దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-04
100-112/20
1
RBE1674746
పపరర: ససరరశ ననయక
మమలవటటహహచయయ
తఇడడ:డ టటగననయక మమలవటటహహచయయ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ అరభభలల
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:73
లఇ: పప

4
RBE1519693
పపరర: హరరష పపరఇ

5
RBE1519701
పపరర: కలలన తనఫ పపరఇ

100-112/23

తఇడడ:డ పఠరన పపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:38
లఇ: పప
7
RBE1671916
పపరర: రరమయ యలగరల

100-112/26

100-112/29

100-113/5

100-117/3

100-112/27

14
RBE1725886
పపరర: శశవణ సఇధయ మమమళల

17
RBE1902386
పపరర: దదవఇడల భవన

100-120/3

20
RBE1498468
పపరర: ననగయల షపక

100-112/30

100-113/6

100-117/262

100-120/4

25
RBE1525195
పపరర: సఇధయ దనసరగ

26
RBE1541051
పపరర: రరమ రరడడడ గయదదబఇడడ

100-122/2

తఇడడ:డ చఇదడయయ ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:70
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

29
RBE1962000
పపరర: హహమలత వనమయల
భరస : అశశక కలమమర వనమయల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:25
లఇ: ససస స

100-112/743

15
RBE1960277
పపరర: పపద రమయలల సఇకలరరతడ

100-113/7

18
RBE2518033
పపరర: ససభటన షపక

100-118/1110

21
RBE1569235
పపరర: చకశధర కకతస

100-120/5

24
RBE1727536
పపరర: లకడమ ఆరర

100-121/9

భరస : ఆఇజననయయలల ఆరర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ గయదదబఇడడ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:25
లఇ: పప
100-122/4

12
RBE1672393
పపరర: యమదగగరగ మటఇ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకతస
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట సతయననరరయణ దనచదపలల
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:36
లఇ: పప

28
RBE1892736
పపరర: వనఇకటయయ ఆలలటట

100-112/28

తఇడడ:డ జజనస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: పప

100-121/8

భరస : గగపరలరరవప దనసరగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:31
లఇ: ససస స

9
RBE1672120
పపరర: గణణష మయనగ

తఇడడ:డ పపద కకటయయ సనసనరరథథర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:78
లఇ: పప

23
RBE1498328
పపరర: వనఇకట సరఇబశవ రరవప
మరరయల
తఇడడ:డ శశనవరస రరవప మరరయల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:28
లఇ: పప

100-122/1

100-112/25

తఇడడ:డ గయరపల మటటఇ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమలమశ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:28
లఇ: పప
100-121/7

6
RBE1611284
పపరర: మమనక ససరఇగగ

తఇడడ:డ అమరయయ మయనగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : శవ గగవఇధ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరరయనయక భయకరయ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:23
లఇ: పప
22
RBE1880582
పపరర: రఇగననథ దనచదపలల

11
RBE1672351
పపరర: వరయయ గఇజజయ

100-112/22

భరస : రఇజత కలమమర ససరఇగగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరవప మమమళల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: పప
19
RBE1664168
పపరర: భగవరనననయక భయకరయ

100-112/24

తఇడడ:డ మయతయయ గఇజజయ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : సఇపత కలమమర
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:22
లఇ: ససస స
16
RBE1730092
పపరర: అమన సరహహబ షపక

8
RBE1671924
పపరర: ససజజత యలగరల

3
RBE1746759
పపరర: సమమయయ పపల
తఇడడ:డ రమయలల పపల
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : ననగరరజ యలగరల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : ఎలల యయ నదననఇ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:34
లఇ: ససస స
13
RBE1885953
పపరర: మయఇడనడ పడశరఇత

100-112/21

భరస : హరరష పపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరరజ యలగరల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: పప
10
RBE1672344
పపరర: పపఇటమమ నదననఇ

2
RBE1731793
పపరర: రరఘవలల అరభభలల

27
RBE1879980
పపరర: హహహమమవత గరజల

100-122/3

భరస : శశనవరస రరవప శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-122/5

30
RBE1541093
పపరర: జయమమ వనమయల

100-123/2

భరస : వనఇకయయ వనమయల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:60
లఇ: ససస స
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31
RBE1727494
పపరర: పదనమవత వనలలగగరగ

100-123/3

భరస : నరససఇహ రరవప వనలలగగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:43
లఇ: ససస స
34
RBE1882422
పపరర: లకడమ గయఇజ

100-123/6

100-125/9

100-127/4

100-127/7

100-127/10

100-128/26

100-128/29

తఇడడ:డ వరయయ నగగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:56
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

44
RBE1541168
పపరర: వనఇకట లకడమ నలఇ రరజ

47
RBE1537711
పపరర: జజయత దనసరగ

50
RBE1892389
పపరర: వజడగగరగ గఇగమమ

53
RBE1922574
పపరర: వజడగగరగ కకషష కలమమర

100-128/32

56
RBE0977241
పపరర: వనఇకటటశశరరరవప కలఇచపప

100-127/8

59
RBE1889161
పపరర: తడవనణణ నగగరగ
భరస : బటల వనఇకటటశశర రరవప నగగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:50
లఇ: ససస స

100-125/8

100-127/3

42
RBE1920693
పపరర: పప స ఈశశరమమ

100-127/6

లఇ: ససస స

45
RBE1727155
పపరర: ననగమమ శశరరఇ

100-127/9

భరస : తరరపతయయ శశరరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-128/24

48
RBE1809466
పపరర: జవన కలమమర దదడ

100-128/25

తఇడడ:డ అబడహఇ దదడ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:21
లఇ: పప
100-128/27

51
RBE1901131
పపరర: శశరరఇ ననగరరజ

100-128/28

తఇడడ:డ తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:25
లఇ: పప
100-128/30

54
RBE1922657
పపరర: వజడగగరగ సరశత

100-128/31

భరస : కకషష కలమమర
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-128/33

తఇడడ:డ హనసమయయ కలఇచపప
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:28
లఇ: పప
100-129/1

