వయససస:47
లఇ: పప
676
LHL2542678
పపరర: కమమల బ షపక

100-116/264

భరస : దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:3-169
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:3-169
వయససస:35
లఇ: ససస స
673
LHL2565661
పపరర: మమబబవల షపక

665
LHL4190096
పపరర: రఫస షపక

663
RBE1020692
పపరర: అబబదల కరరమ షపక
తఇడడ:డ పకకర అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-167
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ పకకర అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-168
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : మకకసమ సర
ఇఇటట ననఇ:3-169
వయససస:37
లఇ: ససస స
670
LHL3825759
పపరర: మబఇతనజ షపక

100-116/261

తఇడడ:డ ఫకకర అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-167
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-168
వయససస:33
లఇ: ససస స
667
LHL2541050
పపరర: రజయమ బబగఇ షపక

662
LHL2565679
పపరర: చననసససదన షపక

687
RBE0391748
పపరర: జజన బబషర షపక బబ డడడ

100-116/324

తఇడడ:డ ఖమదర వల షపక బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:3-173
వయససస:46
లఇ: పప
100-116/326

690
RBE1909860
పపరర: ననగబల మరర షపక

100-117/79

తఇడడ:డ మహబభబ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-173
వయససస:29
లఇ: పప

Page 25 of 57

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-02
691
RBE1295634
పపరర: శరనస గగల

100-116/327

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గగల
ఇఇటట ననఇ:3-174
వయససస:27
లఇ: పప
694
RBE1157180
పపరర: పసద శరనస గగల

100-117/81

100-116/331

100-116/334

100-117/82

100-116/338

100-116/341

100-117/83

తఇడడ:డ శరనవరస రరవప బబజదపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-184
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
RBE1456509
పపరర: మమలమల షపక

707
LHL4189460
పపరర: అలల గరరర ఖమససఇబ షపక

710
RBE1882083
పపరర: ననగబర వల షపక

713
RBE1157206
పపరర: ఎడడకకఇడలక కకఇభ

100-116/343

716
RBE1954767
పపరర: వనఇకట లకడక బబజదపపరఇ

719
LHL4189171
పపరర: మసరసన బ శశక
భరస : మహబభబ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-186
వయససస:63
లఇ: ససస స

699
LHL4187175
పపరర: షహననజ హహసపసన షపక

100-116/333

702
RBE1958388
పపరర: మమలమల షపక

100-116/336

100-129/507

100-116/337
705
RBE0392647
పపరర: కమల సరగరరర మమబబ ససభబన
షపక
తఇడడ:డ కమల సరగరరర లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-179
వయససస:53
లఇ: పప

100-116/339

708
LHL4189478
పపరర: అలల గరరర సససదనబ షపక

100-116/340

భరస : అలల బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-118/16

711
RBE1925304
పపరర: ననగలకడక కఇతడకకఇతన

100-128/291

భరస : కకటటశశరరరవప కఇతడకకఇతన
ఇఇటట ననఇ:3-181
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-117/84

714
RBE1020742
పపరర: చన పపలల యవ మగరల

100-116/342

తఇడడ:డ ససబబ రరవప మగరల
ఇఇటట ననఇ:3-183
వయససస:47
లఇ: పప
100-116/344

భరస : శరనవరస రరవప బబజదపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-184
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-117/85

100-116/330

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-178
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-182
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఫరషరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-184
వయససస:49
లఇ: పప
718
RBE1747054
పపరర: లకడక సరసశత బబజదపపరఇ

100-116/335

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : శరనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-182
వయససస:27
లఇ: ససస స
715
LHL2551117
పపరర: శరనవరసరరవప బబజదపపరఇ

701
LHL4191391
పపరర: ననగబల షరరఫ షపక

696
LHL2547610
పపరర: రఫస షపక

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-177
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : జజన భబషర
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలల బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:43
లఇ: పప
712
RBE1157198
పపరర: భవరన కకఇబ

100-116/332

తఇడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-178
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : అలల గరరర హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:33
లఇ: ససస స
709
LHL4191409
పపరర: అలల గరరర జజన బబషర షపక

698
LHL4187167
పపరర: అలల గరరర ననగబల బ షపక

100-117/80

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-177
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ అలమలగరరర నబ
ఇఇటట ననఇ:3-177
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ఖజ మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:3-178
వయససస:68
లఇ: ససస స
706
LHL4187183
పపరర: అలగరరర ఫరరీసన షపక

100-116/329

భరస : ననగభల శరరీ్
ఇఇటట ననఇ:3-177
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలమల నబ గరరర
ఇఇటట ననఇ:3-177
వయససస:37
లఇ: పప
703
RBE1982610
పపరర: జజన బ షపక

695
LHL2542553
పపరర: జజన బబగఇ షపక

693
RBE1157172
పపరర: చనన శరనస గగల
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-174
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : మహమద రీస
ఇఇటట ననఇ:3-177
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : గరస
ఇఇటట ననఇ:3-177
వయససస:35
లఇ: ససస స
700
LHL4190120
పపరర: జజకకర హహసపన షపక

100-116/328

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గగల
ఇఇటట ననఇ:3-174
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-174
వయససస:31
లఇ: పప
697
LHL2559185
పపరర: రమజజ షపక

692
RBE1295642
పపరర: శరనవరస రరవప గగల

717
RBE2218576
పపరర: వనఇకటలకడక బబజదవరపప

100-116/345

భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:3-184
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-117/290

720
LHL2548725
పపరర: ఫరతమబన షపక

100-116/346

భరస : ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:50
లఇ: ససస స
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721
LHL4187191
పపరర: మహబభబబ షపక

100-116/347

తఇడడ:డ అసనహకద
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:64
లఇ: ససస స
724
RBE1020767
పపరర: జలకఇటట సససదనబ షపక

722
RBE0695387
పపరర: ననగభలకరర షపక
తఇడడ:డ మహహదదన కరశఇ
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:32
లఇ: పప

100-116/350

తలల : జమమల సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:28
లఇ: ససస స

100-117/87

100-116/357

100-117/88

100-117/91

100-116/362

భరస : అబబదల రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:3-195
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-116/358

740
LHL2567394
పపరర: రరజరశశరర గగవఇదసరశమ

743
RBE1327734
పపరర: బబజ షపక

100-117/92

746
RBE1327718
పపరర: అబబదల ఖమలక షపక

100-117/89

749
LHL4188769
పపరర: రహహమమ షపక
భరస : అబబదల సతనసర
ఇఇటట ననఇ:3-195
వయససస:46
లఇ: ససస స

100-116/356

735
RBE1724350
పపరర: కరరశరక షపక

100-116/359

738
RBE1730167
పపరర: ససభబన షపక

100-117/90

తఇడడ:డ తహరరదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:21
లఇ: పప
100-116/360

741
LHL3829447
పపరర: ససససర వల షపక

100-116/361

తఇడడ:డ ఫకకర అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-191
వయససస:37
లఇ: పప
100-116/363

744
LHL2556470
పపరర: శరదడవ చదచళల

100-116/364

భరస : శనస
ఇఇటట ననఇ:3-194
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/365

తఇడడ:డ అబబదల సతనసర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-195
వయససస:28
లఇ: పప
100-117/291

732
RBE0652024
పపరర: కకటమక శలఇ

తఇడడ:డ సససషరవరల
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : గన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-193
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:3-194
వయససస:49
లఇ: పప
748
LHL2563906
పపరర: ఫరతమభన షపక

737
RBE1634294
పపరర: ఇఇతయమజ బబగబమ షపక

100-117/86

భరస : నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-189
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : గగవఇదసరశమ
ఇఇటట ననఇ:3-191
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-193
వయససస:39
లఇ: పప
745
RBE1157248
పపరర: శరనస చడదడళళ

100-116/355

భరస : తనహరఉదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తహరరదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:26
లఇ: పప
742
RBE1327726
పపరర: అబబదల గన షపక

734
RBE1657436
పపరర: నజర షపక

729
RBE1886753
పపరర: షకకల షపక
భరస : సససదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరయశరవరల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరనసనసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:36
లఇ: పప
739
RBE1730183
పపరర: మమమనసదదదన షపక

100-116/354

భరస : సససషరవల
ఇఇటట ననఇ:3-188
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:32
లఇ: ససస స
736
RBE1304716
పపరర: మమలమల షపక

731
LHL4187209
పపరర: మమలఇబ షపక

100-116/352

భరస : నగభలమరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద ఖససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద ఖససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:22
లఇ: పప
733
RBE1295667
పపరర: రరహన షపక

తఇడడ:డ మహమకద ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమదస ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:65
లఇ: పప

100-116/349
723
RBE0727156
పపరర: జలకఇటట జమమల సససదన షపక

100-116/351 726
725
RBE1207506
RBE1336834
పపరర: అలల గరరర హసన హమకద షపక
పపరర: కరసర షపక

100-116/353 728
727
RBE1994862
RBE1994870
పపరర: మహమకద ఖససఇ జలకఇటట షపక
పపరర: ఖమశఇబ జలకఇటట షపక

730
RBE1887074
పపరర: అలగరర మమబబ ససభబన షపక

100-116/348

747
RBE1362490
పపరర: హససనన షపక

100-116/366

తఇడడ:డ అబబదల సతనసర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-195
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-117/292

750
RBE0651471
పపరర: సతనసర అబబదల

100-117/293

తఇడడ:డ అబబదల కరససర
ఇఇటట ననఇ:3-195
వయససస:53
లఇ: పప
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751
RBE1476712
పపరర: హససన షపక

100-121/29

భరస : అబబదల ఖమలక షపక
ఇఇటట ననఇ:3-195-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
754
RBE0727164
పపరర: సససదనవల షపక

100-116/369

100-116/371

100-117/294

100-116/375

100-116/376

100-116/378

100-116/381

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-205/b
వయససస:74
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE1725472
పపరర: గరల బ షపక

767
LHL4190187
పపరర: మహకద భబషర

770
LHL4187225
పపరర: బబ ఆయయషర షపక

773
LHL4190211
పపరర: సలఇ షపక

100-117/95

776
RBE1400779
పపరర: సరర బబగఇ షపక

100-117/94

779
RBE0427013
పపరర: జజన బ షపక
భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-206
వయససస:58
లఇ: ససస స

759
LHL4190179
పపరర: హసన అహకద

100-116/373

762
RBE1724319
పపరర: మసరసన వల షపక

100-116/374

765
RBE1456277
పపరర: శరరరఫపఫన షపక దఇడడ

100-122/26

భరస : జజన బబషర షపక దఇడడ
ఇఇటట ననఇ:3/201
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-116/377

768
RBE1166181
పపరర: అబబదల రహహఇ షపక

100-127/831

తఇడడ:డ మహమకద బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-203
వయససస:26
లఇ: పప
100-116/379

771
LHL4190195
పపరర: ననజ మహహదద న షపక

100-116/380

తఇడడ:డ అబబదల నబ
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:40
లఇ: పప
100-116/382

774
RBE1103167
పపరర: భ భ ఆ యయ షర షపక

100-116/383

భరస : ననజ మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-116/385

భరస : షరమర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-205-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-116/384

100-116/370

తఇడడ:డ జనన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-201
వయససస:56
లఇ: పప

తలల : మహబభబ బ
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబదల నబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:42
లఇ: పప
778
RBE1963016
పపరర: మమభబ ససభబన షపక

100-116/41

భరస : నయమజ
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబదల నభ
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:37
లఇ: పప
775
RBE1103241
పపరర: ననజ మ హహదద న షపక

761
RBE1020775
పపరర: దఇడడ జజన బబషర షపక

756
LHL2548741
పపరర: అబబదల మబననసర షపక

తఇడడ:డ ససలమర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-198
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమజజ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-203
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : అబబదల నబ
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:52
లఇ: ససస స
772
LHL4190203
పపరర: షమర షపక

100-116/372

భరస : మసరసన రరవప షపక
ఇఇటట ననఇ:3-201
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద భబష
ఇఇటట ననఇ:3-203
వయససస:42
లఇ: ససస స
769
LHL2552636
పపరర: మహబభబ బ షపక

758
LHL4190161
పపరర: బబడడ సరహహబ షపక

100-116/368

భరస : శలమర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-198
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దఇడడ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/201
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-201
వయససస:56
లఇ: పప
766
LHL2552974
పపరర: వలయమబ షపక

100-117/93

తఇడడ:డ ఆదనఇ షఫస
ఇఇటట ననఇ:3-198
వయససస:83
లఇ: పప

భరస : ననవనసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-198/A
వయససస:53
లఇ: ససస స
763
RBE1963172
పపరర: మసరసన వల షపక

755
RBE1226647
పపరర: ననగబల బ షపక

753
LHL2544807
పపరర: ససభబన షపక
తఇడడ:డ పసద మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-197
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : సససదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-197
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబడడ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-198
వయససస:47
లఇ: పప
760
LHL4188777
పపరర: మహబభ బ శశక

100-116/367

భరస : మహబభబ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-197
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబబ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-197
వయససస:30
లఇ: పప
757
LHL3829215
పపరర: శలమర సరహహబ షపక

752
LHL2544765
పపరర: కరరమభన షపక

777
LHL4188785
పపరర: శరరరబ శశక

100-117/295

భరస : శమన
ఇఇటట ననఇ:3-205/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-116/386

780
LHL2556157
పపరర: ఖమదర రసనల షపక

100-116/387

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-207
వయససస:37
లఇ: పప
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781
LHL2556165
పపరర: సససదన షపక

100-116/388

తఇడడ:డ ఖమదర రసనల
ఇఇటట ననఇ:3-207
వయససస:65
లఇ: పప
784
RBE1634310
పపరర: మహబ షపక

100-117/96

100-117/297

788
LHL2548717
పపరర: హహసపసనబ షపక

100-116/394

791
LHL4187258
పపరర: నబరరన షపక

100-117/97

794
RBE1154798
పపరర: జలకఇటట రన హహసపన షపక
తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3/212
వయససస:38
లఇ: పప

100-116/398
796
LHL4190245
పపరర: జలకఇటట మహమకద హహసపసన
షపక
తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-212
వయససస:35
లఇ: పప

797
RBE0652982
పపరర: జలకలకలలమలకబ షపక
భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-212
వయససస:54
లఇ: ససస స

799
LHL4188835
పపరర: ీరతమమ శశక

800
LHL2542413
పపరర: మహబబననసర షపక

100-117/298

భరస : హహసపన
ఇఇటట ననఇ:3-212/A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబబ ససభబన షపక కమలమస గరరర
ఇఇటట ననఇ:3-213
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-213
వయససస:32
లఇ: ససస స

805
LHL4187217
పపరర: పరవరరబబగఇ షపక

806
LHL2554640
పపరర: మమహహదద న సరహహబ షపక

100-116/401

భరస : ససససరవల
ఇఇటట ననఇ:3-214
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహకద సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-216
వయససస:72
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-116/392

100-116/395

809
LHL2552644
పపరర: మహబభబబ షపక
భరస : దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:3-216
వయససస:59
లఇ: ససస స

100-117/296

789
LHL2554947
పపరర: సససదన షపక

100-116/393

792
RBE1954387
పపరర: షససదన బ షపక

100-116/396

భరస : షససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-210
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-116/42

100-116/397
795
LHL4190237
పపరర: జలకఇటట రన హహసపసన షపక

తఇడడ:డ సససదన లలట
ఇఇటట ననఇ:3-212
వయససస:37
లఇ: పప
100-116/399

798
RBE1058552
పపరర: జలకఇటట రన హహసపసన షపక

100-118/17

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-212
వయససస:38
లఇ: పప
100-116/400

801
RBE1587682
పపరర: ఇఇతయమజ షపక జలకఇటట

100-117/99

తఇడడ:డ జజన షపక జలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:3-213
వయససస:25
లఇ: పప
100-125/800

804
LHL4188843
పపరర: పసరరస బ శశక

100-117/299

భరస : సబబర
ఇఇటట ననఇ:3-213/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-116/402

తఇడడ:డ మహకద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-215
వయససస:44
లఇ: పప
100-116/404

786
LHL4188827
పపరర: ననగబల షపక

తఇడడ:డ చనమసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-210
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:3-213
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-125/799 803
802
RBE1611870
RBE1611888
పపరర: ఖససఇ సససదలల షపక కమలమస గరరర
పపరర: జజన బబగబమ షపక

100-116/390

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:3-207/A
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : మరరవల
ఇఇటట ననఇ:3-210
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-210
వయససస:34
లఇ: పప

808
LHL2552545
పపరర: దసస గరరర షపక

100-116/391

భరస : మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:3-210
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనమసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-210
వయససస:38
లఇ: పప
793
RBE1926880
పపరర: షససక రఇజజన వల

785
RBE0392753
పపరర: మమలమల షపక

783
LHL4187241
పపరర: షహహద బ షపక
భరస : మహబభబ
ఇఇటట ననఇ:3-207
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసన
ఇఇటట ననఇ:3-207A
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-208
వయససస:38
లఇ: ససస స
790
LHL3829736
పపరర: మరరవల షపక