39
RBE1920669
పపరర: పప స నరసయయ

భరస : నసరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:44

తఇడడ:డ మయదదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : సరగర బటబయ నఇదదగఇ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:24
లఇ: ససస స
58
RBE1889153
పపరర: బటల వనఇకటటశశర రరవప నగగరగ

100-127/5

భరస : వజడగగరగ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : దనసరగ కకశషషయయ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:26
లఇ: ససస స
55
RBE1922962
పపరర: పడమల నఇదదగఇ

41
RBE1920685
పపరర: పప స వనఇకట రమమరరవప

36
RBE1664648
పపరర: అబడహఇ ఆలలటట

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : రరఇబటబయ దనసరగ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : వజడగగరగ కకషష
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:25
లఇ: ససస స
52
RBE1901164
పపరర: దనసరగ రరణమమ

100-127/2

భరస : వనఇకట లకమయయ నలఇ రరజ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప వనలలగగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: పప
49
RBE1891704
పపరర: వజడగగరగ నకతడ

38
RBE1902246
పపరర: పడఫపల సరయ మమదరరజ

100-123/5

తఇడడ:డ గయరవయయ ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : మలల యయ కలఇదసర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:37
లఇ: ససస స
46
RBE1727387
పపరర: అశశక కలమమర వనలలగగరగ

100-124/732

తఇడడ:డ వజయ రరఇబటబయ
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:24
లఇ: పప
43
RBE1498047
పపరర: చఇదడమమ కలఇదసర

35
RBE2517688
పపరర: రససల షపక

33
RBE1727510
పపరర: నరససఇహ రరవప వనలలగగరగ
తఇడడ:డ వనఇకట ననరరయణ వనలలగగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ బడహమనఇదఇ దనసరగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: పప
40
RBE1920677
పపరర: పప స శశనస

100-123/4

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప వనలలగగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : పపరష
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:34
లఇ: ససస స
37
RBE1832450
పపరర: చరణ దనసరగ

32
RBE1727502
పపరర: వఇశ కకషష వనలలగగరగ

57
RBE1994524
పపరర: వనఇకటలకడమ పససపపలలటట

100-128/543

భరస : ఆనఇద పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-129/2

60
RBE1981828
పపరర: ననగయర బ షపక

100-129/498

భరస : ననగయల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:25
లఇ: ససస స
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61
RBE1207373
పపరర: లడడయ పఇతగరన

100-112/744

తఇడడ:డ ఏఫడయఇ పఇతగరన
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:37
లఇ: ససస స
64
RBE1881192
పపరర: రరజరశశరగ అపసలశశటష ట

100-117/5

100-121/10

భరస : రర మయలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:61

100-121/13

100-122/7

తఇడడ:డ కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:35

100-122/10

తఇడడ:డ సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21

100-122/13

100-125/10

భరస : అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27

లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

83
RBE1884923
పపరర: మటష మమ మమరరసస
భరస : శదదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:65

100-127/12

భరస : మరగయబటబయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
88
RBE1994920
పపరర: వసఇత వజడగగరగ

100-121/14

100-122/8

100-122/11

89
RBE1883602
పపరర: మటష మమ గయరజజల
భరస : వనఇకటటశశరరల గయరజజల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:45
లఇ: ససస స

72
RBE1641596
పపరర: రర మయలల మగరపరకలలమ

75
RBE1641638
పపరర: ననగలకడమ కకమరగగరగ

78
RBE1641711
పపరర: ఆఇజననయయలల ననరపపశశటష ట
తఇడడ:డ ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22

100-123/7

100-121/12

100-122/6

100-122/9

100-122/12

లఇ: పప

81
RBE1639046
పపరర: గగపస ఆడక

100-124/1

తఇడడ:డ శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: పప
100-126/270

84
RBE1472513
పపరర: లకకమ తరరపతమమ చలమల

100-127/11

భరస : అమరలఇగరశశర రరవప చలమల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-127/13

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:33
లఇ: పప
100-128/544

69
RBE1880400
పపరర: ననగరరజ మనననఇ

తఇడడ:డ ససబబరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

86
SGI0614512
పపరర: కకటటశశర రరవప అపసలశశటష ట

100-117/263

తఇడడ:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:71
లఇ: పప

లఇ: ససస స

80
RBE1634203
పపరర: ననగరరరరన భమవరపప

66
RBE1611532
పపరర: శవ కలమమరగ చలఇ చరల

తఇడడ:డ శశనవరస రరవప మనననఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: పప

లఇ: ససస స

85
RBE1887611
పపరర: మమరస మమ చలమల

100-121/11

లఇ: పప

77
RBE1641703
పపరర: మనషర షపక
తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22

లఇ: ససస స

82
RBE1832443
పపరర: తడవనణణ ఈరగదఇడల

74
RBE1641620
పపరర: ననగరరరరన చదదలమ
తఇడడ:డ కరశయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:33

భరస : రరమ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
79
RBE1641729
పపరర: భయలకడమ రరలల

71
RBE1894609
పపరర: దదవయ జరషష

100-117/4

భరస : లకడమ ననరరయణ చలఇ చరల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

76
RBE1641695
పపరర: వజయ లకడమ నసకల

100-117/6

లఇ: ససస స

68
RBE1456111
పపరర: వసఇత రరవప రరబబవరపప

63
RBE0983479
పపరర: సరమమమజయఇ రరయకలలమ
భరస : గయరవయయ రరయకలలమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆనఇదరరవప రరబబవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవరస రరవప మనననఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: పప
73
RBE1641604
పపరర: నరసమమ మరపరకలల

65
RBE1896588
పపరర: సమరర షపక
భరస : సరరదర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23

తఇడడ:డ ననగయయ కరడనసస
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:63
లఇ: ససస స
70
RBE1880491
పపరర: మణణకరఇత గగపస మనననఇ

100-113/8

భరస : నరససఇహ రరవప ఉపపల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
67
RBE0972951
పపరర: అఇజనలల కరడనసస

62
RBE1885581
పపరర: హరగ లలత ఉపపల

87
RBE1638949
పపరర: ససభటషసన పప నసనరగ

100-128/34

భరస : దసరర రరవప పప నసనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-129/3