100-116/389

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-207
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ఖమదర రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-207
వయససస:34
లఇ: ససస స
787
LHL4188819
పపరర: సససదన బ షపక

782
LHL2565463
పపరర: సససదనవల షపక

807
RBE2218584
పపరర: పసరసబ షపక

100-116/403

భరస : మదదన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-215
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/405

810
RBE0394536
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/406

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-216
వయససస:48
లఇ: ససస స
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811
LHL2559748
పపరర: ఖమససఇసససదన షపక

100-116/407

తఇడడ:డ పసద సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-217
వయససస:67
లఇ: పప
814
RBE2218592
పపరర: బయమక షపక

100-116/410

100-116/412

100-116/414

100-116/417

100-116/420

100-116/422

100-116/425

భరస : అమర జజన
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:60
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
LHL2551018
పపరర: చనలమల షపక

827
RBE1327692
పపరర: మసరసన వల షపక

830
LHL2558013
పపరర: కకషసనబ షపక

833
RBE0394619
పపరర: జజరరన షపక

100-116/428

836
LHL2545028
పపరర: అమర జజన షపక

100-116/418

839
LHL2559714
పపరర: జజన బ షపక
భరస : బకరరర
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:77
లఇ: ససస స

819
RBE1103589
పపరర: అఫసడన షపక

100-117/28

822
RBE0652354
పపరర: రజయమ బబగఇ షపక

100-116/416

825
LHL2552032
పపరర: చఇద బ షపక

100-116/419

భరస : చన లమల
ఇఇటట ననఇ:3-221
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-116/421

828
RBE1540962
పపరర: జజన బబష షపక

100-117/100

తఇడడ:డ మభభ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-221
వయససస:37
లఇ: పప
100-116/423

831
LHL4190260
పపరర: జలమన షపక

100-116/424

తఇడడ:డ మరరయమలభబషర
ఇఇటట ననఇ:3-222
వయససస:35
లఇ: పప
100-116/426

834
RBE0838383
పపరర: మమబభ ససభబన శశక

100-116/427

తఇడడ:డ కరససఇ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-222
వయససస:35
లఇ: పప
100-116/429

తఇడడ:డ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:55
లఇ: పప
100-116/431

100-116/411

భరస : అబబదలమల
ఇఇటట ననఇ:3-220
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : జలమన
ఇఇటట ననఇ:3-222
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఖమససఇసససదన
ఇఇటట ననఇ:3-222
వయససస:59
లఇ: ససస స
838
LHL2557684
పపరర: ననరద హన బ షపక

100-116/415

భరస : దనద భబషర
ఇఇటట ననఇ:3-222
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దనద భబషర
ఇఇటట ననఇ:3-222
వయససస:65
లఇ: పప
835
RBE2218600
పపరర: రఇజజనబ షపక

821
LHL3825395
పపరర: ఖమససఇబ షపక

816
LHL2551133
పపరర: సససదనబ షపక

భరస : బబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/219
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అకబర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-221
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరరయమల ఖమశఇ
ఇఇటట ననఇ:3-222
వయససస:42
లఇ: పప
832
RBE0392928
పపరర: మరరయమల ఖమససఇ

100-116/413

తఇడడ:డ మహబబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-221
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : పసదలమల
ఇఇటట ననఇ:3-221
వయససస:39
లఇ: ససస స
829
LHL2550820
పపరర: దనద భబషర షపక

818
RBE0651315
పపరర: బబజ షపక

100-116/409

భరస : జజనభబషర
ఇఇటట ననఇ:3-219
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:3-220
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-221
వయససస:40
లఇ: పప
826
LHL2552107
పపరర: మసరసనమక షపక

100-117/300

తఇడడ:డ జజన భబషర
ఇఇటట ననఇ:3-219
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ టటపపషససలమసన
ఇఇటట ననఇ:3-220
వయససస:52
లఇ: పప
823
LHL2550366
పపరర: పసదలమలమ షపక

815
LHL4188876
పపరర: జమలమ బ శశక

813
RBE1116459
పపరర: అబబదల నబ షపక
తఇడడ:డ అబబదల ఖలకక షపక
ఇఇటట ననఇ:3-217
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : మహబభబభ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-218
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరశఇ
ఇఇటట ననఇ:3-219
వయససస:47
లఇ: పప
820
LHL2563385
పపరర: మసరసన వల గగవరడ

100-116/408

తఇడడ:డ అబబదల నబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-217
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఖమససఇసససదన
ఇఇటట ననఇ:3-217
వయససస:59
లఇ: ససస స
817
LHL2551224
పపరర: జజనభబషర మరరయమల

812
RBE1116442
పపరర: అశరఫపన షపక

837
LHL2545671
పపరర: బబజ షపక

100-116/430

తఇడడ:డ అమర జజన
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:35
లఇ: పప
100-116/432

840
RBE0838391
పపరర: మబజబ షపక

100-116/433

తఇడడ:డ అమర జజన
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:30
లఇ: పప
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100-116/434
841
RBE1020817
పపరర: మహమకద అబబదల మబజబ
షపక
తఇడడ:డ అమర జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ అమర జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:26
లఇ: పప

844
RBE1725407
పపరర: గబలమదర షపక

845
LHL2547875
పపరర: చనవల షపక

100-117/102

842
RBE1726637
పపరర: మహమకద అససఫ షపక

భరస : మహమకద అబబదల మబజబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమజజమమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:3-224
వయససస:42
లఇ: పప

847
LHL2547602
పపరర: పసద సససదనళ షపక షపక

848
LHL2547644
పపరర: చన జజన అహకద షపక

100-116/438

తఇడడ:డ చఇద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-225
వయససస:72
లఇ: పప
850
LHL4190286
పపరర: హసన అహకద షపక

100-116/441

100-113/384

100-116/443

100-124/5

100-116/445

తఇడడ:డ బబడడ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-230
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-117/103

860
RBE1890490
పపరర: సససదలల సయవద

863
LHL2551083
పపరర: మరరబ సయవద

100-116/448

866
LHL4189239
పపరర: మహబభ బ శశక

100-113/385

869
LHL2556934
పపరర: మహబభబబ సయవద
భరస : రజజక
ఇఇటట ననఇ:3-230
వయససస:54
లఇ: ససస స

849
LHL2558302
పపరర: ఫరతమబన షపక

100-116/440

852
LHL2549087
పపరర: ఫరతమభన బ షపక

100-117/301

855
LHL2545838
పపరర: శలమర బ షపక

100-116/442

భరస : ఆదఇసర
ఇఇటట ననఇ:3-227
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-116/444

858
LHL4188892
పపరర: సససదన బ శశక

100-117/302

భరస : లమలమ
ఇఇటట ననఇ:3-227
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-124/6

861
RBE1890508
పపరర: మహబభబ సయవద

100-124/7

భరస : మర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-227
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-116/446

864
LHL2549103
పపరర: మమలఇబ షపక

100-116/447

భరస : మరరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-229
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-117/303

భరస : మరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-229/A
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-116/450

100-116/437

భరస : మరరసర
ఇఇటట ననఇ:3-226-B
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : హససన అహమకద
ఇఇటట ననఇ:3-228
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబబ
ఇఇటట ననఇ:3-229
వయససస:51
లఇ: పప
868
LHL2556223
పపరర: సససదన చఇతపలల షపక

857
RBE1207647
పపరర: సససద షపక

846
RBE1993609
పపరర: శశశదన బఇవనస షపక

భరస : పసదదసససదలల
ఇఇటట ననఇ:3-225
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-227
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ సయవద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-228
వయససస:55
లఇ: పప
865
LHL2552008
పపరర: చన మరర షపక

100-116/439

తఇడడ:డ మహహదదదన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-227
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : సససదలల
ఇఇటట ననఇ:3-227
వయససస:33
లఇ: ససస స
862
LHL2551075
పపరర: హసన అహకద సయవద

854
RBE1887561
పపరర: మహబభబ సయద

100-117/101

భరస : సససదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-224
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : మర సరహహబ సయద
ఇఇటట ననఇ:3-227
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆడమ షఫస
ఇఇటట ననఇ:3-227
వయససస:38
లఇ: పప
859
RBE1890482
పపరర: హహసపసన బ సయవద

100-116/436

భరస : బబజద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-225
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మర సరహహబ సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-227
వయససస:43
లఇ: పప
856
LHL4190294
పపరర: లమల షపక

851
RBE1990720
పపరర: అలమలబ షపక

843
RBE1723618
పపరర: మహమకద అససఫ షపక
తఇడడ:డ అమర జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసద సససదనబ
ఇఇటట ననఇ:3-225
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదన సససదనలల
ఇఇటట ననఇ:3-225
వయససస:45
లఇ: పప
853
RBE1887538
పపరర: సససదలల సయవద

100-116/435

867
LHL2547578
పపరర: ననగబల మరర చఇతపలల

100-116/449

తఇడడ:డ ననగబల మరర చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:3-230
వయససస:36
లఇ: పప
100-116/451

870
LHL2563443
పపరర: ఖమససఇబ సయవద

100-116/452

భరస : లమలకభబషర
ఇఇటట ననఇ:3-230
వయససస:42
లఇ: ససస స

Page 31 of 57

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-02
871
LHL4187290
పపరర: మమమమబననసర షపక

100-116/453

భరస : ననగబలక మరర
ఇఇటట ననఇ:3-230
వయససస:33
లఇ: ససస స

872
RBE0955379
పపరర: మమబబల షపక
భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-230
వయససస:50
లఇ: ససస స

100-117/104 875
874
RBE0955361
RBE1891407
పపరర: బబలలఇకకఇడ మమబబ ససభబన షపక
పపరర: హససససన షపక

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-230
వయససస:55
లఇ: పప
877
RBE1163542
పపరర: కరలలషర వల షపక

100-116/43

100-117/305

100-116/458

100-116/461

100-116/464

100-116/466

భరస : చన రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-235
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

887
LHL2558708
పపరర: మహబభబబ సయవద

890
RBE0721571
పపరర: మసరసన షపక

893
RBE0651463
పపరర: మమబభ ససబబన శశక

100-117/308

896
LHL2544831
పపరర: చనరఫస షపక

100-116/459

899
LHL3825023
పపరర: సససదనబ షపక
భరస : మహమకద రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-235
వయససస:37
లఇ: ససస స

879
LHL4187308
పపరర: మహబభబ చఇతపలల షపక

100-116/456

882
LHL2561058
పపరర: రజజక సయవద

100-116/457

885
LHL2545374
పపరర: అమనన బ షపక

100-116/460

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-232
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-116/462

888
LHL2558724
పపరర: జజన బబగఇ సయవద

100-116/463

భరస : రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-232
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-116/465

891
RBE1471986
పపరర: అల షపక

100-121/30

తఇడడ:డ సససదన సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-232
వయససస:24
లఇ: పప
100-117/306

894
LHL4189262
పపరర: బబజ షపక

100-117/307

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:3-234
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-116/467

తఇడడ:డ షరరబదదదన
ఇఇటట ననఇ:3-235
వయససస:40
లఇ: పప
100-116/469

100-117/304

తఇడడ:డ దరరయమసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-230B
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-233
వయససస:83
లఇ: పప

భరస : బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-234/B
వయససస:33
లఇ: ససస స
898
LHL3825015
పపరర: జజన బ షపక

100-116/455

తఇడడ:డ జమమలకదదదన
ఇఇటట ననఇ:3-232
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : మహబభబ
ఇఇటట ననఇ:3-233
వయససస:62
లఇ: ససస స
895
LHL4189205
పపరర: ననగభర బ శశక

884
LHL2543718
పపరర: మమలమబ సయవద

876
LHL4189247
పపరర: గరశయమ సససయద

భరస : సససదస
ఇఇటట ననఇ:3-230A
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-232
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దరరయమహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-232
వయససస:64
లఇ: పప
892
RBE0643452
పపరర: హజరరబ షపక

100-116/44

భరస : షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:3-231
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-232
వయససస:42
లఇ: పప
889
LHL2559664
పపరర: మహబబ ససభబన సయవద

881
RBE0392209
పపరర: లమల బబషర సయవద

100-117/29

భరస : లమలక బబషర
ఇఇటట ననఇ:3-230
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రజజక
ఇఇటట ననఇ:3-230/B
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ రజజక
ఇఇటట ననఇ:3-230B
వయససస:42
లఇ: పప
886
LHL2558401
పపరర: రఫస సయవద

100-117/105

భరస : కరలలషర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/230-A
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : జజనబబష
ఇఇటట ననఇ:3-230/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
883
LHL2561066
పపరర: లమల భబషర సయవద

878
RBE1163559
పపరర: అమనన బబగఇ షపక

873
RBE1889567
పపరర: జహహదన షపక
భరస : హససససన షపక
ఇఇటట ననఇ:3/230
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-230
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబడడసరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/230-A
వయససస:28
లఇ: పప
880
LHL4189254
పపరర: గరసరవ బబగమ షపక

100-116/454

897
LHL2545903
పపరర: మహకద రఫస షపక

100-116/468

తఇడడ:డ షరరబదదదన
ఇఇటట ననఇ:3-235
వయససస:45
లఇ: పప
100-116/470

900
LHL4191417
పపరర: పసద గరలషర షపక

100-116/471

తఇడడ:డ మరర మహహదద న
ఇఇటట ననఇ:3-235
వయససస:59
లఇ: పప
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901
RBE1724137
పపరర: షరరఫ షపక

100-116/472

తఇడడ:డ చనన రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-235b
వయససస:23
లఇ: పప
904
RBE1993435
పపరర: కరరమబన షపక

100-116/475

100-120/16

100-116/478

100-116/480

100-116/483

100-116/486

100-121/31

తఇడడ:డ భబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-245
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
LHL2549251
పపరర: హహసపసన బ షపక

917
LHL4190302
పపరర: జజన బబషర షపక

920
LHL4190310
పపరర: తడపపగరరర బబడడ షపక

923
LHL4187340
పపరర: షరకకరర షపక

100-116/489

926
LHL4189486
పపరర: బబజ షపక

100-116/481

929
RBE0391987
పపరర: జజన మహకద షపక
తఇడడ:డ అబబదల కరరమ
ఇఇటట ననఇ:3-245
వయససస:39
లఇ: పప

909
RBE1163401
పపరర: సరరదర షపక

100-116/477

912
RBE1546464
పపరర: షపక సససదనల

100-117/272

915
LHL3829041
పపరర: మహకద హనఫ షపక

100-116/482

తఇడడ:డ హహసపసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-240
వయససస:77
లఇ: పప
100-116/484

918
RBE1729359
పపరర: మఇగ భమవరపప

100-116/485

భరస : చఇదడ శశఖర భమవరపప
ఇఇటట ననఇ:3-241
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-116/487

921
RBE1926906
పపరర: శశశదనబ షపక

100-117/108

భరస : మమబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-116/488

924
LHL4188850
పపరర: ఫరతమభన షపక

100-117/309

భరస : పపదన మసరసన వరల
ఇఇటట ననఇ:3-244
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-116/490

భరస : బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-245
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-117/109

100-117/107

తఇడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3/238
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-243
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఇదనన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-244/A
వయససస:21
లఇ: పప
928
RBE1081405
పపరర: ననరరదహన బబగఇ షపక

100-116/479

తఇడడ:డ మహబభబ
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : పసదద బబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:25
లఇ: ససస స
925
RBE1729425
పపరర: మమబబ బబష షపక

911
RBE1163427
పపరర: బజజన షపక

906
RBE1883719
పపరర: సససదనవల షపక

తఇడడ:డ ఖమదర మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-238
వయససస:30
లఇ: పప

తలల : అలల గరరర మరరబ
ఇఇటట ననఇ:3-240
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : టటపపషసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:40
లఇ: ససస స
922
RBE1476720
పపరర: హససన షపక

100-116/476

భరస : మహమకద రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-240
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : జజన భబషర
ఇఇటట ననఇ:3-240
వయససస:32
లఇ: ససస స
919
LHL3825650
పపరర: మమహరరన బ షపక

908
LHL2551430
పపరర: చన ఖమదర మసరసన షపక

100-116/474

తఇడడ:డ జన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ఖమదర మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-238
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : చనమసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-238A
వయససస:42
లఇ: ససస స
916
LHL4187332
పపరర: మసరసన బ షపక

100-117/106

తఇడడ:డ పసద సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-238
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-238
వయససస:51
లఇ: పప
913
LHL4187324
పపరర: జమలమబబగఇ షపక

905
RBE1304849
పపరర: అలమల భక షపక

903
LHL2553352
పపరర: అలమలభక షపక
తఇడడ:డ మహకద సర
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదద సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : మమభబససబబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:25
లఇ: ససస స
910
RBE1163419
పపరర: ఖమదర మసరసన షపక

100-116/473

తఇడడ:డ పసనననలల అబబసరలల
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ జన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:23
లఇ: ససస స
907
RBE1667856
పపరర: సససదలల షపక