90
RBE1164698
పపరర: తదజశశ గయదద

100-112/246

తఇడడ:డ రఘయరరఇ చచదరగ గయదద
ఇఇటట ననఇ:1-2
వయససస:27
లఇ: ససస స
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91
RBE1611540
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఉపపలతతళళ

100-117/7

తఇడడ:డ ససబబరరవప ఉపపలతతళళ
ఇఇటట ననఇ:1-2
వయససస:39
లఇ: పప
94
RBE1226951
పపరర: శరరష మయనగర

100-120/7

తఇడడ:డ దసస గగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-6
వయససస:69

100-129/4

100-112/498

100-122/14

100-128/272

భరస : దనవదస
ఇఇటట ననఇ:1-9-36
వయససస:37
లఇ: ససస స
109
RBE1889815
పపరర: దనసరగ ననగరరజ

100-128/36

తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:31
లఇ: పప
115
RBE0976508
పపరర: ఈశశరగ కకఇక

100-128/273

భరస : ససబబ ధ కలమమర శరరరమమ
ఇఇటట ననఇ:1-21A
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-125/11

100-128/271

99
RBE1896554
పపరర: బజనస షపక

100-121/15

లఇ: ససస స

102
RBE1879212
పపరర: మహబయ ససభటన షపక

100-112/7

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1/8
వయససస:21
లఇ: పప

లఇ: ససస స

100-125/12 105
104
RBE1832476
RBE1887181
పపరర: లకడమ పసడయఇకర శశపపరరమయబదసరర
పపరర: మహహష శశపపరరమయబదసరర

100-125/13

తఇడడ:డ హనసమఇతరరవప శశపపరరమయబదసరర
ఇఇటట ననఇ:1-9
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమఇతరరవప శశపపరరమయబదసరర
ఇఇటట ననఇ:1-9
వయససస:22
లఇ: పప

107
RBE1888908
పపరర: కలలకలారరర భవరన

108
RBE1889732
పపరర: దనసరగ ననగమమ

100-121/16

110
RBE1891720
పపరర: వజడగగరగ ససఇకమమ

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:28
100-128/37

113
RBE1901198
పపరర: దనసరగ అఇజయయ

116
RBE1399550
పపరర: ననగరరజ కకఇక

119
RBE1477272
పపరర: నసతన శరమ
భరస : ససబబ ద కలమమర శరమ
ఇఇటట ననఇ:1-21A
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-128/35

లఇ: ససస స

111
RBE1901024
పపరర: దనసరగ అఇజమమ

100-128/38

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-128/40

114
RBE1674878
పపరర: అఇజల పపరరపప గయ

100-112/745

భరస : రరజ పపరరపప గయ
ఇఇటట ననఇ:1-13
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-128/810

తఇడడ:డ కకటయయ కకఇక
ఇఇటట ననఇ:1-13
వయససస:32
లఇ: పప
100-128/274

96
RBE1443753
పపరర: పపలల మమ జగనననధఇ

భరస : సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-5
వయససస:49

తఇడడ:డ బకనయయ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : ననగ రరజ కకఇక
ఇఇటట ననఇ:1-13
వయససస:27
లఇ: ససస స
118
RBE1477256
పపరర: నసతన శరరరమమ

100-112/497

భరస : మయననయమయ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:71
లఇ: ససస స
100-128/39

100-120/6

తఇడడ:డ కకసష యయ జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : సఇభ శవ రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపల రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:22
లఇ: పప
112
RBE1901180
పపరర: దనసరగ కకషషయయ

100-128/270

లఇ: ససస స

101
RBE0973066
పపరర: పపషల వనమరరడడడ
భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:1-7
వయససస:27

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-8
వయససస:23
లఇ: పప
106
LHL3787033
పపరర: పడభటవత కకతస పలల

98
RBE1207415
పపరర: బ జజనస షపక
భరస : షసడ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-5
వయససస:44

లఇ: పప

103
RBE1585785
పపరర: పపదద మమభయ ససభటన షపక

95
RBE1443746
పపరర: కరఇతమమ జగనననధఇ

93
RBE1064732
పపరర: మమబయల షపక
తఇడడ:డ లమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-3-58
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష యయ జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఇగయయ శశరరమ
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:31
లఇ: పప
100
LHL4178943
పపరర: మహబయ షపక

100-117/8

తఇడడ:డ రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-3
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : శవ మయనగర
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:27
లఇ: ససస స
97
RBE1638923
పపరర: ననగయయ శశరరమ

92
RBE1730050
పపరర: బటష షపక

117
RBE1895283
పపరర: పపరరరగ గగపస పవన కకషష

100-112/247

తఇడడ:డ పపరరరగ ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:1-19
వయససస:27
లఇ: పప
100-128/275

120
RBE0976649
పపరర: ససజజత దనసరగ

100-128/276

భరస : కకటయయ దనసరగ
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయససస:36
లఇ: ససస స

Page 6 of 60

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-04
121
RBE1926492
పపరర: ననగరఇదడఇ దనసరగ

100-112/248

తఇడడ:డ అఇజ దనసరగ
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:28
లఇ: ససస స
124
RBE1891654
పపరర: దనసరగ కలమమరగ

100-128/278

125
RBE1925767
పపరర: కలమమరగ దనసరగ

100-112/249

128
RBE1887686
పపరర: భదడమమ కనననకఇటట

100-112/19

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప బటధఇ
ఇఇటట ననఇ:1\30
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-124/735

100-114/13

137
RBE1076778
పపరర: బటషర షపక

తఇడడ:డ రరమకకటటశశరరరవప వలల ఇభభటల
ఇఇటట ననఇ:1-40
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ జనఅహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-41
వయససస:65
లఇ: పప

139
RBE0975286
పపరర: లకడమ కలమమరగ అమరర

140
RBE0975294
పపరర: అనసశర అమరర

100-112/503

భరస : లకడమ ననరరయణ అమరర
ఇఇటట ననఇ:1-42
వయససస:56
లఇ: ససస స

145
RBE1902428
పపరర: ఒరరస ననగరఇదడమమ

100-113/1

భరస : దససస గగరగ జఇగమమశశరపప
ఇఇటట ననఇ:1-45A
వయససస:25
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

143
RBE1081330
పపరర: శశనవరస రరడడడ కకల

100-117/10

146
RBE1902436
పపరర: ఒరరస హహహమవత

149
LHL4178968
పపరర: సతయననరరయణ పరగటటల
తఇడడ:డ అనఇతపదమననభఇ
ఇఇటట ననఇ:1-46
వయససస:48
లఇ: పప

100-128/281

100-112/500

135
RBE1177220
పపరర: ననగమమ వజజడగగరగ

100-128/811

భరస : మషయయ వజజడగగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-34
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-112/501

138
RBE0838136
పపరర: సరఇబ శవ రరవప అమర

100-112/502

తఇడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-42
వయససస:33
లఇ: పప
100-112/504

100-117/11

141
RBE1672112
పపరర: వనఇకట శవ మయరళ కకషష
ఆతతకలరగ
తఇడడ:డ లకమయయ ఆతతకలరగ
ఇఇటట ననఇ:1-43
వయససస:43
లఇ: పప

100-112/505

144
RBE1902402
పపరర: ఒరరస వనఇకటటశశరరల

100-128/282

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1-45
వయససస:53
లఇ: పప
100-128/284

భరస : ఓరరస దసరర రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-45
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-128/286

129
RBE1887694
పపరర: కరలల శశదదవ

భరస : సతయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-32
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరరయణరరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:1-44
వయససస:57
లఇ: పప
100-128/283

100-128/280

భరస : ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:1-29
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబ ససవర రరవప అమరర
ఇఇటట ననఇ:1-42
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-45
వయససస:50
లఇ: ససస స
148
RBE1477348
పపరర: షరహహద జఇగమమశశరపప

100-112/250

తఇడడ:డ కకఇదలల బబద ఎఇ శశటష ట
ఇఇటట ననఇ:1-33/2
వయససస:28
లఇ: పప

136
RBE1108480
పపరర: కకటటశశరరరవప వలల ఇభభటల

126
RBE1925775
పపరర: రరజరశ దనసరగ

100-112/499 132
131
RBE0975278
RBE2214492
పపరర: మహన సరయ నరరశ బటదఇ
పపరర: రతనకలమమరగ కకతస మమనస

134
RBE0983487
పపరర: ననగరఇదడ బటబయ బబద ఎఇ శశటష ట

100-128/277

తఇడడ:డ అఇజ దనసరగ
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపద నరససఇహ రరవప బటదఇ
ఇఇటట ననఇ:1-30
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశరరమలల బటణనవతత
ఇఇటట ననఇ:1-32
వయససస:18
లఇ: పప

142
RBE1671817
పపరర: వనఇకట శవమయరల కకషష
ఆతతకలరగ
తఇడడ:డ లకమయయ ఆతతకలరగ
ఇఇటట ననఇ:1/43
వయససస:43
లఇ: పప

100-128/279

భరస : చనన మలల యయ కనననకఇటట
ఇఇటట ననఇ:1-24
వయససస:76
లఇ: ససస స

130
RBE0975260
పపరర: పరవన బటధఇ

123
RBE1889880
పపరర: దనసరగ రరజరశ
తఇడడ:డ అఇజ
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరజరశ దనసరగ
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఓఇపడకరష కశయప
ఇఇటట ననఇ:1-24
వయససస:36
లఇ: పప

133
RBE2523256
పపరర: గగపస ననయక బటణనవతత

100-117/9

భరస : ననగరశశర రరవప కకలల
ల రగ
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : దనసరగ రరజరశ
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:25
లఇ: ససస స
127
RBE1445445
పపరర: ఆకరష కశయప

122
RBE1585181
పపరర: మలల శశరగ కకలల
ల రగ

147
RBE1902444
పపరర: ఒరరస దసరర రరవప

100-128/285

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-45
వయససస:26
లఇ: పప
100-112/506

150
LHL4184958
పపరర: ససభటషసన పరగటటల

100-112/507

భరస : సతయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-46
వయససస:43
లఇ: ససస స
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151
RBE1224880
పపరర: రమమష అలలటట

100-112/508

తఇడడ:డ కరశయయ అలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-46
వయససస:51
లఇ: పప
154
RBE1064849
పపరర: లకడమ ఆలలటట

తఇడడ:డ రమమష ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-46
వయససస:21
లఇ: పప
100-114/14

భరస : రమమష ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-46
వయససస:37
లఇ: ససస స
157
RBE0151126
పపరర: రరమమరరవప కకతనస

100-112/513

100-112/8

100-128/812

100-112/518

100-112/521

100-128/287

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
LHL4210373
పపరర: అఇజమమ కలఇదర

167
RBE2214518
పపరర: రరమకకటమమ అమరర

170
RBE1224963
పపరర: మమనక సరరశపలల

173
LHL3811759
పపరర: సరఇబశవరరవప కకలశశటష ట

100-112/526

176
LHL3821410
పపరర: రమమదదవ కకలశశటష ట

100-112/516

179
RBE0942110
పపరర: రఫస షపక
తఇడడ:డ బటషర
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:39
లఇ: పప

100-112/515

162
RBE1576149
పపరర: వనఇకట కకరణ కలమమర కకయ

100-122/15

165
RBE1400134
పపరర: ఓసరరరఇ హసనయమ

100-112/517

తఇడడ:డ బరరమజ హసనయమ
ఇఇటట ననఇ:1-60
వయససస:27
లఇ: పప
100-112/519

168
RBE0975302
పపరర: శశనవరస చనరగ సరరశపలల

100-112/520

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవప సరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:1-62
వయససస:33
లఇ: పప
100-112/522

171
RBE1224971
పపరర: అనఇత లకడమ సరరశపలల

100-112/523

భరస : ఆఇజననయ చనరగ సరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:1-62
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-112/524

174
LHL3811965
పపరర: రరజజరతనఇ కకలశశటష ట

100-112/525

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:76
లఇ: పప
100-112/527

భరస : సరఇబశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-112/529

159
RBE1295337
పపరర: సరశత కకతనస

తఇడడ:డ చఇపసరయయ కకయ
ఇఇటట ననఇ:1-53
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరజరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరజరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:47
లఇ: పప
178
RBE0975328
పపరర: జజబన షపక