902
LHL2553345
పపరర: మహకద షర షపక

927
RBE1163476
పపరర: పసదద మసరసన వల షపక

100-116/491

తఇడడ:డ మరర మమహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:3-245
వయససస:74
లఇ: పప
100-117/310

930
LHL2550861
పపరర: అబబదలమల షపక

100-116/492

తఇడడ:డ పసదద అళబభడ
ఇఇటట ననఇ:3-245A
వయససస:53
లఇ: పప
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931
LHL2554277
పపరర: ననగబల మరర షపక

100-116/493

తఇడడ:డ మరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-245B
వయససస:35
లఇ: పప
934
LHL4191433
పపరర: లమలక షపక

100-116/496

100-116/497

100-116/500

100-117/113

100-117/312

100-116/503

100-117/314

భరస : సఈదన
ఇఇటట ననఇ:3-254
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE1898329
పపరర: కరరశరక షపక

947
LHL4188868
పపరర: ఖమజజ బ సయద

950
LHL4190351
పపరర: బబషర షపక

953
RBE1890086
పపరర: చఇతపలల బబజ షపక

100-117/116

956
LHL4189494
పపరర: ఫకక
ర న ఫరతమమ సయవద

100-117/114

959
RBE1663830
పపరర: మహహదదదన షపక
తఇడడ:డ పసదద వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-254
వయససస:26
లఇ: పప

939
LHL2552065
పపరర: జజన భబషర షపక సయవద

100-116/499

942
RBE1634344
పపరర: నజన సయవద

100-117/112

945
LHL2546349
పపరర: అమననబ సయవద

100-117/311

భరస : జజనభబషర
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-117/313

948
LHL2550317
పపరర: మసరసన వల షపక

100-116/502

తఇడడ:డ మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-249
వయససస:45
లఇ: పప
100-116/504

951
RBE1226837
పపరర: అమనన షపక చఇతపలల

100-117/115

భరస : ససభబన షపక చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:3-251
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-122/29

954
LHL4190369
పపరర: జమమల షపక

100-116/505

తఇడడ:డ చన ఖమససఇసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-253
వయససస:58
లఇ: పప
100-116/506

భరస : జలమన
ఇఇటట ననఇ:3-254
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-117/315

100-117/111

తఇడడ:డ మమబబ ససభబన సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇతపలల ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-251
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-253
వయససస:27
లఇ: పప
958
LHL4188926
పపరర: అమనన బ శశక

100-116/501

తఇడడ:డ అజదర
ఇఇటట ననఇ:3-251
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-251
వయససస:41
లఇ: ససస స
955
RBE1105700
పపరర: సససదన వల షపక

941
RBE1020833
పపరర: దదలషరద షపక

936
RBE1898162
పపరర: హససన షపక

తఇడడ:డ ససలమసన
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : బబజ
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబడడ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-251
వయససస:41
లఇ: పప
952
LHL4188918
పపరర: ఖమజజ బ చఇతపలల

100-116/498

తఇడడ:డ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససలమసన
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:57
లఇ: ససస స
949
LHL2550838
పపరర: ససబబన షపక చఇతపలల

938
LHL2550804
పపరర: బబజ సయవద

100-116/495

భరస : అలబక
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబబ ససభబన సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:22
లఇ: ససస స
946
LHL4188330
పపరర: బడడబ సయవద

100-117/110

తఇడడ:డ ససలమసన
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇమమమ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:65
లఇ: పప
943
RBE1730076
పపరర: నజక సయవద

935
RBE1443639
పపరర: షపక పసదలమల

933
LHL4191425
పపరర: మమలమనన పఠరన
తఇడడ:డ మరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపక మహబబ ససబబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససలమసన
ఇఇటట ననఇ:3-247
వయససస:37
లఇ: పప
940
LHL4190336
పపరర: ససలమసన షపక సయవద

100-116/494

తఇడడ:డ మసరసన సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ అలమలభక
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:34
లఇ: పప
937
LHL2550309
పపరర: మహబబ జజన సయవద

932
LHL2558039
పపరర: ససభబన షపక సయవద

957
RBE1920586
పపరర: గరససయ షపక

100-117/117

భరస : మహహదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-254
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-120/17

960
LHL2556173
పపరర: కరజ మమహహదద న

100-116/507

తఇడడ:డ మదనర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:67
లఇ: పప
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961
LHL3829421
పపరర: అబబదల సతనసర

100-116/508

తఇడడ:డ కరజజ మమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:35
లఇ: పప
964
RBE1020874
పపరర: మరరవల పఠరన

100-116/511

100-116/513

100-116/515

100-116/517

100-116/520

100-117/319

100-116/524

భరస : సససద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-266
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
LHL2563286
పపరర: హనఫర బ షపక

977
LHL2543635
పపరర: అలమలబ షపక

980
RBE1295618
పపరర: గనసనబబడడ షపక

983
LHL4189502
పపరర: ఖమససఇబ షపక

100-116/527

986
RBE1304674
పపరర: బబజ షపక

100-116/518

989
RBE1225615
పపరర: భబషర షపక
తఇడడ:డ అజర ర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-266
వయససస:29
లఇ: పప

969
LHL4188934
పపరర: సరయళ బ శశక

100-117/317

972
LHL2543643
పపరర: జజన బ షపక

100-116/516

975
LHL2543510
పపరర: రసనల బ షపక

100-116/519

భరస : మదదదన సర
ఇఇటట ననఇ:3-264
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/521

978
LHL2555530
పపరర: మమలమల షపక

100-116/522

తఇడడ:డ కరజజమమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:3-265
వయససస:42
లఇ: పప
100-116/45

981
LHL2541969
పపరర: జజన బ పఠరన

100-116/523

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:3-266
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-116/525

984
RBE1207464
పపరర: ససభబన షపక

100-116/526

తఇడడ:డ జజన బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-266
వయససస:31
లఇ: పప
100-117/30

భరస : గనసనబబడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/266
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-117/119

100-116/512

తఇడడ:డ మహమకద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-262
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : జజన షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:3-266
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : నగభల మర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-266
వయససస:30
లఇ: ససస స
988
RBE1920594
పపరర: అలల బ షపక

100-117/318

తఇడడ:డ మమబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/266
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలమల
ఇఇటట ననఇ:3-266
వయససస:49
లఇ: ససస స
985
RBE1724111
పపరర: శకకల షపక

971
LHL4189270
పపరర: మహబభబ బ షపక

966
LHL2547743
పపరర: చన బబజ షపక

భరస : మహబభ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-260
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ఖమజజమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:3-265
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : లమల
ఇఇటట ననఇ:3-265/A
వయససస:37
లఇ: ససస స
982
LHL2541977
పపరర: మరరబ పఠరన

100-116/514

భరస : పసద వల
ఇఇటట ననఇ:3-263
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబడడసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-264
వయససస:57
లఇ: పప
979
LHL4188942
పపరర: బబగమ శశక

968
RBE0652503
పపరర: సరయ బ షపక

100-116/510

తఇడడ:డ మహబభబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-260
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : అబబదల నబ
ఇఇటట ననఇ:3-261
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-262
వయససస:65
లఇ: ససస స
976
LHL2546828
పపరర: మహహదద న సర చఇతపలల

100-117/316

భరస : మమబబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-260
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనమసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-261
వయససస:45
లఇ: పప
973
LHL2545705
పపరర: మసరసన బ షపక

965
LHL2560357
పపరర: చన మదనర బ షపక

963
RBE1020858
పపరర: ననగబల బ పఠరన
భరస : మరరవల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ఖమజజమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగబలమరర
ఇఇటట ననఇ:3-260
వయససస:52
లఇ: పప
970
LHL4190229
పపరర: అబబదల నభ షపక

100-116/509

భరస : సతనసర
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నభ సరహహబ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:44
లఇ: పప
967
LHL2556256
పపరర: మహబభబ ససభబన షపక

962
RBE0652610
పపరర: దరరయమబ షపక

987
RBE1225623
పపరర: షర హహనన షపక

100-117/118

భరస : భబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-266
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-117/120

990
RBE1663996
పపరర: షపక సససదనబ

100-120/18

భరస : ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-266
వయససస:23
లఇ: ససస స
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991
RBE1664135
పపరర: సరజదన గరససయమ షపక

100-120/19

భరస : సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-266
వయససస:22
లఇ: ససస స
994
LHL2548550
పపరర: సససదన షపక

100-116/530

100-116/533

100-117/121

100-121/32

100-116/538

100-117/321

100-116/542

తఇడడ:డ అలల బకకక
ఇఇటట ననఇ:3-270
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 LHL2550515
పపరర: మసరసన బ షపక

1007 RBE1163443
పపరర: చనగరలబ సరహహబ షపక

1010 LHL2546745
పపరర: యరర జజన అహకద షపక

1013 LHL4188967
పపరర: సనబన బ శశక

100-116/544

1016 LHL2543122
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/536

1019 LHL3825098
పపరర: జమమల బ సయవద
భరస : చన సయవద సర
ఇఇటట ననఇ:3-271
వయససస:62
లఇ: ససస స

999
RBE1724152
పపరర: ఖమదర వల షపక

100-116/535

1002 RBE1443589
పపరర: షపక ననరద షపక

100-118/18

1005 LHL2551794
పపరర: పసద ఫరతమమ షపక

100-116/537

భరస : పసద ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-268
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-116/539

1008 RBE0651455
పపరర: జజన భబషర శశక

100-117/320

తఇడడ:డ మమహకద హనీ్
ఇఇటట ననఇ:3-268
వయససస:35
లఇ: పప
100-116/540

1011 LHL2554657
పపరర: పసదద ససభబన షపక

100-116/541

తఇడడ:డ చనన సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-268/A
వయససస:52
లఇ: పప
100-117/322

1014 LHL2556215
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-116/543

భరస : మహబభబ
ఇఇటట ననఇ:3-268-B
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-116/545

భరస : పసదసససదన
ఇఇటట ననఇ:3-269
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-117/123

100-116/532

భరస : షపక నబస
ఇఇటట ననఇ:3-267
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : చనన సఈదన
ఇఇటట ననఇ:3-268/A
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : సససదలల
ఇఇటట ననఇ:3-269
వయససస:36
లఇ: ససస స
1018 RBE1895531
పపరర: హహసససన బబష షపక

100-117/122

తఇడడ:డ చనన సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-268/A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ యరరజజనన మకద
ఇఇటట ననఇ:3-268-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
1015 LHL2543114
పపరర: మరరల జహ షపక

1001 RBE1444009
పపరర: షపక నబస షపక

996
LHL4187357
పపరర: జజన బ షపక

తఇడడ:డ గరసస బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:3-267
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరరమహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:3-268
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబబదలమ
ఇఇటట ననఇ:3-268
వయససస:34
లఇ: పప
1012 LHL4187464
పపరర: మరరభ షపక

100-116/534

భరస : మహమకద హనఫ
ఇఇటట ననఇ:3-268
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : జజన బబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-268
వయససస:30
లఇ: ససస స
1009 RBE0651562
పపరర: ససబబన శశక

998
LHL4190385
పపరర: గరసస షపక

100-116/529

తఇడడ:డ ఖమససఇ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-266C
వయససస:47
లఇ: ససస స

తలల : షపక జజన బ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-267
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ గరస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-267
వయససస:26
లఇ: పప
1006 RBE1020890
పపరర: షపహజజదద షపక

100-116/531

తఇడడ:డ ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:3-267
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : బబదడషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-267
వయససస:47
లఇ: ససస స
1003 RBE1674969
పపరర: అబబదల ఖమదర షపక

995
LHL4190377
పపరర: సససదనలల షపక

993
LHL4191441
పపరర: ఖమససఇ సససదన సయవద
తఇడడ:డ బబడడ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-266A
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరర సర
ఇఇటట ననఇ:3-266B
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : గరససభబషర
ఇఇటట ననఇ:3-267
వయససస:42
లఇ: ససస స
1000 RBE1226670
పపరర: జజన బ షపక

100-116/528

భరస : దఇడడహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-266A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మరర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-266B
వయససస:39
లఇ: పప
997
LHL2551174
పపరర: జజన బబగఇ షపక

992
LHL2543700
పపరర: వలయమబ షపక

1017 LHL2544443
పపరర: సససదనళ షపక

100-116/546

తఇడడ:డ పసదదసససదన
ఇఇటట ననఇ:3-269
వయససస:37
లఇ: పప
100-116/547

1020 RBE0651539
పపరర: బకరరర సరహహబ సయవద

100-116/548

తఇడడ:డ ససససర సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-271
వయససస:37
లఇ: పప
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1021 RBE0983552
పపరర: ననగభర బ షపక

100-117/124

భరస : అదఇ షరఫస
ఇఇటట ననఇ:3-271
వయససస:27
లఇ: ససస స
1024 LHL2564441
పపరర: అబబదల రసనల షపక

100-116/550

100-117/325

100-116/624

100-117/326

100-116/629

100-116/632

100-116/635

భరస : మహబభబ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-281
వయససస:57
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 LHL2550358
పపరర: జజన అహకద షపక

1037 LHL3825577
పపరర: మబనన షపక

1040 LHL2555076
పపరర: జజన ఆహకద సయవద

1043 LHL2549913
పపరర: వల షపక

100-116/638

1046 LHL2552370
పపరర: మహబభబ బ షపక

100-116/627

1049 LHL4187399
పపరర: ఖమబరరన షపక
భరస : మహమకద రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-281
వయససస:33
లఇ: ససస స

1029 LHL4191466
పపరర: చన వల షపక

100-116/553

1032 RBE1020916
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/626

1035 LHL2556769
పపరర: మహకద షరరఫ షపక

100-116/628

తఇడడ:డ ఖమససఇసససదన
ఇఇటట ననఇ:3-276
వయససస:39
లఇ: పప
100-116/630

1038 LHL4187373
పపరర: నజరర సయవద

100-116/631

భరస : జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-276
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-116/633

1041 LHL2562718
పపరర: జజన భబషర సయవద

100-116/634

తఇడడ:డ మహకద ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-276A
వయససస:42
లఇ: పప
100-116/636

1044 LHL2552388
పపరర: పసర బ షపక

100-116/637

భరస : అబబదల కరరమ
ఇఇటట ననఇ:3-279
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-116/639

భరస : పసననలల సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-280
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-116/640

100-117/324

భరస : చన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-275
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబదల ఖరరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-279
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:3-279
వయససస:36
లఇ: ససస స
1048 LHL4187381
పపరర: మహబభబ బ షపక

100-116/625

తఇడడ:డ మహకద ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-276A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : మహమకద ఖమశఇ
ఇఇటట ననఇ:3-276A
వయససస:62
లఇ: ససస స
1045 LHL3825205
పపరర: తనహహరరననసర షపక

1031 LHL4190401
పపరర: గఇగరరరడడడ పరటట సససదన షపక

1026 LHL4188991
పపరర: షరరరఫపన షపక

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-274
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : జజన భబషర
ఇఇటట ననఇ:3-276
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇసససదన
ఇఇటట ననఇ:3-276
వయససస:42
లఇ: పప
1042 LHL2563476
పపరర: మమలమ బ సయవద

100-116/552

తఇడడ:డ ఖమససఇసససదన
ఇఇటట ననఇ:3-276
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : జజనస
ఇఇటట ననఇ:3-276
వయససస:42
లఇ: ససస స
1039 LHL4190419
పపరర: జజనబబషర షపక

1028 LHL4191458
పపరర: పసద వల షపక

100-116/549

భరస : ఖమజజ వల
ఇఇటట ననఇ:3-273/A
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరరలమల
ఇఇటట ననఇ:3-275
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : పసద వరల
ఇఇటట ననఇ:3-275
వయససస:33
లఇ: ససస స
1036 LHL3825569
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-116/551

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-274
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-275
వయససస:54
లఇ: ససస స
1033 LHL4189007
పపరర: మమమబబననసర షపక

1025 LHL2556843
పపరర: ననగబల బ షపక

1023 LHL2556835
పపరర: సససదనబ షపక
భరస : ఖమశఇ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-272
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : అబబదల రసనల
ఇఇటట ననఇ:3-273
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసన
ఇఇటట ననఇ:3-273A
వయససస:41
లఇ: పప
1030 LHL4187365
పపరర: లమల బ షపక

100-117/323

భరస : బకరరర
ఇఇటట ననఇ:3-271
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరససఇ షషసద
ఇఇటట ననఇ:3-272
వయససస:45
లఇ: పప
1027 RBE0651869
పపరర: ఖమజజ వల శశక

1022 LHL4188983
పపరర: బబజ సససయద

1047 RBE1225573
పపరర: బబజ షపక

100-117/327

తఇడడ:డ పసనననల సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-280
వయససస:26
లఇ: పప
100-116/641

1050 LHL4190443
పపరర: మహకద రఫస షపక

100-116/642

తఇడడ:డ మహబబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-281
వయససస:88
లఇ: పప
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1051 RBE1103407
పపరర: సలమక బబనస షపక