100-114/15

భరస : శశనవరస చనరగ సరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:1-62
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపతతరర శశరరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-62
వయససస:30
లఇ: పప
175
LHL3812815
పపరర: శశనవరసరరవప కకలశశటష ట

161
RBE1723980
పపరర: సశరష పప ల

100-112/512

భరస : రరమమరరవప కకతస
ఇఇటట ననఇ:1-48
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : పపరష చఇదడరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-60
వయససస:83
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటచనరగ సరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:1-62
వయససస:33
లఇ: ససస స
172
RBE1084375
పపరర: గగపస శశరరఇ

100-112/514

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:1-59C
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ఓసరరరఇ హసనయ
ఇఇటట ననఇ:1-60
వయససస:27
లఇ: ససస స
169
RBE1224955
పపరర: ననగలకడమ సరరశపలల

158
RBE0151357
పపరర: లకడమ ననరరయణ కకతనస

156
RBE0150482
పపరర: వనఇకట గయరరవపలల కకతనస
తఇడడ:డ పపదలకమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-48
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ నగరశశరరరవప పప ల
ఇఇటట ననఇ:1-53
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : గగవఇద రరడడడ వనమయల
ఇఇటట ననఇ:1-54
వయససస:49
లఇ: ససస స
166
RBE1400159
పపరర: పసఇకక హసనయ

100-112/511

తఇడడ:డ వనఇకటగయరరవపలల
ఇఇటట ననఇ:1-48
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబయదల రససల మదదనపత
ఇఇటట ననఇ:1/52
వయససస:48
లఇ: పప
163
RBE1456582
పపరర: ననగ లకడమ వనమయల

155
RBE0145276
పపరర: ఝమనస లకడమ కకతనస

100-112/510

భరస : అనఇతపదమననభఇ
ఇఇటట ననఇ:1-46
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట గయరరవపలల
ఇఇటట ననఇ:1-48
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటగయరరవపలల
ఇఇటట ననఇ:1-48
వయససస:38
లఇ: పప
160
RBE1362482
పపరర: జజన మమదదనపరటట

100-112/509 153
152
RBE1746718
RBE2214500
పపరర: అరరణ వనఇకట సరయరరఇ ఆలలటట
పపరర: రరమససబబమమ పరగటటల

177
LHL3821691
పపరర: జజయతసతకలమమరగ కకలశశటష ట

100-112/528

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-112/746

180
RBE1526367
పపరర: ఖరఖరరన బ షపక

100-112/747

భరస : ఉమర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-68
వయససస:61
లఇ: ససస స
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181
LHL4181996
పపరర: ననగరరజ కకతస మమసస

100-112/530

తఇడడ:డ సతయననరరయణ కకతస మమసస
ఇఇటట ననఇ:1-71
వయససస:33
లఇ: పప

182
LHL4182002
పపరర: సపసదన రరవప కకతస మమసస
తఇడడ:డ సతయననరరయణ కకతస మమసస
ఇఇటట ననఇ:1-71
వయససస:31
లఇ: పప

100-112/533 185
184
RBE1879964
RBE1540954
పపరర: దదవ ననగ పసడయ0క కకతస మమసస
పపరర: గఇగయయ శశరరమ

భరస : ననగరరజ కకతస మమసస
ఇఇటట ననఇ:1-71
వయససస:23
లఇ: ససస స
187
LHL4182663
పపరర: పసర అహమద శశక

100-112/536

100-112/539

100-112/542

100-112/545

194
LHL4186672
పపరర: లకడమ సరరశపలల

197
RBE0975401
పపరర: రహహమయననసర షపక

100-112/748

200
LHL4179008
పపరర: సతయననరరయణచనరగ సరరశపలల

100-112/540

తఇడడ:డ ఆఇజననయ చనరగ సరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:1-79
వయససస:26
లఇ: పప

100-112/543

189
RBE2214526
పపరర: షరబయరరననసర షపకల

100-112/538

192
LHL4178984
పపరర: ననగసశర రరవప సరరశపలల

100-112/541

195
RBE0332056
పపరర: గగవఇదమమ కటకఇ

100-112/544

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-112/546

198
RBE2214542
పపరర: ననరరయణమమమ సరరశపలల

100-112/547

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-112/548

201
RBE0975435
పపరర: మణణభగషణచనరగ సరరరపలల

100-112/549

తఇడడ:డ సతయననరరయణ సరరరపలల
ఇఇటట ననఇ:1-79
వయససస:30
లఇ: పప
100-112/551

భరస : పపదమమనభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:1-79
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-122/16

100-112/535

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:1-79
వయససస:59
లఇ: పప

100-112/550 203
202
RBE1224989
RBE1381276
పపరర: చన మణణ భగషణ చనరగ సరరశపలల
పపరర: సఇధయ కలమమరగ సరరశపలల

186
LHL4178976
పపరర: ససబటన షపక

భరస : భటషర
ఇఇటట ననఇ:1-76
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరపరచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:28
లఇ: పప

205
RBE1470863
పపరర: సరగత చటటషపప డ లల

100-112/537

భరస : గగవఇదనచనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:35
లఇ: పప
199
RBE0803841
పపరర: రమమష కటకఇ

191
LHL3813540
పపరర: గగవఇదనచనరగ సరరశపలల

100-112/532

తఇడడ:డ జజనహమద
ఇఇటట ననఇ:1-76
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:36
లఇ: పప
196
RBE0975377
పపరర: రషసద షపక

100-112/534

తఇడడ:డ ససబటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-76
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-76
వయససస:47
లఇ: ససస స
193
LHL4178992
పపరర: వనఇకటటచనరగ సరరశపలల

188
RBE0975344
పపరర: రరజజ షపక

183
RBE1747161
పపరర: సపసదనరరవప కకతస మమసస
తఇడడ:డ సతయననరరయణ కకతస మమసస
ఇఇటట ననఇ:1-71
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమయయ శశరరమ
ఇఇటట ననఇ:1-74-3
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబటన
ఇఇటట ననఇ:1-76
వయససస:35
లఇ: పప
190
RBE2214534
పపరర: యమససఇబ షపకల

100-112/531

204
RBE2214609
పపరర: గగవఇదమమ సరరశపలల

100-112/552

భరస : సతయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-79
వయససస:54
లఇ: ససస స

100-129/499 207
206
RBE1471101
RBE1471085
పపరర: వనఇకట ననగరశశరమమ చటటషపప డ లల
పపరర: వనఇకట కకషషయయ చటటషపప డ లల

100-125/14

భరస : వనఇకట ససరయననరరయణ చటటషపప డ లల
ఇఇటట ననఇ:1-80/2
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట పడసరద రరవప చటటషపప డ లల
ఇఇటట ననఇ:1-80/2
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట పడసరద రరవప చటటషపప డ లల
ఇఇటట ననఇ:1-80/3
వయససస:46
లఇ: పప

208
RBE1909639
పపరర: కరరగసక భమవరపప

209
RBE1224997
పపరర: నరససఇహ చనరగ మయఇజఇపలల

210
RBE1886704
పపరర: కకరణమయ దదవళల

తఇడడ:డ కకటటశశర రరవప భమవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-80A
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/749

తఇడడ:డ వరరచనరర మయఇజఇ పలల
ఇఇటట ననఇ:1-81
వయససస:42
లఇ: పప

100-112/750

100-122/17

భరస : సరఇబశవ రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-81
వయససస:21
లఇ: ససస స
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211
RBE1399949
పపరర: కలమమర ససఇగ కరశశ

100-112/751

తఇడడ:డ దశరథససఇగ కరశశ
ఇఇటట ననఇ:1-81A
వయససస:37
లఇ: పప
214
RBE1926658
పపరర: జన బటష పఠరన

100-113/199

100-112/756

100-125/15

100-112/760

100-112/9

100-112/764

238
LHL2557072
పపరర: మహబగబ షపక
భరస : ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-126/271

224
RBE1295527
పపరర: సపసదన బ షపక

227
RBE2518603
పపరర: మమబయ బటష షపక

230
LHL4183521
పపరర: వలయమబ షపక

100-112/767

233
RBE2214625
పపరర: మయకలతతఇబ షపకల

100-112/761

236
RBE1747211
పపరర: ఖరరఇ బ షపక

100-126/550

239
LHL2557114
పపరర: హసన బ షపక
భరస : రషసద
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-112/758

222
RBE1746999
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ కకల

100-112/759

225
RBE1731736
పపరర: రఇజజన బ జజరరర

100-112/762

228
LHL2557080
పపరర: ఉమర బ షపక

100-112/763

భరస : జజన బటషర
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-112/765

231
LHL4183539
పపరర: వనఇకటటశశరమమ కడనరగ

100-112/766

భరస : ననగ బడహమ చనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-112/768

234
RBE1921055
పపరర: ఉష రమయ బబ డడడ

100-114/16

తఇడడ:డ శశనవరసరరవప బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-112/769

భరస : ఉమమర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-88-a
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-112/771

219
RBE2214617
పపరర: సపసదనబ షపకల

భరస : ఆలలపయమబర జజరరర
ఇఇటట ననఇ:1-85
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ఘననసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-122/18

100-112/755

తఇడడ:డ శశనవరస రరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:1-84
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : మమహరరదథదన
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబరరవప దదవరశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:25
లఇ: ససస స
235
RBE1456319
పపరర: పపరష వనఇకట ఈశశర రరవప
బబ డడడ
తఇడడ:డ శశనవరస రరవప బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:26
లఇ: పప

221
RBE1879006
పపరర: అనసష జకన

216
LHL3813037
పపరర: కలషతదదదన షపక

భరస : షఇషతదథదన
ఇఇటట ననఇ:1-83
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశద షపస
ఇఇటట ననఇ:1-87
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఘననసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:36
లఇ: పప
232
RBE1731710
పపరర: ససతమమలకడమ దదవరశశటష ట

100-112/757

భరస : జననస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-85
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:1/87
వయససస:21
లఇ: పప
229
LHL3813102
పపరర: మమహరరదథదన షపక

218
RBE0975476
పపరర: ఇఇఠగమజ షపక

100-112/753

తఇడడ:డ షఇషతదథదన
ఇఇటట ననఇ:1-83
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : అఇకరరవప జకన
ఇఇటట ననఇ:1-83
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-85
వయససస:58
లఇ: పప
226
RBE1879147
పపరర: మమబయ ససభటన షపక

100-112/754

భరస : కలశబదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-83
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ ననరర
ఇఇటట ననఇ:1-83
వయససస:32
లఇ: పప
223
RBE1295519
పపరర: జననస షపక

215
LHL3812997
పపరర: జజనభటషర షపక

213
RBE0721365
పపరర: హజజరరబ పఠరన
భరస : సరరదర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-82
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఘననసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-83
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:1-83
వయససస:60
లఇ: పప
220
RBE1472497
పపరర: రరమకకషష రరడడడ ననరర

100-112/752

తఇడడ:డ మమమహహయయద
ఇఇటట ననఇ:1-82
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ సరరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-82
వయససస:22
లఇ: పప
217
LHL3813045
పపరర: షఇషతదథదన షపక

212
LHL4179016
పపరర: సరరరర పఠరన

237
RBE1747229
పపరర: మహబబ షపక

100-112/770

భరస : శమ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-88-a
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-112/772

240
LHL3812765
పపరర: రషసద షపక

100-112/773

తఇడడ:డ ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయససస:40
లఇ: పప
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241
LHL3813094
పపరర: ఇబడహహఇ షపక

100-112/774

తఇడడ:డ ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయససస:42
లఇ: పప
244
RBE0151191
పపరర: ససరరష కటకఇ

100-112/777

100-112/780

248
RBE1002476
పపరర: అనసశర దదవరశశటష ట

100-112/783

251
RBE0942128
పపరర: ఖమససఇ సపసదన షపక

100-112/786

254
RBE1295014
పపరర: సతయననరరయణ కకతనస
తఇడడ:డ లకమయయ కకతనస
ఇఇటట ననఇ:1-92
వయససస:68
లఇ: పప

100-112/789
256
RBE1926567
పపరర: గయరర వనఇకట మణణ అమకత లకడమ
కకతస
తఇడడ:డ ససతనరరమఇజననయయలల కకతస
ఇఇటట ననఇ:1-92
వయససస:21
లఇ: ససస స