100-117/125

భరస : మహకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-281
వయససస:31
లఇ: ససస స
1054 RBE1083518
పపరర: మహమద రఫస షపక

100-122/30

100-116/645

100-116/648

100-116/651

100-117/328

100-116/654

100-117/129

తఇడడ:డ ఖమససఇ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-285
వయససస:30
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE1103258
పపరర: మమమమబన షపక

1067 LHL2543155
పపరర: మహబభబ బ షపక

1070 LHL3829371
పపరర: పసద సససదనవల షపక

1073 LHL4189106
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/658

1076 LHL2551869
పపరర: ఖమససఇ సససదన షపక

100-117/127

1079 RBE1920735
పపరర: మమబససభబన షపక
తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-285
వయససస:60
లఇ: పప

1059 LHL2563716
పపరర: సలమమల షపక

100-116/647

1062 RBE0652842
పపరర: మహబభబ షపక

100-116/650

1065 RBE1443621
పపరర: షపక చఇద బబషర

100-117/128

తఇడడ:డ షపక ననగభర వల
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:26
లఇ: పప
100-116/652

1068 LHL2543163
పపరర: మసరసన బ షపక

100-116/653

భరస : పసద సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-283
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-116/655

1071 LHL4190468
పపరర: చన సససదనవల షపక

100-116/656

తఇడడ:డ చన జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-283
వయససస:42
లఇ: పప
100-117/329

1074 LHL2554509
పపరర: మసరసన వల షపక

100-116/657

తఇడడ:డ సససదన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-284
వయససస:48
లఇ: పప
100-116/659

తఇడడ:డ సససదన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-285
వయససస:57
లఇ: పప
100-117/130

100-116/644

తఇడడ:డ పకకర అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-283/A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-285
వయససస:37
లఇ: ససస స
1078 RBE1103563
పపరర: దవరలషర షపక

100-116/649

తఇడడ:డ చన జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-283
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదద షసష వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-283
వయససస:21
లఇ: పప
1075 LHL2546620
పపరర: ఖమససఇబ షపక

1061 RBE0652768
పపరర: శరరరబ షపక

1056 LHL2547859
పపరర: మహకద గరలబ షపక

భరస : జజనభబష
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : చన సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-283
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-283
వయససస:37
లఇ: పప
1072 RBE1725456
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

100-116/646

భరస : మహమకద గరలబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : పరకకరర అహమద
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:34
లఇ: ససస స
1069 LHL2555696
పపరర: మహబససభబన షపక

1058 LHL2555324
పపరర: జజనభబషర షపక

100-121/33

తఇడడ:డ ఫకకర అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : పకకర అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహ బబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:69
లఇ: పప
1066 LHL4189080
పపరర: మహబభ బ శశక

100-116/643

తఇడడ:డ ఫకకర అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబభబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:68
లఇ: పప
1063 RBE1105692
పపరర: పకకర అహమద షపక

1055 LHL2543130
పపరర: రసనల బ షపక

1053 RBE1476753
పపరర: ననగబల షపక
తఇడడ:డ మదదదన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-281
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : ఫకకర అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:3-282
వయససస:47
లఇ: ససస స
1060 LHL4190450
పపరర: ఫకకర అహకద షపక

100-117/126

భరస : మహహదదదననస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-281
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసన అహ మమద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-281
వయససస:36
లఇ: పప
1057 LHL2552248
పపరర: జజన బ షపక

1052 RBE1455758
పపరర: పసరసబ షపక

1077 RBE0721399
పపరర: మహబబబబ షపక

100-116/660

భరస : కరసస సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-285
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-117/330

1080 RBE1456269
పపరర: షఫస షపక

100-122/31

తఇడడ:డ మభబససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-285
వయససస:29
లఇ: పప
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1081 LHL2555720
పపరర: ససబబన షపక

100-116/661

తఇడడ:డ సససదన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-286
వయససస:36
లఇ: పప
1084 LHL2562684
పపరర: పసదద వలల షపక

100-116/664

100-116/667

100-116/670

100-116/673

100-116/676

100-116/679

100-122/32

భరస : రరఇడవమసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-293
వయససస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 RBE1724277
పపరర: షపక అయయషర

1097 LHL2553170
పపరర: అలమలభక షపక

1100 LHL4190476
పపరర: కరరఇజజన షపక

1103 LHL4189122
పపరర: అకకలమ శశక

100-113/386

1106 LHL2557486
పపరర: ఫరతమభన షపక

100-116/674

1109 LHL3829132
పపరర: జజన భబషర
తఇడడ:డ రరఇడవ మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-293
వయససస:40
లఇ: పప

1089 LHL2560555
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-116/669

1092 RBE1020965
పపరర: గరసవబ షపక

100-116/672

1095 LHL2542249
పపరర: బబజతబ షపక

100-116/675

భరస : కరరమ జజన
ఇఇటట ననఇ:3-290
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-116/677

1098 LHL4187423
పపరర: మహబబలమ షపక

100-116/678

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:3-290
వయససస:75
లఇ: ససస స
100-116/680

1101 RBE0394783
పపరర: మహబభబ షపక

100-116/681

భరస : రరఇదవ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-290
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-117/331

1104 LHL4189130
పపరర: ఫరతమభన షపక

100-117/332

భరస : మసరసన వరల
ఇఇటట ననఇ:3-291/A
వయససస:61
లఇ: ససస స
100-116/682

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-292
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/684

100-116/666

భరస : జమమల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-289
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : యమససన
ఇఇటట ననఇ:3-291
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనబబష షపక
ఇఇటట ననఇ:3-292
వయససస:19
లఇ: ససస స
1108 LHL2557494
పపరర: మసరసన బ షపక

100-116/671

తఇడడ:డ రరఇదవ సససదనబ
ఇఇటట ననఇ:3-290
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ ధనరరజ
ఇఇటట ననఇ:3-290/B
వయససస:27
లఇ: పప
1105 RBE2491488
పపరర: ఆశయమ షపక

1091 LHL4189510
పపరర: జజకకరర షపక

1086 LHL2563336
పపరర: ఖరఖరరన బ షపక

భరస : చన గరసస
ఇఇటట ననఇ:3-289
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఇదవ సయవద అల
ఇఇటట ననఇ:3-290
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : అలల భక
ఇఇటట ననఇ:3-290
వయససస:32
లఇ: ససస స
1102 RBE1894617
పపరర: ఆనఇద డడరఇగబల

100-116/668

భరస : షపక రశద
ఇఇటట ననఇ:3-289
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనఇద సరహబ
ఇఇటట ననఇ:3-290
వయససస:67
లఇ: పప
1099 LHL4187431
పపరర: హసన బ షపక

1088 LHL2550598
పపరర: గరస షపక

100-116/663

భరస : రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-288
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : సరయబబ జజన
ఇఇటట ననఇ:3-289
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన సససదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-289
వయససస:29
లఇ: పప
1096 LHL2551703
పపరర: రరఇడవ సయవద షపక

100-116/665

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-289
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : చన సయవద వల
ఇఇటట ననఇ:3-289
వయససస:60
లఇ: ససస స
1093 RBE1020999
పపరర: రషసద షపక

1085 LHL2556801
పపరర: జజన బ షపక

1083 LHL2563450
పపరర: కరరమ జజన బ షపక
భరస : ఖమశఇసర
ఇఇటట ననఇ:3-286
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-288
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన సయవద అల
ఇఇటట ననఇ:3-289
వయససస:36
లఇ: పప
1090 LHL2563344
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/662

తఇడడ:డ సససదన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-286
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరజ మహహదద న
ఇఇటట ననఇ:3-287
వయససస:47
లఇ: పప
1087 LHL2550549
పపరర: సరహహబ జజన షపక

1082 LHL2556231
పపరర: ఖమససఇ సరహహబ షపక

1107 LHL2544518
పపరర: మమహహదద న సరహహబ

100-116/683

తఇడడ:డ రరఇడవ మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-293
వయససస:36
లఇ: పప
100-116/685

1110 LHL3829520
పపరర: మసరసన వల

100-116/686

తఇడడ:డ రరఇడవ మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-293
వయససస:41
లఇ: పప
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1111 LHL4187449
పపరర: ఫరతమభన షపక

100-116/687

భరస : జజనభబషర
ఇఇటట ననఇ:3-293
వయససస:37
లఇ: ససస స
1114 RBE1498112
పపరర: సససదనననసర షపక

100-125/801

100-116/691

100-116/694

100-116/697

1121 LHL2551299
పపరర: మబఇతనజ షపక

1124 RBE1021013
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-117/133

1127 LHL2542645
పపరర: ఖమశఇబ షపక

100-117/134

1130 LHL2564482
పపరర: హసన అహకద షపక
తఇడడ:డ అజజ
ఇఇటట ననఇ:3-297
వయససస:43
లఇ: పప

100-116/703
1132 RBE1920842
పపరర: షపక జజకకరహహససససన
Jakirhussain
భఇధసవప: షపక షహననజ హహసపసన షహననజ
ఇఇటట ననఇ:3-299
వయససస:34
లఇ: పప

1133 RBE1667815
పపరర: సససదనవల షపక
తఇడడ:డ మహబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-299
వయససస:24
లఇ: పప

1135 LHL4187472
పపరర: హబబ బ షపక

1136 LHL4190500
పపరర: మహబభబ వల షపక

100-116/704

భరస : మహబభబ వల
ఇఇటట ననఇ:3-300
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబదల రసనల
ఇఇటట ననఇ:3-300
వయససస:30
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-116/695

1139 RBE1225607
పపరర: షమక మససదస
భరస : శరరఫ
ఇఇటట ననఇ:3-300
వయససస:28
లఇ: ససస స

100-116/690

1119 LHL2546737
పపరర: అలమలనభ షపక

100-116/693

1122 LHL4190484
పపరర: సససదనవల షపక

100-116/696

తఇడడ:డ మహకద ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-295
వయససస:57
లఇ: పప
100-116/698

1125 RBE1103266
పపరర: సససదనబ సయవద

100-117/132

భరస : ఖమససఇ సససదన సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-295
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-116/699

1128 RBE1747500
పపరర: ననగబల షపక

100-116/700

తఇడడ:డ లమల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-296
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-116/701

1131 LHL2547974
పపరర: మహబబ షపక

100-116/702

తఇడడ:డ చనన సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-298
వయససస:42
లఇ: పప
100-120/20

1134 RBE1884105
పపరర: జలమన షపక

100-113/387

తఇడడ:డ మహబభబ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-300
వయససస:22
లఇ: పప
100-116/705

తఇడడ:డ చనన సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-300
వయససస:45
లఇ: పప
100-117/135

1116 LHL2564946
పపరర: ససభబన షపక

తఇడడ:డ సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-295
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : లమల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-296
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లమల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-296
వయససస:21
లఇ: ససస స

1138 RBE1157230
పపరర: మభబ ససభబన షపక

100-116/692

భరస : అలమలనబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-295
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబడడ సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-295
వయససస:33
లఇ: పప
1129 RBE1730084
పపరర: హహసపసన బ షపక

1118 RBE1400894
పపరర: ఆశర షపక

100-117/131

తఇడడ:డ చన బబడడ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-294
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : అలమలబక
ఇఇటట ననఇ:3-295
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదన వల
ఇఇటట ననఇ:3-295
వయససస:35
లఇ: పప
1126 RBE1103290
పపరర: ఖమససఇ సససదన సయవద

100-116/689

భరస : జజనబబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-294
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-295
వయససస:39
లఇ: పప
1123 RBE0721589
పపరర: వల షపక

1115 LHL2542306
పపరర: జజన బ షపక

1113 RBE1879337
పపరర: సససదనననసర షపక
భరస : మహహజరననస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-293
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-294
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-294
వయససస:32
లఇ: పప
1120 LHL2550689
పపరర: అలమలభక షపక

100-116/688

భరస : మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:3-293
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మహహదదదన సర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-293
వయససస:32
లఇ: ససస స
1117 RBE1021005
పపరర: జజన బబషర షపక

1112 LHL4187456
పపరర: ఇమమమబ షపక

1137 RBE1021047
పపరర: సరరదర షపక

100-116/706

తఇడడ:డ అబబదల రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-300
వయససస:29
లఇ: పప
100-117/136

1140 RBE1634286
పపరర: హబబ షపక

100-117/137

భరస : మహబభబ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-300
వయససస:47
లఇ: ససస స
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1141 RBE1546373
పపరర: హబబబనస షపక

100-117/333

భరస : మహబభబ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-300
వయససస:45
లఇ: ససస స
1144 LHL4190518
పపరర: చనన ససబబన శశక

100-116/708

100-116/709

100-116/712

100-117/335

100-116/716

100-116/717

100-117/338

తఇడడ:డ పసదద జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-309
వయససస:47
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 LHL2544997
పపరర: మహబబ ససభబన షపక

1157 LHL2542231
పపరర: మదనర బ షపక

1160 RBE1525955
పపరర: సససదన వల షపక

1163 RBE2517217
పపరర: లమల అహకద షపక

100-116/721

1166 LHL2542280
పపరర: జజన బ షపక

100-116/714

1169 LHL4187506
పపరర: జజన బబగఇ షపక
భరస : దరరయమహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-309
వయససస:47
లఇ: ససస స

1149 RBE0652974
పపరర: మసరసనబ షపక

100-116/711

1152 LHL2562791
పపరర: అషసఫ
డ పన షపక

100-116/713

1155 LHL4187498
పపరర: మహహదదదనన షపక

100-116/715

తఇడడ:డ మహబభబబసభబన
ఇఇటట ననఇ:3-305
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-117/336

1158 LHL2551950
పపరర: కమలమస గరరర సససదనబ షపక

100-117/337

తఇడడ:డ లమల అహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-306
వయససస:78
లఇ: ససస స
100-116/718

1161 RBE1682202
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/719

తఇడడ:డ ఖససఇ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-307
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-123/781

1164 LHL2566636
పపరర: జజన బబషర షపక

100-116/720

తఇడడ:డ మసరసన వలల
ఇఇటట ననఇ:3-308
వయససస:42
లఇ: పప
100-117/339

భరస : మబడవమసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-308
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-116/722

100-120/21

భరస : ననవన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-303
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖససఇ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-307
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహహదద న సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-308
వయససస:62
లఇ: పప
1168 LHL2542595
పపరర: దరరయమ హహసపసన షపక

100-117/273

తఇడడ:డ ఖమశఇ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-307
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : ఖమశఇ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-307
వయససస:46
లఇ: ససస స
1165 LHL2568137
పపరర: మసరసన వల షపక

1151 RBE0651885
పపరర: ననగబల మరర షపక

1146 RBE1663897
పపరర: రరహన షపక

భరస : మహబభబబనసర
ఇఇటట ననఇ:3-302
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-306
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-307
వయససస:50
లఇ: పప
1162 LHL2542223
పపరర: అలమలబ షపక

100-116/710

తఇడడ:డ మహబబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-305
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-306
వయససస:45
లఇ: పప
1159 LHL4190542
పపరర: ఖమససఇసససదన షపక

1148 LHL4190526
పపరర: మహబభబ దదలత షపక

100-116/707

భరస : షమర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-301
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబబ దదలత షపక
ఇఇటట ననఇ:3/302
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : లమలక
ఇఇటట ననఇ:3-303/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
1156 LHL2553121
పపరర: జజన అహకద షపక

100-117/138

తఇడడ:డ మహత
ఇఇటట ననఇ:3-302
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : నగభల మరర
ఇఇటట ననఇ:3-302
వయససస:32
లఇ: ససస స
1153 LHL4189163
పపరర: లమల బ శశక

1145 RBE1887058
పపరర: సలఇ షపక

1143 LHL4187480
పపరర: చన ఫరతమమ షపక
భరస : చన ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-301
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన ససబబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-301
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:3-302
వయససస:82
లఇ: ససస స
1150 RBE1225540
పపరర: ఫరతమమ బ

100-117/334

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:3-300/1
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదన సరహహబ శశక
ఇఇటట ననఇ:3-301
వయససస:51
లఇ: పప
1147 LHL2557577
పపరర: హహసపసన బ షపక

1142 LHL4189155
పపరర: జజకకరర శశక

1167 LHL4189189
పపరర: దరరయమ బ శశక

100-117/340

భరస : జజన బబషర
ఇఇటట ననఇ:3-308
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-117/341

1170 RBE0721597
పపరర: ఘన సససదన షపక

100-116/723

తఇడడ:డ బబబబవల
ఇఇటట ననఇ:3-310
వయససస:44
లఇ: పప
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1171 LHL2545036
పపరర: ఖమశఇబ షపక

100-117/342

భరస : అబబదలమల
ఇఇటట ననఇ:3-312
వయససస:57
లఇ: ససస స
1174 LHL4190567
పపరర: పసఇటట కరరలపరటట

100-116/725

100-117/140

100-116/727

100-116/730

100-116/733

100-117/346

100-116/737

తఇడడ:డ రఫస షపక జలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:3-317
వయససస:25
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE0838425
పపరర: సససస వల షపక

1187 RBE1163567
పపరర: అచసత రరవప గడదఇ

1190 RBE0838433
పపరర: అబబదల సలమ షపక

1193 RBE1021062
పపరర: ఫసరగజ షపక

100-116/739

1196 LHL4190583
పపరర: మహకద రఫస జజలకఇటట షపక

100-116/731

1199 RBE1724400
పపరర: లయమజ షపక జలకఇటట
తఇడడ:డ రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-317
వయససస:21
లఇ: పప

1179 RBE1400373
పపరర: శరకకర షపక

100-116/46

1182 LHL2565653
పపరర: చఇదసబబడచ షపక

100-116/729

1185 RBE1058545
పపరర: కరరలపరటట ససససరవల షపక

100-116/732

తఇడడ:డ చఇదస బబడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-314
వయససస:39
లఇ: పప
100-116/734

1188 LHL2555605
పపరర: సరయబ బ షపక

100-117/345

భరస : చఇదసబబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-314
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-116/735

1191 RBE0651406
పపరర: వల షపక

100-116/736

తఇడడ:డ కరరలపరటట జమమల
ఇఇటట ననఇ:3-316
వయససస:35
లఇ: పప
100-116/47

1194 LHL2544419
పపరర: జజనభబషర షపక

100-116/738

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-317
వయససస:43
లఇ: పప
100-116/740

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-317
వయససస:45
లఇ: పప
100-116/742

100-117/139

తఇడడ:డ పసదద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-314
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3/317
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-317
వయససస:69
లఇ: పప
1198 RBE1724343
పపరర: ఫయమజ షపక జలకఇటట

100-116/728

తఇడడ:డ జజనన అహమద
ఇఇటట ననఇ:3-315
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : వ ల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-316
వయససస:31
లఇ: ససస స
1195 LHL4190575
పపరర: జజన అహకద జజలకఇటట షపక

1181 LHL2551810
పపరర: ఘన షపక

1176 RBE1723626
పపరర: జన బబగఇ షపక

భరస : ఘన
ఇఇటట ననఇ:3/314
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపరయవ గడదఇ
ఇఇటట ననఇ:3-314
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : ససససర వల
ఇఇటట ననఇ:3-314/A
వయససస:35
లఇ: ససస స
1192 RBE1103019
పపరర: నగభల బ షపక

100-117/344

తఇడడ:డ చఇదస బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-314
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : కరరలపరటట ససససర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-314
వయససస:36
లఇ: ససస స
1189 LHL4189304
పపరర: ఖమససఇ బ షపక

1178 LHL3825510
పపరర: ఫరతమభన షపక

100-116/724

భరస : ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-313
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదస బబడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-314
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదస బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-314
వయససస:32
లఇ: పప
1186 RBE1103142
పపరర: ఖమససఇ బ షపక

100-116/726

భరస : లమల అహమకద
ఇఇటట ననఇ:3-313
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదస బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-314
వయససస:39
లఇ: పప
1183 RBE0721605
పపరర: మసరసన వల షపక

1175 RBE1164763
పపరర: షకకలమ షపక

1173 LHL2552727
పపరర: ఇమమఇబబడడ షపక
తఇడడ:డ లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-313
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ఇమఇ బబడచ షసక
ఇఇటట ననఇ:3-313
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : మహమద అనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-313
వయససస:29
లఇ: ససస స
1180 LHL2544872
పపరర: సససదనవల కరలపరడడ

100-117/343

భరస : సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-312
వయససస:97
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-313
వయససస:34
లఇ: పప
1177 RBE1806397
పపరర: మసరసన షపక

1172 LHL3825502
పపరర: రసనల బ షపక

1197 RBE1207621
పపరర: మమలన బ షపక

100-116/741

భరస : మహకద షఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-317
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-116/743

1200 RBE1587690
పపరర: రరయమజ షపక జలకఇటట

100-117/141

తఇడడ:డ రఫస షపక జలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:3-317
వయససస:23
లఇ: పప
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1201 LHL4187514
పపరర: ఫరజలకననసర షపక జలకటల

100-117/347

భరస : జజన అహమకద
ఇఇటట ననఇ:3-317
వయససస:62
లఇ: ససస స
1204 LHL4190591
పపరర: అబబదల బషసర షపక

100-116/744

100-120/22

100-116/747

100-117/352

100-116/749

100-117/146

100-117/356

తఇడడ:డ పసదద మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-324
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 LHL4187548
పపరర: రమజజ బబగఇ షపక

1217 RBE1611573
పపరర: మరరవల సయవద

1220 LHL2551042
పపరర: పసద సససదనబ షపక

1223 RBE1922608
పపరర: రజయ బబగఇ షపక

100-117/358

1226 RBE0392068
పపరర: దరరయమ వల షపక

100-117/353

1229 RBE1207688
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : సససదనవల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-324
వయససస:37
లఇ: ససస స

1209 RBE0721613
పపరర: ఇబడహహఇ షపక

100-116/746

1212 RBE1723634
పపరర: గరసవ బబగఇ షపక

100-117/143

1215 RBE1611482
పపరర: మరర బ సయవద

100-116/748

భరస : మరర వల సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-320
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-117/144

1218 RBE1895366
పపరర: ఫరరద బఇవనస షపక

100-117/145

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-320
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-117/354

1221 RBE0392852
పపరర: ననగరశశర రరవప గబఇడ

100-117/355

తఇడడ:డ వవఇకటటశరశరర
ల
ఇఇటట ననఇ:3-321
వయససస:53
లఇ: పప
100-116/750

1224 LHL2558716
పపరర: జబబదన బబగఇ షపక

100-117/357

భరస : మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-322
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-116/751

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-323
వయససస:49
లఇ: పప
100-116/753

100-117/351

భరస : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-319
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గలసర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-322
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : గరలబ సర
ఇఇటట ననఇ:3-322
వయససస:49
లఇ: ససస స
1228 LHL2543403
పపరర: సససదనవల షపక

100-117/142

భరస : అలమలబక
ఇఇటట ననఇ:3-320
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-321
వయససస:48
లఇ: ససస స
1225 LHL3825452
పపరర: జలలఖమ బబగఇ షపక

1211 RBE1157263
పపరర: మహబభబ ససభబన షపక

1206 RBE0652891
పపరర: హబజ షపక

తఇడడ:డ మహమకద రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-319
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ హసన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-320
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : మర వల సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-320
వయససస:35
లఇ: ససస స
1222 RBE0394635
పపరర: శరదడవ గబఇడన

100-116/745

భరస : మహబభబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-319
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-320
వయససస:62
లఇ: ససస స
1219 RBE1910678
పపరర: మర బ సయవద

1208 LHL2542587
పపరర: మహకద రసనల షపక

100-117/349

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-318
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద రసనల
ఇఇటట ననఇ:3-319
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : అబబదల రసనల
ఇఇటట ననఇ:3-319
వయససస:47
లఇ: ససస స
1216 RBE1888031
పపరర: ఫరరద బఇవనస షపక

100-117/350

తఇడడ:డ హసన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-319
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమకద రసనల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-319
వయససస:35
లఇ: పప
1213 LHL2551497
పపరర: దరరయమ బ షపక

1205 LHL3825270
పపరర: యమమమ బ షపక

1203 LHL4187530
పపరర: దరరయమబ షపక
భరస : సలమ
ఇఇటట ననఇ:3-317
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఖమశఇ
ఇఇటట ననఇ:3-318
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-318
వయససస:40
లఇ: పప
1210 RBE1163385
పపరర: మహబభబ ససబబన షపక

100-117/348

భరస : రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-317
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-317A
వయససస:38
లఇ: పప
1207 RBE1483213
పపరర: మసరసన వల షపక

1202 LHL4187522
పపరర: మసరసన బ షపక

1227 RBE1027854
పపరర: ఆషర షపక

100-116/752

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-323
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-116/754

1230 LHL2544757
పపరర: ఫరతమమబ షపక

100-117/359

భరస : మరరమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:3-324
వయససస:87
లఇ: ససస స
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1231 LHL2566503
పపరర: సససదనవల షపక

100-116/755

తఇడడ:డ మహబససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-325
వయససస:49
లఇ: పప
1234 RBE1224930
పపరర: షరకకరర షపక

100-116/758

100-117/147

100-116/761

100-116/763

100-116/766

100-117/149

100-116/768

తఇడడ:డ మమకసర
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 LHL2545010
పపరర: అబబదల ఘన షపక

1247 RBE1225524
పపరర: సరమమ షపక

1250 LHL2567477
పపరర: కరరమభన షపక

1253 LHL3829454
పపరర: అలల బబడడ షపక

100-117/363

1256 RBE0721654
పపరర: హసన అహకద శశక

100-116/764

1259 LHL4190625
పపరర: తహరరదదదన షపక
తఇడడ:డ మమమమబననసర
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:42
లఇ: పప

1239 RBE1667849
పపరర: సదదఖ షపక

100-120/23

1242 LHL2565042
పపరర: గరస షపక

100-116/762

1245 LHL2550374
పపరర: అబబదల ఖలక షపక

100-116/765

తఇడడ:డ మహకద రపస
ఇఇటట ననఇ:3-328
వయససస:37
లఇ: పప
100-116/767

1248 RBE1114495
పపరర: షమమ షపక

100-117/148

తఇడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-328
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-117/362

1251 RBE1426007
పపరర: షరహననజ షపక

100-116/48

భరస : మహమకద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/330
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-116/769

1254 LHL4190617
పపరర: మబసస ఫర షపక

100-116/770

తఇడడ:డ అలల బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-330
వయససస:35
లఇ: పప
100-117/364

తఇడడ:డ అలల బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-330
వయససస:35
లఇ: పప
100-116/772

100-116/760

తఇడడ:డ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-327
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ హసన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-330
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : అలల బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-330
వయససస:55
లఇ: ససస స
1258 LHL2566701
పపరర: మహకద రఫస షపక

100-117/361

భరస : రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-328
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలల బబడడ
ఇఇటట ననఇ:3-330
వయససస:38
లఇ: పప
1255 LHL3825486
పపరర: జజన బబగఇ షపక

1241 LHL2563880
పపరర: జజనబబగఇ షపక

1236 RBE1225516
పపరర: ఫరరబ షపక

తఇడడ:డ సససదనవల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-325/1
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమకద రఫస
ఇఇటట ననఇ:3-328
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : వల సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-328
వయససస:33
లఇ: ససస స
1252 LHL2545994
పపరర: మహకద ఆల షపక

100-117/360

తఇడడ:డ మహకద రపస
ఇఇటట ననఇ:3-328
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబభబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-328
వయససస:59
లఇ: పప
1249 RBE1723600
పపరర: ఖససఇ బ సయవద

1238 LHL2567535
పపరర: మలల కర షపక

100-116/757

తఇడడ:డ దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:3-325
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : గరలబ సర
ఇఇటట ననఇ:3-326
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-327
వయససస:32
లఇ: ససస స
1246 LHL2567998
పపరర: మహమకద రఫస షపక

100-116/759

భరస : సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-325
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-326
వయససస:54
లఇ: పప
1243 RBE1295550
పపరర: ఆశర షపక

1235 RBE1225508
పపరర: ఫర హహన షపక

1233 LHL4190609
పపరర: సససదన షపక
తఇడడ:డ గరల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-325
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:3-325
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-325
వయససస:27
లఇ: పప
1240 LHL3829314
పపరర: గరలసరబబడడ షపక

100-116/756

తఇడడ:డ మహబససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-325
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-325
వయససస:27
లఇ: ససస స
1237 RBE1114503
పపరర: ఫరరరఖ షపక

1232 LHL2567501
పపరర: దసస గరరర షపక

1257 LHL2565638
పపరర: జజన షపక

100-116/771

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:45
లఇ: పప
100-116/773

1260 RBE1027888
పపరర: జజన బబషర షపక

100-116/774

తఇడడ:డ ననగబల వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:28
లఇ: పప
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1261 RBE1224526
పపరర: జజన బబషర షపక

100-116/775

తఇడడ:డ ననగభర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:27
లఇ: పప
1264 LHL2551190
పపరర: ఇఇతయమజరబగమ షపక

100-117/366

100-118/19

100-117/370

100-116/778

100-118/20

100-116/780

100-117/374

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల శలఇ
ఇఇటట ననఇ:3-338
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE1723527
పపరర: రఇజజన బఇవనస షపక

1277 RBE2482271
పపరర: అబబదల రహహఇ షపక

1280 LHL4187589
పపరర: మరర బ షపక

1283 LHL4187605
పపరర: గరససననసర షపక

100-117/154

1286 RBE1990944
పపరర: షఫసయమ షపక

100-117/153

1289 RBE1723659
పపరర: గగపస పససపపలలటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:3-338
వయససస:24
లఇ: పప

1269 LHL2550655
పపరర: మహబభబ బ షపక

100-117/369

1272 LHL2545093
పపరర: మహకద జజన షపక

100-116/777

1275 LHL2546232
పపరర: సససదనబ షపక

100-117/371

భరస : మహమకద జజన
ఇఇటట ననఇ:3-333
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-118/666

1278 LHL2556744
పపరర: జమమల సససదన షపక

100-116/779

తఇడడ:డ ససససరవల
ఇఇటట ననఇ:3-334
వయససస:37
లఇ: పప
100-117/372

1281 RBE0394593
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-117/373

భరస : జమమల సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-334, JALAGADA BAZAR
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-117/375

1284 LHL4191474
పపరర: ఖమహజజ మహహదద న

100-116/781

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-337
వయససస:41
లఇ: పప
100-117/155

తఇడడ:డ పకకరఅహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-337
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-117/156

100-117/368

తఇడడ:డ లమల అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-333
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : గరలబ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-335
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకకర అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-337
వయససస:20
లఇ: పప
1288 RBE1723402
పపరర: నవన శలఇ

100-117/152

భరస : ససససర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-334
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : చన జజనస అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-335
వయససస:84
లఇ: ససస స
1285 RBE1990936
పపరర: యమససన షపక

1271 RBE1105718
పపరర: జమమల బ షపక

1266 LHL4187571
పపరర: ననరద హన షపక

భరస : ఆలలసర
ఇఇటట ననఇ:3-332
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద జజనస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-333
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడడ:డ జలమకరఇటట
ఇఇటట ననఇ:3-334
వయససస:57
లఇ: పప
1282 LHL4187597
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/776

భరస : మహమకద గరసప షపక
ఇఇటట ననఇ:3-333
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద గరస షససక
ఇఇటట ననఇ:3-333
వయససస:21
లఇ: ససస స
1279 RBE0392712
పపరర: ససససర వల షపక

1268 RBE1027896
పపరర: ఫసరగజ షపక

100-117/365

భరస : మమమనసదదదన
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-332-A
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమద జజనన
ఇఇటట ననఇ:3-333
వయససస:28
లఇ: పప
1276 RBE1663533
పపరర: రఇజనబ షససక

100-117/367

తఇడడ:డ ససలమర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-332
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ శలమర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-332
వయససస:31
లఇ: పప
1273 RBE0838441
పపరర: మహమద గరస షపక

1265 LHL4187563
పపరర: రజయమబ షపక

1263 LHL2551182
పపరర: మసరసన బ షపక
భరస : జమమలకదదదన
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:24
లఇ: పప
1270 RBE1899483
పపరర: జలమన షపక

100-117/151

తఇడడ:డ మహబభబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : తనహహరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:45
లఇ: ససస స
1267 RBE1880764
పపరర: ఖలలల షపక

1262 RBE1226712
పపరర: యమససన షపక

1287 LHL3829462
పపరర: వనఇకటటశశరరల శలఇ

100-116/782

తఇడడ:డ నరసయవ
ఇఇటట ననఇ:3-338
వయససస:52
లఇ: పప
100-117/157

1290 RBE1921329
పపరర: నవన శలఇ

100-117/158

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల శలఇ
ఇఇటట ననఇ:3-338
వయససస:24
లఇ: పప
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1291 LHL3825247
పపరర: లకడక శలఇ

100-117/376

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-338
వయససస:44
లఇ: ససస స
1294 LHL3829488
పపరర: శరనవరససలక శలఇ

100-116/784

100-117/378

100-116/787

100-116/788

100-116/790

100-117/162

100-116/793

తఇడడ:డ ఖససఇ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-348
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 RBE1956390
పపరర: మమబబ ససబబన షపక

1307 LHL4190641
పపరర: శరనవరసరరవప మబనగ

1310 LHL4187639
పపరర: అచచమక మబనగర

1313 LHL3825601
పపరర: మసరసన బ షపక

100-117/382

1316 LHL2555928
పపరర: కరససఇసససదన షపక

100-116/789

1319 RBE1920305
పపరర: జమల సససద షపక
తఇడడ:డ జజనమయమ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-348
వయససస:34
లఇ: పప