257
LHL4179032
పపరర: అబయదలమజద షపక
తఇడడ:డ చననమమబయ
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:53
లఇ: పప

259
LHL4179057
పపరర: రహహఇ షపక

260
LHL4183547
పపరర: శవ లల పససపపలలటట

100-112/792

తఇడడ:డ అబయదల మజద
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ఖమశఇ
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:35
లఇ: ససస స
265
RBE2214658
పపరర: లకడమ అఇబటట

భరస : అబయదల అజత
ఇఇటట ననఇ:1-93/A
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

263
RBE0942136
పపరర: జజన బ షపక

100-112/798

266
LHL2545960
పపరర: హబమయననసర షపకల

100-112/784

269
RBE0942185
పపరర: హహమఇ బ షపక
భరస : ననగయల మరర
ఇఇటట ననఇ:1-93A
వయససస:28
లఇ: ససస స

100-112/779

249
RBE0726810
పపరర: సపసదనవల షపక

100-112/782

252
RBE1294990
పపరర: లకడమ ననరరయణ కకతనస

100-112/785

తఇడడ:డ సతయననరరయణ కకతనస
ఇఇటట ననఇ:1-92
వయససస:43
లఇ: పప
100-112/787

255
RBE1295022
పపరర: రరమ దదవ కకతనస

100-112/788

భరస : లకడమ ననరరయణ కకతనస
ఇఇటట ననఇ:1-92
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-112/790

258
LHL4179040
పపరర: చలమయయ అఇబటట

100-112/791

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:54
లఇ: పప
100-112/793

261
RBE0726844
పపరర: ససబటన షపక

100-112/794

తఇడడ:డ అబయదల మజల
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:31
లఇ: పప
100-112/796

264
RBE0942144
పపరర: హమదన షపక

100-112/797

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-112/799

భరస : అబయదలమజద
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-112/800

246
RBE2214633
పపరర: ఖమససఇబ షపకల

తఇడడ:డ బయడద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-92
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:46
లఇ: ససస స
268
RBE0942169
పపరర: మసరసన బ షపక

100-112/781

భరస : పపలమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-112/795

100-112/776

భరస : కరశఇ
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-92
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : సతయననరరయణ కకతనస
ఇఇటట ననఇ:1-92
వయససస:63
లఇ: ససస స

262
RBE0727040
పపరర: లమలబ షపక

100-112/778

తఇడడ:డ ససబబ రరవప దదవరరరటటష
ఇఇటట ననఇ:1-91
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:1-92
వయససస:34
లఇ: ససస స
253
RBE1295006
పపరర: లకడమ గయరవమమ కకతనస

245
RBE0151274
పపరర: మయరళ కకషష కటకఇ

243
RBE0145235
పపరర: లకడమ కటకఇ
భరస : మయరళ కకషష
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరపచనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : బటలయయ
ఇఇటట ననఇ:1-90
వయససస:62
లఇ: ససస స
250
RBE0727032
పపరర: షరజద షపక

100-112/775

తఇడడ:డ మమబయ
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ పరపచనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయససస:44
లఇ: పప
247
RBE2214641
పపరర: ససతనరరవమమ మలలల మమరరల

242
LHL4179024
పపరర: ఖమససఇ షపక

267
RBE1672559
పపరర: మమనక బటటషల

100-120/8

తఇడడ:డ రఘయరరమరరడడడ బటటషల
ఇఇటట ననఇ:1-93
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-112/801

270
RBE1225003
పపరర: మభయ ససభటన షపక

100-112/802

తఇడడ:డ అబయదల అజత
ఇఇటట ననఇ:1-93A
వయససస:29
లఇ: పప
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271
RBE1225011
పపరర: నషసమ షపక

100-112/803

భరస : మభయ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-93A
వయససస:26
లఇ: ససస స
274
RBE1207399
పపరర: ననగలకడమ మమరరనపపరఇ

100-112/806

100-112/809

100-112/812

100-112/815

100-112/818

100-113/200

100-112/823

తఇడడ:డ రరధన కకషష
ఇఇటట ననఇ:1-98
వయససస:37
లఇ: పప
295
LHL2557106
పపరర: జజన బబగఇ షపక

భరస : మమబయ
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:89
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/813

284
RBE1746767
పపరర: గగతమ చనరగ మయఇజఇపలల

287
RBE2214666
పపరర: గగవఇదమమ మయఇజఇపలల

290
RBE1747070
పపరర: సరయ కలమమర మయఇజఇపలల

100-112/826

100-112/816

282
LHL4179065
పపరర: శశనవరసరచనరగ కరతతజ

100-112/819

100-112/817

288
RBE2214674
పపరర: లకమమమ మయఇజఇపలల

100-112/820

భరస : వరరచనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-97
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-112/821

291
LHL2560159
పపరర: శవకలమమరగ కరతతజ

293
RBE0851451
పపరర: ఆఇజననయమ చనరగ సరరశపలల

294
RBE1747112
పపరర: అబయదల అపసర షపక

తఇడడ:డ వనఇకట ససబటబరరవప చడళ
ఇఇటట ననఇ:1-102
వయససస:36
లఇ: పప

100-112/814

285
RBE1747179
పపరర: గగతఇ చరర మయఇజఇపలల

భరస : రరధనకకషష
ఇఇటట ననఇ:1-98
వయససస:52
లఇ: ససస స

299
LHL4193355
పపరర: వనఇకట రవ బటబయ చడళ

100-112/811

తఇడడ:డ వర బడమ చరర మయఇజఇపలల
ఇఇటట ననఇ:1-97
వయససస:21
లఇ: పప

100-112/824

100-112/822

100-112/825

తఇడడ:డ అజజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-99
వయససస:20
లఇ: పప
100-112/60

భరస : హసన
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-112/62

279
RBE1526375
పపరర: ఇమమఇబ షపక

తఇడడ:డ వర బడమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-97,MASEED CENTER
వయససస:24
లఇ: పప