1299 RBE1665728
పపరర: మరర బ షపక

100-125/803

1302 RBE1634328
పపరర: మహమకద షరరఫ షపక

100-117/160

1305 RBE1723477
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

100-117/161

తఇడడ:డ సరఈసరవఅల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-342
వయససస:22
లఇ: పప
100-116/791

1308 RBE1207548
పపరర: ననగరరజ బబ మకరరడడ

100-116/792

తఇడడ:డ కకటటశశరరరవప బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:3-345
వయససస:32
లఇ: పప
100-117/379

1311 RBE1992973
పపరర: వజయలకడక పససపపలలటట

100-117/163

భరస : వవణబ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:3-346
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-117/380

1314 LHL4187647
పపరర: జజనమక తకరపళలపరడడషపక

100-117/381

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-347
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-116/794

తఇడడ:డ కరససమలల స
ఇఇటట ననఇ:3-348
వయససస:53
లఇ: పప
100-117/165

100-116/786

తఇడడ:డ మహహదద న పసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-341 CHAPALA GADDA
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : మహబభబ వల
ఇఇటట ననఇ:3-347
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసరకయయల
ఇఇటట ననఇ:3-347
వయససస:28
లఇ: ససస స
1318 RBE1723568
పపరర: ససభబన షపక

100-117/159

భరస : రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:3-345
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-347
వయససస:34
లఇ: పప
1315 RBE0427047
పపరర: జన బబగఇ షపక

1301 RBE1723675
పపరర: మహహదదదన షపక

1296 LHL3829744
పపరర: మహకద రరఫ షపక

భరస : ససకకఇదర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-340/a
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:3-345
వయససస:32
లఇ: పప

తలల : అచచమక మబణగ
ఇఇటట ననఇ:3-345
వయససస:26
లఇ: పప
1312 RBE0392829
పపరర: ఇసరకయయల షపక

100-125/802

తఇడడ:డ ససససర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-342
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయవ స
ఇఇటట ననఇ:3-343
వయససస:71
లఇ: పప
1309 RBE1990589
పపరర: నరరఇదడ మబణగ

1298 RBE1665694
పపరర: ససకకఇదర మహడ

100-116/783

తఇడడ:డ మహబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-340
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : మహహదదదన పసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-341
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-342
వయససస:70
లఇ: పప
1306 LHL3829017
పపరర: వనఇకటటశశరరల మబనగర

100-116/785

తఇడడ:డ సలఇ మహడ
ఇఇటట ననఇ:3-340/A
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ నబసర
ఇఇటట ననఇ:3-341
వయససస:47
లఇ: పప
1303 LHL3829173
పపరర: లమల అహకద షపక

1295 LHL2547669
పపరర: మహబభబ వల షపక

1293 RBE1747542
పపరర: నరసయవ శలఇ
తఇడడ:డ శరనవరసరరవప శలఇ
ఇఇటట ననఇ:3-338/a
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవపఫ
ఇఇటట ననఇ:3-340
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : రరఫప
ఇఇటట ననఇ:3-340
వయససస:55
లఇ: ససస స
1300 LHL4190633
పపరర: మమహహదద న పసరర షపక

100-117/377

భరస : శరనస
ఇఇటట ననఇ:3-338
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయవ
ఇఇటట ననఇ:3-339
వయససస:42
లఇ: పప
1297 LHL4187613
పపరర: మహబభబ బ షపక

1292 RBE0394270
పపరర: నరసమక శలఇ

1317 RBE1723550
పపరర: మమమబబ వల షపక

100-117/164

తఇడడ:డ ఖససఇ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-348
వయససస:22
లఇ: పప
100-117/166

1320 RBE1920479
పపరర: మహహబభ షపక

100-117/167

భరస : జమల శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-348
వయససస:31
లఇ: ససస స
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1321 LHL2552586
పపరర: చనన ననగబలమరర షపక

100-116/795

తఇడడ:డ సససదనలల స
ఇఇటట ననఇ:3-349
వయససస:35
లఇ: పప
1324 RBE0721662
పపరర: సరదదఇ హహసపన శశక

100-117/384

100-116/797

100-116/800

100-116/802

100-117/386

100-116/806

100-117/389

భరస : హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-356
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 LHL2557429
పపరర: ఇమమఇ సరహహబ షపక

1337 LHL2555951
పపరర: జజన భబషర షపక

1340 LHL2557346
పపరర: సససదమక గరరకపరటట

1343 RBE0721696
పపరర: చచననయవ పప టట శరర

100-117/392

1346 RBE0392696
పపరర: మహహదదదన పసరర షపక

100-116/803

1349 RBE1879063
పపరర: హహసపన షపక
తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-356
వయససస:34
లఇ: పప

1329 LHL2569036
పపరర: గడదఇ మహమకద రఫస షపక

100-116/799

1332 RBE1225631
పపరర: గరససయమ షపక

100-117/168

1335 LHL2551604
పపరర: అజమభన బ షపక

100-117/385

భరస : యమమమ సర
ఇఇటట ననఇ:3-351
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-116/804

1338 RBE1885623
పపరర: శరనవరస రరవప గరరకపరటట

100-116/805

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప గరరకపరటట
ఇఇటట ననఇ:3-352
వయససస:39
లఇ: పప
100-117/387

1341 LHL2557320
పపరర: జరసతతన షపక

100-117/388

భరస : ననవన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-352A
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-117/390

1344 LHL2557437
పపరర: రసనల షపక

100-117/391

తఇడడ:డ పసద మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-355
వయససస:47
లఇ: పప
100-116/807

తఇడడ:డ ఆదనఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-356
వయససస:53
లఇ: పప
100-117/169

100-118/21

భరస : మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-350
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయవ
ఇఇటట ననఇ:3-353
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : రసనల
ఇఇటట ననఇ:3-355
వయససస:40
లఇ: ససస స
1348 RBE1879055
పపరర: ఫరతమ షపక

100-116/801

భరస : నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-352
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : చచననయవ
ఇఇటట ననఇ:3-353
వయససస:55
లఇ: ససస స
1345 RBE0652917
పపరర: సససదనబ షపక

1331 RBE1027953
పపరర: మమబబల గడదఇ

1326 RBE1664549
పపరర: మహబబబ షపక

తఇడడ:డ సససదల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-350
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననననసరహహబ స
ఇఇటట ననఇ:3-352
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : శరనవరసరరవప గరరకపరటట
ఇఇటట ననఇ:3-352
వయససస:33
లఇ: ససస స
1342 LHL4187753
పపరర: హనసమమయమక పప టల ససరర

100-116/798

తఇడడ:డ మమసరహహబ స
ఇఇటట ననఇ:3-351
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : జజనభబష
ఇఇటట ననఇ:3-351
వయససస:35
లఇ: ససస స
1339 RBE1885631
పపరర: రమమదడవ గరరకపరటట

1328 LHL2560894
పపరర: మహబభబ జజన షపక

100-117/383

భరస : ననగబలమరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-349/A
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : జజన బబషర గడదఇ
ఇఇటట ననఇ:3-350
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమమఇసర స
ఇఇటట ననఇ:3-351
వయససస:37
లఇ: పప
1336 LHL2551612
పపరర: అసనల బ షపక

100-121/34

తఇడడ:డ సససదనవల స
ఇఇటట ననఇ:3-350
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : మమబబజజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-350
వయససస:31
లఇ: ససస స
1333 LHL2556892
పపరర: జజన భబషర షపక

1325 RBE1519792
పపరర: ఫరతమమ షపక

1323 LHL2553675
పపరర: సససదనబ షపక
భరస : సససదలల
ఇఇటట ననఇ:3-349
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-349
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదనవల స
ఇఇటట ననఇ:3-350
వయససస:40
లఇ: పప
1330 RBE1027920
పపరర: ననగబలబ షపక

100-116/796

భరస : చన ననగబల మరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-349
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదనలల
ఇఇటట ననఇ:3-349
వయససస:36
లఇ: పప
1327 LHL2552685
పపరర: జజన భబషర షపక

1322 RBE1027912
పపరర: గరససన షపక

1347 RBE1891316
పపరర: అయయషర షపక

100-116/808

తఇడడ:డ మహహదదన హహరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-356
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-117/170

1350 LHL2545309
పపరర: ఖమశఇబ షపక

100-117/393

భరస : మహహదద న పసరర
ఇఇటట ననఇ:3-356
వయససస:49
లఇ: ససస స
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1351 LHL2545325
పపరర: కరసర బ షపక

100-117/394

భరస : మరరసర
ఇఇటట ననఇ:3-356
వయససస:37
లఇ: ససస స
1354 LHL3829181
పపరర: చఇద బబషర పఠరన

100-116/810

100-117/395

100-116/813

100-116/816

100-118/22

100-116/819

100-121/35

భరస : ఆలలషసదన
ఇఇటట ననఇ:3-366
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 LHL2542769
పపరర: లకకమక పససపపలలటట

1367 LHL4190674
పపరర: చననసససదలల పససపపలలటట

1370 LHL4187654
పపరర: ననగరఇదడమక పససపపలలటట

1373 LHL2551778
పపరర: గబరవయవ పససపపలలటట

100-116/822

1376 LHL2548238
పపరర: మహబభబ బ షపక

100-117/398

1379 LHL4187670
పపరర: మసరసన బ శశక
భరస : మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-366
వయససస:70
లఇ: ససస స

1359 RBE1498716
పపరర: షమమ పఠరన

100-117/397

1362 LHL4190666
పపరర: ఆఇజనవయబలక పససపపలలటట

100-116/815

1365 RBE1055517
పపరర: అఇజల పససపపలలటట

100-117/399

భరస : ఆఇజనవయబలక పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:3-358
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-116/817

1368 LHL3829561
పపరర: చననసససదలల పససపపలలటట

100-116/818

తఇడడ:డ రరమయవ
ఇఇటట ననఇ:3-360
వయససస:57
లఇ: పప
100-117/400

1371 LHL4187662
పపరర: సససదమక పససపపలలటట

100-117/401

భరస : రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:3-360
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-116/820

1374 LHL4190690
పపరర: ససభబన షపక

100-116/821

తఇడడ:డ సససదన సరహహబ స
ఇఇటట ననఇ:3-362
వయససస:35
లఇ: పప
100-117/402

భరస : ఖమశఇ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-363
వయససస:89
లఇ: ససస స
100-117/404

100-116/812

తఇడడ:డ పసదసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:3-358
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమయవ
ఇఇటట ననఇ:3-361
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-362
వయససస:32
లఇ: పప
1378 LHL2561926
పపరర: మహబభబ బ షపక

100-116/814

భరస : సససదలల
ఇఇటట ననఇ:3-360
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : సససదసలక పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:3-360
వయససస:25
లఇ: ససస స
1375 LHL4191482
పపరర: దచసదన మమబబ ససభబన షపక

1361 LHL3829652
పపరర: పపదద సససదసలక పససపపలలటట

1356 RBE1400399
పపరర: ఆయయశర బబగఇ పఠరన

తఇడడ:డ మరరవల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-357
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:3-359
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ చన సససదనలల
ఇఇటట ననఇ:3-360
వయససస:34
లఇ: పప
1372 RBE1456061
పపరర: సఇదవ పససపపలలటట

100-117/396

భరస : పసద సససదలల
ఇఇటట ననఇ:3-358
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదయవ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:3-358
వయససస:31
లఇ: పప
1369 LHL4190682
పపరర: సససదసలక పససపపలలటట

1358 RBE0721407
పపరర: దరరయమసససదనబ పఠరన

100-116/809

భరస : మరరవల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-357
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:3-358
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:3-358
వయససస:33
లఇ: పప
1366 RBE1455899
పపరర: సససదడష కకమమర పససపపలలటట

100-116/811

భరస : చనఇద బబషర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-357
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏడనడ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:3-358
వయససస:37
లఇ: పప
1363 RBE0721621
పపరర: సససడడషప కకమమర పససపపలలటట

1355 LHL3829207
పపరర: మరరవల పఠరన

1353 LHL3829165
పపరర: చననమరరవల పఠణ
తఇడడ:డ నబసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-357
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ నబసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-357
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : నబసర
ఇఇటట ననఇ:3-357
వయససస:59
లఇ: ససస స
1360 LHL3829611
పపరర: నరససఇహరరవప పససపపలలటట

100-125/804

తఇడడ:డ మహహదదదన పసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-356
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ నబసరహహబ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-357
వయససస:38
లఇ: పప
1357 LHL3825148
పపరర: పకకరమమక పఠరన

1352 RBE1498062
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

1377 LHL2547636
పపరర: మమలమల షపక షపక

100-117/403

తఇడడ:డ మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-366
వయససస:37
లఇ: పప
100-117/405

1380 LHL4187688
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-117/406

భరస : సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-366
వయససస:46
లఇ: ససస స
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1381 LHL4187696
పపరర: ననగబల బ షపక

100-117/407

భరస : బబజ
ఇఇటట ననఇ:3-366
వయససస:44
లఇ: ససస స
1384 RBE1806348
పపరర: జలమన షపక

100-117/171

100-116/823

100-122/33

100-117/274

100-116/827

100-117/174

100-117/416

భరస : సరగర సఇకకరర
ఇఇటట ననఇ:3-376
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 LHL2545044
పపరర: సససదనవల షపక

1397 RBE1443654
పపరర: సయవద మహమకద సడ

1400 LHL2550788
పపరర: అమననబ షపక

1403 RBE1747427
పపరర: అఖల చఇదన గభడన

100-117/417

1406 LHL2562445
పపరర: నరససఇహరరవప గభడ

100-117/412

1409 LHL2553501
పపరర: వనఇకటనరసమక గభడ
భరస : చన నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-376
వయససస:37
లఇ: ససస స

1389 LHL4190716
పపరర: బబజ షపక

100-117/411

1392 RBE1723345
పపరర: అఫరస షపక గఇగరరరడడడపడడ

100-117/172

1395 RBE0838458
పపరర: ననగరశశరరరవప జఇపపలమ

100-116/826

తఇడడ:డ శశషయవ
ఇఇటట ననఇ:3-370
వయససస:32
లఇ: పప
100-117/173

1398 LHL2550663
పపరర: అలసససదన షపక

100-117/413

తఇడడ:డ మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-370
వయససస:54
లఇ: పప
100-117/414

1401 LHL4189528
పపరర: జలకఇటట రహహమమ షపక

100-117/415

భరస : అబబదల బషసర
ఇఇటట ననఇ:3-374
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-116/828

1404 RBE1747468
పపరర: పపజలథన గభడ

100-116/829

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప గభడ
ఇఇటట ననఇ:3-375
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-117/418

తఇడడ:డ రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:3-375
వయససస:42
లఇ: పప
100-117/175

100-117/410

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-369
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప గభడన
ఇఇటట ననఇ:3-375
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : పసద నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-375
వయససస:39
లఇ: ససస స
1408 RBE1895663
పపరర: భభలకడక సశపన సఇకకరర

100-116/825

భరస : సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-373
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన హహసపసన సర
ఇఇటట ననఇ:3-374
వయససస:38
లఇ: పప
1405 LHL2553493
పపరర: ననగలకడక గభడ

1391 RBE1922616
పపరర: సససదలల షపక

1386 RBE1546365
పపరర: జజన భబషర షపక

తఇడడ:డ మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-368
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజన బబషర సడ
ఇఇటట ననఇ:3-370
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలల సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-371
వయససస:31
లఇ: పప
1402 RBE0651521
పపరర: మహకద షఫస

100-116/824

తఇడడ:డ మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-369
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ అల సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-370
వయససస:30
లఇ: పప
1399 RBE1225581
పపరర: జజన బబషర షపక

1388 RBE1955194
పపరర: నససమ నషరత షపక

100-118/13

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-367
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-369
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/369
వయససస:28
లఇ: పప
1396 RBE0838466
పపరర: సససదన షపక

100-117/409

తఇడడ:డ బబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-368
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-368
వయససస:24
లఇ: ససస స
1393 RBE1223676
పపరర: ససభబన షపక గఇగరరరడడడపరడడ

1385 LHL4190708
పపరర: సససదన షపక

1383 RBE1058560
పపరర: హహసపసన బ షపక
భరస : మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/366
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబషసపల
ఇఇటట ననఇ:3-367
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజన బబష
ఇఇటట ననఇ:3-368
వయససస:21
లఇ: పప
1390 RBE1884402
పపరర: రహహమ అఇజమ షపక

100-117/408

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-366
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-367
వయససస:24
లఇ: పప
1387 RBE1747534
పపరర: ననగబలమరర షపక

1382 LHL4187704
పపరర: అషసఫ
డ పన షపక

1407 RBE1891365
పపరర: మమనక గభడ

100-117/31

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప గభడ
ఇఇటట ననఇ:3/376
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-117/419

1410 LHL4190732
పపరర: చన నరససఇహరరవప గభడ

100-117/420

తఇడడ:డ రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:3-376
వయససస:40
లఇ: పప
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1411 LHL2544609
పపరర: యమమమ బ పఠరన

100-117/421

భరస : ఘన సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-377
వయససస:42
లఇ: ససస స
1414 RBE1546522
పపరర: మమబబ జజన పఠరన

100-117/424

100-117/426

100-117/429

100-117/432

100-117/435

100-118/23

100-117/440

తఇడడ:డ చనగగపయవ
ఇఇటట ననఇ:3-383
వయససస:55
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 LHL2560126
పపరర: లకకమక మబతనవల

1427 LHL4190765
పపరర: నరరశ మబతనవల

1430 LHL2563484
పపరర: ననగసససదయవ సఇకరరఇత

1433 RBE1723436
పపరర: గగవరరన పససపపలలటట

100-117/178

1436 RBE1921618
పపరర: గగవరరన పససపపలలటట

100-117/433

1439 RBE1729318
పపరర: శవ శఇకర బబ మకరరడడడ
తఇడడ:డ శరనవరసరరవప బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:3-384
వయససస:20
లఇ: పప

1419 LHL4190740
పపరర: నరరశ కకమమర కనశశటట

100-117/428

1422 LHL4190757
పపరర: వనఇకటటశశరరల శలఇ

100-117/431

1425 LHL2560191
పపరర: శవయవ మబతనవల

100-117/434

తఇడడ:డ పసదమటట యవ
ఇఇటట ననఇ:3-381
వయససస:50
లఇ: పప
100-117/436

1428 RBE1962067
పపరర: సససదనరరవప సఇకకరరతడ

100-117/437

తఇడడ:డ ననగరజ సఇకకరరతడ
ఇఇటట ననఇ:3-381
వయససస:20
లఇ: పప
100-117/438

1431 LHL3825445
పపరర: పసచచమక సఇకకరరతడ

100-117/439

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:3-382
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-117/176

1434 RBE1723667
పపరర: అనత పససపపలలటట

100-117/177

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:3-383
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-117/179

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:3-383
వయససస:20
లఇ: పప
100-117/442

100-116/830

తఇడడ:డ మటట యవ
ఇఇటట ననఇ:3-380A
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-383
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : గగపస పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:3-383
వయససస:23
లఇ: ససస స
1438 LHL3829587
పపరర: వనఇకటటశశరరల పససపపలలటట

100-117/430

తఇడడ:డ సససదసలక స
ఇఇటట ననఇ:3-382
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ననగ సససదయవ
ఇఇటట ననఇ:3-382
వయససస:34
లఇ: ససస స
1435 RBE1723683
పపరర: ననగలకడక పససపపలలటట

1421 RBE0652362
పపరర: వనఇకటరరవమక కనశశటట

1416 RBE1724202
పపరర: వనఇకటటశశరరల కనశశటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-379
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవయవ మబతనవల
ఇఇటట ననఇ:3-381
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : నరరశ మబతనవల
ఇఇటట ననఇ:3-381
వయససస:21
లఇ: ససస స
1432 RBE0721423
పపరర: సఇకకరరతడ అరరణన

100-117/427

భరస : శవయవ
ఇఇటట ననఇ:3-381
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : రరఇబబబబ
ఇఇటట ననఇ:3-381
వయససస:32
లఇ: ససస స
1429 RBE2002061
పపరర: రరవత మబతనవల

1418 LHL2564037
పపరర: ససరరష వఇటల

100-117/423

తఇడడ:డ అపషయవ కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:3-379
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-379A
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవయవ మబతనవల
ఇఇటట ననఇ:3-381
వయససస:36
లఇ: పప
1426 LHL4187738
పపరర: సతవవత మబతనవల

100-117/425

తఇడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-379
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-379
వయససస:52
లఇ: ససస స
1423 LHL2556942
పపరర: రరఇబబబబ మబతనవల

1415 LHL2548246
పపరర: సససదనబ పఠరన

1413 RBE1546449
పపరర: మమబబ భబష పఠరన
తఇడడ:డ గన సససద పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-377
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : జమమల
ఇఇటట ననఇ:3-378
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయవ
ఇఇటట ననఇ:3-379
వయససస:59
లఇ: పప
1420 LHL2558872
పపరర: ససతమక వఇటల

100-117/422

తఇడడ:డ జమమల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-377
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ గన సససదన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-377
వయససస:24
లఇ: ససస స
1417 LHL2559243
పపరర: కకటటశశరరరవప వఇటల

1412 LHL2552677
పపరర: గననసససదన పఠరన

1437 LHL3825437
పపరర: అకపమక పపససపపలలటట

100-117/441

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-383
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/831

1440 RBE1027979
పపరర: పడభబకర శరరరమబల

100-116/832

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప శరరరమబల
ఇఇటట ననఇ:3-385
వయససస:30
లఇ: పప
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1441 RBE1723378
పపరర: వనయ కకమమర మబనగర

100-117/180

తఇడడ:డ పసద ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:3-386
వయససస:20
లఇ: పప
1444 LHL2556496
పపరర: జయలకడక మబనగర

100-117/443

100-117/446

100-117/449

100-117/183

100-117/454

100-117/456

100-117/457

తఇడడ:డ మహకద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-395
వయససస:57
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1454 LHL2555969
పపరర: చన ఆదదననరరయణ మబనగర

1457 RBE1028019
పపరర: వనఇకట శవ కటటకఇ

1460 RBE1443647
పపరర: మసరసన వల షపక

1463 LHL2567204
పపరర: సససదనలల వఇటల

100-117/459

1466 LHL4190773
పపరర: జజనఅహకద షపక

100-117/452

1469 LHL4190799
పపరర: సససదనవల షపక
తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:3-395
వయససస:35
లఇ: పప

1449 LHL2558385
పపరర: లకడక మబనగర

100-117/448

1452 LHL4191508
పపరర: అనల కకమమర మబనగ

100-117/451

1455 LHL2558351
పపరర: ననగమణణ మబనగర

100-117/453

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:3-389
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-116/833

1458 LHL2563765
పపరర: ననగమలలల శశరర కటటకఇ

100-117/455

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-390
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-117/184

1461 RBE1443951
పపరర: మహబభబ షపక

100-117/185

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-392
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-117/458

1464 RBE1723642
పపరర: జన బబగఇ షపక

100-117/186

తఇడడ:డ జజన అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-394
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-117/460

తఇడడ:డ గరల బ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-394
వయససస:42
లఇ: పప
100-117/462

100-117/445

తఇడడ:డ రరమలకకయవ
ఇఇటట ననఇ:3-388
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:3-392
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : జజన అహకద
ఇఇటట ననఇ:3-394
వయససస:36
లఇ: ససస స
1468 LHL4190781
పపరర: జజనస షపక

100-117/450

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-392
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : సససదయవ
ఇఇటట ననఇ:3-392
వయససస:57
లఇ: ససస స
1465 LHL2555597
పపరర: మసరసన బ షపక

1451 LHL4191490
పపరర: అశశక కకమమర మబనగ

1446 LHL2556603
పపరర: రరమమరరవప మబనగర

భరస : రరమలకకయవ
ఇఇటట ననఇ:3-388
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కటటకఇ
ఇఇటట ననఇ:3-390
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : ననగయవ
ఇఇటట ననఇ:3-391
వయససస:82
లఇ: ససస స
1462 LHL2558377
పపరర: అనసనరవమక వఇటల

100-117/447

తఇడడ:డ చన బఇగరరయవ
ఇఇటట ననఇ:3-389
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : చన బఇగరరయవ
ఇఇటట ననఇ:3-389
వయససస:69
లఇ: ససస స
1459 LHL3825528
పపరర: చచననమక కటటకఇ

1448 RBE1362508
పపరర: సససదమక మబనగ

100-117/182

తఇడడ:డ పసదదబఇగరరయవ
ఇఇటట ననఇ:3-386
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమలకకయవ
ఇఇటట ననఇ:3-388
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ చన ఆదదననరరయణ మబనగర
ఇఇటట ననఇ:3-389
వయససస:20
లఇ: ససస స
1456 LHL2560605
పపరర: ససశల మబనగర

100-117/444

భరస : పసద బఇగరరయవ మబనగ
ఇఇటట ననఇ:3-386
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనబఇగరరయవ
ఇఇటట ననఇ:3-388
వయససస:47
లఇ: పప
1453 RBE1890847
పపరర: అకయ మబనగర

1445 LHL2556538
పపరర: పసద ఎడడకకఇడలక మబనగర

1443 RBE1725381
పపరర: గగపస మబనగ
తఇడడ:డ రమమరరవప మబనగ
ఇఇటట ననఇ:3-386
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదదబఇగరరయవ
ఇఇటట ననఇ:3-386
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ గబరవయవ
ఇఇటట ననఇ:3-386
వయససస:77
లఇ: పప
1450 LHL2561181
పపరర: రరమలకకయవ మబనగర

100-117/181

తఇడడ:డ రమమరరవప మబనగ
ఇఇటట ననఇ:3-386
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇఇటట ననఇ:3-386
వయససస:40
లఇ: ససస స
1447 LHL3829603
పపరర: పసదబఇగరరయవ మబనగర

1442 RBE1723394
పపరర: వనఇకటటష మబనగ

1467 LHL4187746
పపరర: రఇజజన బ షపక

100-117/461

భరస : పపలజజనస
ఇఇటట ననఇ:3-395
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-117/463

1470 RBE0392258
పపరర: జజన బబషర షపక

100-117/464

తఇడడ:డ జజన అహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-395
వయససస:31
లఇ: పప
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1471 RBE0651372
పపరర: ననగభల మరర సయవద

100-117/465

తఇడడ:డ షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:3-395
వయససస:47
లఇ: పప
1474 LHL2544435
పపరర: ససబబన షపక

100-117/468

100-117/470

100-116/834

100-117/530

100-116/1078

100-116/1079

100-116/1082

భరస : ననరరమమహకద పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-476
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1484 RBE1163377
పపరర: అపసర షపక

1487 RBE1956812
పపరర: గరశ బబగఇ షపక

1490 RBE1028050
పపరర: జరసలమదదదన షపక

1493 RBE1028142
పపరర: దరరయమబ షపక

100-116/1084

1496 RBE1164748
పపరర: నసరరమహమకద పఠరన

100-116/49

1499 RBE1164730
పపరర: షమ షతనబ షపక
భరస : ససబబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-477
వయససస:30
లఇ: ససస స

1479 RBE0721704
పపరర: జలమన ఖమన పఠరన

100-117/529

1482 RBE1444017
పపరర: షపక షరరకల షపక

100-117/188

1485 RBE1175265
పపరర: షపక జబన మహమద

100-116/1077

భరస : షపక మహమభద గరస
ఇఇటట ననఇ:3-457
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-117/189

1488 RBE1519826
పపరర: షహహన షపక

100-121/36

భరస : సదనదఇ హహసససన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-460
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-116/1080

1491 RBE1028076
పపరర: గరససయమ షపక

100-116/1081

భరస : ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-465
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-116/1083

1494 RBE1226571
పపరర: హహమ బఇదస పససపపలలటట

100-117/190

భరస : నరససఇహ రరవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:3-472
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-116/1085

తఇడడ:డ సససదన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:3-476
వయససస:40
లఇ: పప
100-117/191

100-117/469

తఇడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-425
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మరవఅల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-465
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదనళ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:3-474
వయససస:34
లఇ: పప
1498 RBE1164797
పపరర: అషపరరఫపన పఠరన

100-117/187

తఇడడ:డ ఇమమఇస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-465
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ హసన అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-465
వయససస:32
లఇ: పప
1495 RBE1525922
పపరర: సససదసలక పససపపలలటట

1481 RBE1730035
పపరర: మసరసన బ షపక

1476 LHL4187761
పపరర: ఫరతమభన షపక

తఇడడ:డ సససధన ఖమన
ఇఇటట ననఇ:3-400
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : చనన ననగబల మర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-460
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమమఇస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-465
వయససస:31
లఇ: పప
1492 RBE1028118
పపరర: ససభబన షపక

100-117/471

భరస : మహబభబ అల షపక
ఇఇటట ననఇ:3/448
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక మభబ
ఇఇటట ననఇ:3-457
వయససస:33
లఇ: పప
1489 RBE1028035
పపరర: మరరవల షపక

1478 RBE0721688
పపరర: మసరసన వల షపక

100-117/467

భరస : మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:3-399
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-413
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-427
వయససస:48
లఇ: ససస స
1486 RBE1207605
పపరర: షపక అలమలబకకక

100-116/554

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-399
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదనళ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-401/1
వయససస:46
లఇ: పప
1483 LHL2567493
పపరర: జఇబభన షపక

1475 RBE1295576
పపరర: షరకకరర షపక

1473 RBE0652669
పపరర: ననగబల బ సససయవద
భరస : ననగభల మరర
ఇఇటట ననఇ:3-396
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : మరరమహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:3-399
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-399
వయససస:38
లఇ: పప
1480 LHL2552719
పపరర: నగభల మరర షపక

100-117/466

తఇడడ:డ సయవద షరరప స
ఇఇటట ననఇ:3-396
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబడన
ఇఇటట ననఇ:3-398
వయససస:52
లఇ: పప
1477 RBE0651489
పపరర: మరర మహహదద న షపక

1472 LHL2556561
పపరర: వల సయవద

1497 RBE1225532
పపరర: సససదనభ మగల

100-116/1086

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-476
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-116/1087

1500 RBE1164755
పపరర: సససదనబ షపక

100-116/1088

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-477
వయససస:64
లఇ: ససస స
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1501 RBE1225565
పపరర: మమధవ మబనగ

100-117/192

భరస : అశశక కకమమర మబనగ
ఇఇటట ననఇ:3-508
వయససస:29
లఇ: ససస స
1504 RBE1723501
పపరర: శశశదన బఇవనస సయవద

100-117/150

1505 RBE0643924
పపరర: అఇజనవయబలక ఉయవలమ

100-117/540

1508 RBE1476837
పపరర: మసరసన పతన

100-125/35

1511 RBE1902253
పపరర: సతవ ననరరయణ నవరరళల
తఇడడ:డ కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:4వయససస:24

100-117/198

1514 RBE1956663
పపరర: జజన బబష షపక
తఇడడ:డ బబలసససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-5
వయససస:24
లఇ: పప

100-117/201
1516 LHL2549475
పపరర: జజన బబషర SHAIK
GARLAPATI
తఇడడ:డ ఉసపసననస SHAIK GARLAPATI
ఇఇటట ననఇ:4-8
వయససస:33
లఇ: పప

1517 RBE1401256
పపరర: ఖమససఇబ షపక గరరల పరటట
భరస : జజన బబషర షపక గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:4-8
వయససస:26
లఇ: ససస స

1519 RBE0979262
పపరర: ననరద హన సయవద

1520 RBE1641869
పపరర: వనఇకట లకడక జఇపపల

100-117/204

భరస : మహబభబబసబబన సయవద
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:40
లఇ: ససస స

100-117/98

1506 RBE0643932
పపరర: పపలమలరరవప మమదనగన

100-116/28

తఇడడ:డ చనన రగశయవ
ఇఇటట ననఇ:3 BLOCK
వయససస:42
లఇ: పప
100-121/37

1509 RBE1166793
పపరర: ససనతన చచటట పప గబ

100-125/34

భరస : శరవమ కకమమర చచటట పప గబ
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-127/832

1512 RBE0979106
పపరర: ననగభర వరల షపక

100-117/197

తఇడడ:డ ఖమససఇ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-2
వయససస:27
లఇ: పప

లఇ: పప

భరస : ననగబరశఅల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:38
లఇ: ససస స

1522 RBE0695239
పపరర: సశరరజవ లకడక అతతకకరర

100-116/27

తఇడడ:డ రజజఖమన పపతడన
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:85
లఇ: పప

1510 RBE1664374
పపరర: గగరరపరటట సరమమజవఇ గగరరపరటట
సరమమజవఇ
తఇడడ:డ మరరయదనసస శరపత
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:23
లఇ: ససస స

1503 RBE1992809
పపరర: మరర బ షపక
భరస : సససదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-2104
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:3 BLOCK
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : తడజరష నరరఇదడ వకకరరస
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:26
లఇ: ససస స

1513 RBE0979221
పపరర: ఆశర షపక

100-117/193

భరస : సససదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-513
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగబల మర సయవద
ఇఇటట ననఇ:3-3287
వయససస:20
లఇ: ససస స
1507 RBE1746981
పపరర: నవఇత వకకరరస

1502 RBE1634278
పపరర: సససదనబ షపక

100-117/199

1515 RBE1956770
పపరర: షరహహన షపక

100-117/200

తఇడడ:డ బబలసససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-5
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-117/202

100-117/203
1518 RBE0838474
పపరర: మహబభబ ససబబన సయవద

తఇడడ:డ ఇమమమ
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:42
100-117/205

భరస : ననగరశశర రరవప జఇపపల
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:30
లఇ: ససస స

లఇ: పప

1521 RBE1963693
పపరర: శశశయవ జఇపపల

100-117/206

తఇడడ:డ అననమయవ జఇపపల
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట గబరవయవ అతతకకరర
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:31
లఇ: ససస స

100-117/208 1524 RBE0979304
100-117/209
1523 RBE0695411
పపరర: వ సతవననరరయణ అతతకకరర
పపరర: మహన వనఇకట శరఇత పసడయమ
అతతకకరర
తఇడడ:డ వనఇకట గబరవయవ అతతకకరర
తఇడడ:డ వనఇకట గబరవయవ అతతకకరర
ఇఇటట ననఇ:4-11
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:32
లఇ: పప
వయససస:30
లఇ: ససస స

1525 RBE0979320
పపరర: బజన షపక

1526 RBE0979379
పపరర: నరరఇదడ కకలక
ల రర

100-117/207

100-117/210

భరస : ఖరరకలమ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-13
వయససస:30
లఇ: ససస స
1528 RBE1077131
పపరర: సతచస నపలల హనఫర షపక
భరస : సతడస నపలల ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:56
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-117/211

తఇడడ:డ కరశరరఇ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-13
వయససస:30
లఇ: పప
100-117/213

1529 RBE1081322
పపరర: కరరమబలమల షపక
తఇడడ:డ సతచస నపలల ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:35
లఇ: పప

1527 RBE0979494
పపరర: సససదన పపతడన

100-117/212

తఇడడ:డ మసరసన పపతడన
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:43
లఇ: పప
100-117/214

1530 RBE1723386
పపరర: అబబబసఅల షపక

100-117/215

తఇడడ:డ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-18c
వయససస:32
లఇ: పప
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1531 RBE1747385
పపరర: ననగరఇదడ బబబబ గగలల పలల

100-115/691

తఇడడ:డ శరనస గగలల పలల
ఇఇటట ననఇ:4-20
వయససస:24
లఇ: పప
1534 RBE0838482
పపరర: హసన అహమద షపక

100-117/216

100-115/695

100-115/697

1538 RBE1747328
పపరర: ఆదదలకడక దనసరర

1541 RBE0838490
పపరర: రవఇదడ బబబబ కకళళళరర

100-115/699

1544 RBE1803303
పపరర: మమనశ ఠగరరకకననడ

తఇడడ:డ బబబబ యడనలపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:28
లఇ: పప
100-117/222

100-117/224

తఇడడ:డ రగశయవ ఇలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-50A
వయససస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1553 RBE0979759
పపరర: గయమరరటర కకలక
ల రర

100-117/227

1556 RBE1285395
పపరర: రతన కకమమరర మబఇఢడ

100-115/700

1559 RBE0838516
పపరర: లకడక ననరరయణ కకళళళరర
తఇడడ:డ రరమ మభరరస
ఇఇటట ననఇ:4-52
వయససస:30
లఇ: పప

1539 RBE1886126
పపరర: అనత దనసరర

100-116/1090

1542 RBE1881127
పపరర: శరరష గగలల పలల

100-125/805

1545 RBE1803345
పపరర: నశరఇత తతరరలకకఇడ

100-115/701

తఇడడ:డ పసచచయవ తతరరలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:21
లఇ: పప
100-117/220

1548 RBE1962869
పపరర: నరససఇహ సరశమ కకలక
ల రర

100-117/221

తఇడడ:డ రరమభకరరస కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-38
వయససస:33
లఇ: పప
100-117/223

1551 RBE1455709
పపరర: అనసష కకలక
ల రర

100-114/251

భరస : వనఇకట సరశమ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-45
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-117/225

1554 RBE1476555
పపరర: సససడడశశర రరవప నరరర

100-117/226

తఇడడ:డ సససదయవ నరరర
ఇఇటట ననఇ:4-49
వయససస:30
లఇ: పప
100-125/36

భరస : శరనస మబఇఢడ
ఇఇటట ననఇ:4-50
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-117/229

100-115/694

తఇడడ:డ శరనస గగలల పలల
ఇఇటట ననఇ:4-30
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : లకడక ననరరయణ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-45
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : నర యవ ఇలకరర
ఇఇటట ననఇ:4-50
వయససస:53
లఇ: ససస స
1558 RBE0983438
పపరర: వరరఇజనవయబలక ఇలక
ల రర

100-117/218

భరస : రవఇదడ బబబబ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-39
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమభరరస కకళళళరర
ఇఇటట ననఇ:4-45
వయససస:28
లఇ: పప
1555 RBE0979775
పపరర: కరసరమక ఇలక
ల రర

1550 RBE0979569
పపరర: ససజజత కకలక
ల రర

1536 RBE1470657
పపరర: మమబబ ససభబన షపక

తఇడడ:డ ననరరయణ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:4-28
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరశ రరఇ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-39
వయససస:31
లఇ: పప
1552 RBE0979593
పపరర: వనఇకట సరశమ కకళళళరర

100-115/696

తఇడడ:డ పసచచయవ ఠగరరకకననడ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:22
లఇ: ససస స

100-117/219 1547 RBE0838508
1546 RBE0979536
పపరర: నరససఇహ రరవప యడల పపరఇ
పపరర: ఖససమలల షపక

100-115/693

తఇడడ:డ జజనస షపక
ఇఇటట ననఇ:4-26
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరశరరమ
ఇఇటట ననఇ:4-30
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచచయవ తతరరలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:22
లఇ: ససస స

1549 RBE0979551
పపరర: రవఇదడ బబబబ కకలక
ల రర

100-117/217

తఇడడ:డ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:4-28
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనస దనసరర
ఇఇటట ననఇ:4-29-A
వయససస:22
లఇ: పప
1543 RBE1750389
పపరర: మమనశ తతరరలకకఇడ

1535 RBE1926872
పపరర: అలగరరర ససభబన షపక

1533 RBE1611474
పపరర: రజయ ససలల న షపక
భరస : హసన అహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:4-23
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద ఖససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-24
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట సససదయవ జజససస
ఇఇటట ననఇ:4-26
వయససస:21
లఇ: పప
1540 RBE1723329
పపరర: కకటటశశర రరవప దనసరర

100-115/692

తఇడడ:డ శరనస గగలల పలల
ఇఇటట ననఇ:4-20A
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమబభ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:4-24
వయససస:29
లఇ: పప
1537 RBE1879485
పపరర: నవన కకమమర జజససస

1532 RBE1881101
పపరర: ననగరఇదడబబబబ గగలల పలల

1557 RBE0983412
పపరర: రగశయవ ఇలక
ల రర

100-117/228

తఇడడ:డ ననగయవ ఇలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-50A
వయససస:46
లఇ: పప
100-117/230

1560 RBE1663319
పపరర: చఇదనన ససలమసన షపక

100-115/702

భరస : కరరమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-54
వయససస:44
లఇ: ససస స
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1561 RBE1151810
పపరర: నజర షపక

100-117/194

తఇడడ:డ కరరమబలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/54
వయససస:28
లఇ: పప
1564 RBE1476563
పపరర: అమర షపక

1562 RBE1892421
పపరర: కకటటశశర రరవప కకలక
ల రర

100-114/252

తఇడడ:డ శరనవరసరరవప కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-55
వయససస:20
లఇ: పప
100-117/232

తఇడడ:డ హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-62
వయససస:25
లఇ: పప

1565 RBE1747369
పపరర: యశకన షపక

1563 RBE0983453
పపరర: లకడక కకటటశశరర కకలక
ల రర
భరస : వనఇకటటసశరరల కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-59
వయససస:30
లఇ: ససస స

100-115/703

భరస : హహసససన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-67
వయససస:36
లఇ: ససస స

1566 RBE1081413
పపరర: వనఇకరటరమణ ననకల

తఇడడ:డ లకకయవ
ఇఇటట ననఇ:4-70/A
వయససస:48
లఇ: పప

1570 RBE0695544
పపరర: సరగజన కఇబబల

1572 RBE1641844
పపరర: రవఇదడ బబబబ మఇగళగరరర

భరస : వవఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-70/A
వయససస:46
లఇ: ససస స
1573 RBE1081363
పపరర: అఇజల దడవ సమహహనవవసస

1571 RBE0643874
పపరర: శరనసవరస రరవప కకరరకకల

1574 RBE1747435
పపరర: మమనక కకల

భరస : సరరశసశర రరవప సమహహనవవసస
ఇఇటట ననఇ:4-78
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:4-84
వయససస:23
లఇ: ససస స

1576 RBE0803981
పపరర: వవఇకటరరడడడ కకలమ

1577 RBE1889146
పపరర: వనఇకటరరడడడ గరదడ

100-117/241

తఇడడ:డ రరజ ససమన మరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-85-A
వయససస:28
లఇ: పప
1579 RBE1887934
పపరర: దసరర పలలల రల

100-115/707

1580 RBE1887363
పపరర: వనఇకటటష మరరయమల

భరస : వనఇకట రరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:4-101
వయససస:47
లఇ: ససస స

1583 RBE0902023
పపరర: చన నరససఇహ రరడడడ తనటటపరరస

భరస : రరమబ యమదలమపపరమ
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జల ఫసకర అల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-127
వయససస:29
లఇ: పప
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100-115/706

1589 RBE0979833
పపరర: జజనకమక కకకపరరణణ
భరస : వనఇకటననరరయమణ కకకపరరణణ
ఇఇటట ననఇ:4-129
వయససస:80
లఇ: ససస స

100-117/238

1575 LHL2554202
పపరర: లలమవత కకలమ

100-117/240

1578 RBE1081348
పపరర: పడవణ కకమమర రరడడ గరదడ

100-117/195

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ గరదడ
ఇఇటట ననఇ:4/89
వయససస:27
లఇ: పప
100-115/708

1581 RBE0983396
పపరర: సససదనబ పపతడన

100-117/242

భరస : సససదన పపతడన
ఇఇటట ననఇ:4-100
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-117/244

1584 RBE0902049
పపరర: పసద నరససఇహరరడడడ తనటటపరరస

100-117/245

తఇడడ:డ గబరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:49
లఇ: పప
100-115/710

భరస : నరససఇహ రరడడడ ఆరరకటల
ఇఇటట ననఇ:4-113
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-117/247

100-117/235

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-85-A
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:44
లఇ: పప

100-115/709 1586 RBE1747450
1585 RBE1747351
పపరర: రరమమఇజల యమదలమపపరమ
పపరర: వషత
ర పసడయ ఆరరకటల

1588 RBE0979908
పపరర: గబఇటటరర మరబ షపక

100-115/705

తఇడడ:డ కకఇడలక మరరయమల
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:24
లఇ: పప
100-117/243

1569 RBE0695379
పపరర: వవఇకటటశశరరల కఇబబల

తఇడడ:డ హహసపన మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-72
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదనరరడడడ గరదడ
ఇఇటట ననఇ:4-89
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : కకశశర రరడడడ పలలల రల
ఇఇటట ననఇ:4-95/A
వయససస:35
లఇ: ససస స
1582 RBE1921683
పపరర: పదకజ కకల

100-117/237

తఇడడ:డ వనఇకటనరరస కకరరకకల
ఇఇటట ననఇ:4-72
వయససస:32
లఇ: పప
100-117/239

100-117/233

భరస : సససదనరరవప ననకల
ఇఇటట ననఇ:4-68-4-107
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-115/704 1568 RBE0979874
100-117/234
1567 RBE1476514
పపరర: జలకఇటట ఆససయమ పరరశన షపక
పపరర: జలకఇటట మహమద హహసపసన
షపక
భరస : జలకఇటట మహమకద హహసపసన షపక
తఇడడ:డ జలకఇటట జజన హకద షపక
ఇఇటట ననఇ:4-70
ఇఇటట ననఇ:4-70
వయససస:25
లఇ: ససస స
వయససస:28
లఇ: పప
100-117/236

100-117/231

1587 RBE0983388
పపరర: కకరస ర తనటటపరరస

100-117/246

తఇడడ:డ ననగర రరడడడ తనటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:4-126
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-117/248

1590 RBE1304799
పపరర: అరరణన కకమమరర పలలల రల

100-117/249

భరస : ననగర రరడడడ పలలల రల
ఇఇటట ననఇ:4-136
వయససస:44
లఇ: ససస స
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1591 RBE1641828
పపరర: కరశక రరచమమడడగబ

100-117/250

తఇడడ:డ పడసరద రరవప రరచమమడడగబ
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:23
లఇ: పప
100-115/711

భరస : రరఇబబబ గరరకపరటట
ఇఇటట ననఇ:4-170
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-115/714

తఇడడ:డ మహహడచడన పసర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-185
వయససస:21
లఇ: పప
100-116/1092

100-117/1042

1606 RBE2495752
పపరర: గగపసననధ వనచలఇ

100-112/983

100-116/273

100-128/534

1604 RBE2483915
పపరర: కరవవ వరణణ కకపపషల

1607 RBE1901438
పపరర: లకడక కకమమరర మదనల

1610 RBE2480069
పపరర: శరనవరస రరవప బతస

1613 RBE0977548
పపరర: అపసన పరరశన షపక

100-112/972

1616 RBE1921709
పపరర: ఫరరదనన షపక

100-116/555

1619 RBE1750819
పపరర: శశశదన వల మషసద
తఇడడ:డ ఖససఇ శశశదన మషసద
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: పప

1599 RBE1879642
పపరర: అఫప డ జ సయద

100-115/716

1602 RBE1723360
పపరర: శశశదన మఘల

100-117/1041

1605 RBE1898030
పపరర: కకఆతమమక మడడగననమ

100-128/41

భరస : రమబలక మడడగననమ
ఇఇటట ననఇ:08
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-117/1052

1608 RBE2483030
పపరర: శవ పడసనన బరక

100-116/557

భరస : వనఇకటటశశరరల పరశఇ
ఇఇటట ననఇ:11-44
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-116/836

1611 RBE2483881
పపరర: లకడక పడభబవత గణపపరపప

100-116/838

భరస : నరససఇహరరవప గణపపరపప
ఇఇటట ననఇ:20-17
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-128/535

1614 RBE1888684
పపరర: నససరర బబగబమ సయవద
తఇడడ:డ ఖమశఇ
ఇఇటట ననఇ:273
వయససస:29

100-118/661

తఇడడ:డ మహబభబ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5231
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-118/3

100-115/713

తఇడడ:డ జనన మఘల
ఇఇటట ననఇ:6-9
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : మభబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:28-A2
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : జమమల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:365
వయససస:46
లఇ: ససస స
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100-114/253

తఇడడ:డ వనఇకయవ బతస
ఇఇటట ననఇ:18-74
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:28-A2
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:0-00
వయససస:21
లఇ: పప

1601 RBE1922392
పపరర: సససదన వల షపక

1596 RBE1921956
పపరర: హరర పసడయ ఆరరకటల

తఇడడ:డ మసరసన వల సయద
ఇఇటట ననఇ:4-345/1
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : శరనవరసరరవప మదనల
ఇఇటట ననఇ:9-746
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : హజ
ఇఇటట ననఇ:11-251/1
వయససస:31
లఇ: ససస స

1618 RBE1879204
పపరర: ఎసససకర హననఫ

100-115/715

భరస : అపషరరవప కకపపషల
ఇఇటట ననఇ:7-172
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనచల శరనవరస రరవప వనచల
ఇఇటట ననఇ:9-276
వయససస:18
లఇ: పప

1615 RBE1575935
పపరర: జజన వల పఠరన

1598 RBE1957372
పపరర: బబ రర హహసససన షపక

100-117/252

తలల : చన శరఇత రరడడడ ఆరరకటల
ఇఇటట ననఇ:4-177
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలబబ శ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-288
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనస పఠరన
ఇఇటట ననఇ:6-47
వయససస:22
లఇ: పప

1612 RBE0977530
పపరర: మభభ ససభబన షపక

100-115/712

తఇడడ:డ సససదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-187
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఎరరయవ పరశఇ
ఇఇటట ననఇ:5-71
వయససస:21
లఇ: పప

1609 RBE0643460
పపరర: మమబభబ షపక

1595 RBE1747443
పపరర: అనసరరధ ఆరరకటల

1593 RBE1401322
పపరర: సససదన బ షపక
భరస : సససదన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-164
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరవ రరడడడ ఆరరకటల
ఇఇటట ననఇ:4-176
వయససస:26
లఇ: ససస స

1597 RBE1890342
పపరర: అబబదల గఫపర షపక

1603 RBE1546423
పపరర: కరరఇ పఠరన

100-117/251

భరస : అజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:4-159
వయససస:31
లఇ: ససస స

1594 RBE1957398
పపరర: శరలకడక గరరకపరటట

1600 RBE1885656
పపరర: గణణశ పరశఇ

1592 RBE0727131
పపరర: తడవవణణ గరరకపరటట

100-112/971

లఇ: ససస స

1617 RBE1585264
పపరర: ననగబలమరర షపక

100-118/2

తఇడడ:డ హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:0000
వయససస:23
లఇ: పప
100-128/15

1620 RBE1750827
పపరర: అబబదల డసరశన షపక

100-128/16

తఇడడ:డ హహసససన భబష షపక
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: పప
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