296
LHL3821857
పపరర: హహసపసనబ షపకల

100-112/808

తఇడడ:డ రరధనకకశషష
ఇఇటట ననఇ:1-97
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-98
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : అజత షపక
ఇఇటట ననఇ:1-99
వయససస:38
లఇ: ససస స
298
RBE2214682
పపరర: కరశఇబ షపకల

281
RBE1526409
పపరర: అబయదల బ షపక

276
RBE1747021
పపరర: రససల సయయద

భరస : హసన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-95
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-97
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరబడహమణనచనరగ మయఇజపలల
ఇఇటట ననఇ:1-97
వయససస:24
లఇ: పప
292
LHL3813292
పపరర: ససరరష కలమమర కరతతజ

100-112/810

తఇడడ:డ వర బడహమ చనరగ మయఇజఇపలల
ఇఇటట ననఇ:1-97
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ వర బడమ చరర మనరఇపఅల
ఇఇటట ననఇ:1-97
వయససస:24
లఇ: పప
289
RBE1671841
పపరర: సరయకలమమర మయఇజపలల

278
RBE1803824
పపరర: హనఫ బ సయయద

100-112/805

తఇడడ:డ వరహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-94
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : భటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-95
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర చనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-97
వయససస:47
లఇ: పప
286
RBE1803774
పపరర: సరయ కలమమర మనరఇపఅల

100-112/807

భరస : వహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-94
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-95
వయససస:37
లఇ: పప
283
RBE1225037
పపరర: బడహమయయ మఇజఇపల

275
RBE1746908
పపరర: హనఫ బ సయయద

273
RBE1207365
పపరర: శశనవరసరరవప మమరరనపపరఇ
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల మమరరనపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-94
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : వహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-94
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : రససల సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-94
వయససస:27
లఇ: ససస స
280
RBE1526391
పపరర: భటషర షపక

100-112/804

తఇడడ:డ మయరళ
ఇఇటట ననఇ:1-94
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప మమరరనపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-94
వయససస:26
లఇ: ససస స
277
RBE1747062
పపరర: గగససయ సయయద

272
RBE0888669
పపరర: పవన కలమమర మమరరనపపరఇ

297
RBE1900992
పపరర: పరబథ ససఇగ రరజపపరగహహత

100-112/61

తఇడడ:డ ననరరయణ ససఇగ రరజపపరగహహత
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:28
లఇ: పప
100-120/806

300
RBE2214690
పపరర: అనససరయమమ పఇతఇగగ

100-112/63

భరస : భవరనశఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-102-1
వయససస:94
లఇ: ససస స
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301
RBE1633833
పపరర: ఖమససఇ తతఇడ

100-129/500

తఇడడ:డ మసరసన సర తతఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-105
వయససస:23
లఇ: పప
304
RBE2214708
పపరర: కకటటశశరగ అఇబటట

100-112/65

100-112/68

100-112/71

100-112/74

100-112/77

100-112/80

100-112/83

100-112/86

భరస : ధన మహన రరవప ఏలలరగ
ఇఇటట ననఇ:1-126
వయససస:36
లఇ: ససస స
328
RBE1470772
పపరర: కకటటశశరరరవప కకతస
తఇడడ:డ లకడమ ననరరయణ కకతస
ఇఇటట ననఇ:1/126
వయససస:76
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/72

314
LHL3812641
పపరర: ససబటబరరవప దదవరశశటష ట

317
RBE1002500
పపరర: హహమ సలఇదన అమర

320
LHL4179099
పపరర: నరససఇహరరవప దదవరశశటష ట

323
RBE1633593
పపరర: సరయ కకషష కలమమర అమర

100-112/75

309
LHL3821733
పపరర: జయలకడమ గయఇడన

312
LHL4183554
పపరర: చదఇచసలకడమ ఏలలరగ

100-112/78

100-112/76

318
RBE2214724
పపరర: పదమకలమమరగ అమరర

100-112/79

భరస : పరరదసరరధద
ఇఇటట ననఇ:1-125
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-112/81

321
LHL3813870
పపరర: పరరద సరరధద అమరర

100-112/82

తఇడడ:డ సతయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-125
వయససస:52
లఇ: పప
100-112/84

324
LHL4182010
పపరర: ధన మహన రరవప ఏలలరర
తఇడడ:డ ససతనరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-126
వయససస:44
లఇ: పప

326
LHL4185179
పపరర: రరజరశశరర ఏలలరర

327
RBE1747047
పపరర: మమమమయన సయయద

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-126/1
వయససస:39
లఇ: ససస స

100-112/73

315
RBE1002484
పపరర: శరరష అమర

తఇడడ:డ శవ వనఇకట పరరర శరరరధద అమర
ఇఇటట ననఇ:1-125A
వయససస:22
లఇ: పప

329
LHL2559078
పపరర: శవ లకమమమ కకతస

100-112/70

తఇడడ:డ పరరర సరరధద అమర
ఇఇటట ననఇ:1-125
వయససస:31
లఇ: ససస స

100-112/87

భఇధసవప: ససత రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-126
వయససస:61
లఇ: ససస స
100-121/6

100-112/67

భరస : ధనససప ధన రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-121
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-125
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-125
వయససస:89
లఇ: పప
325
LHL4185161
పపరర: ననగలకడమ ఏలలరగ

311
LHL4179081
పపరర: ఏలలరగ ససతనరరమయయ

306
RBE0721332
పపరర: రరజరష గయపస కకతస

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-117
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరరర సరరధద అమర
ఇఇటట ననఇ:1-125
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-125
వయససస:86
లఇ: ససస స
322
LHL3813888
పపరర: సతయననరరయణ అమరర

100-112/69

తఇడడ:డ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-125
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ పరరరసరరధద అమర
ఇఇటట ననఇ:1-125
వయససస:27
లఇ: ససస స
319
RBE2214732
పపరర: లకకమయమమ అమరర

308
LHL3813060
పపరర: శశనవరసరరవప గయఇడన

100-128/545

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-116
వయససస:36
లఇ: పప

తలల : బకఇ
ఇఇటట ననఇ:1-121
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససతనరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-121
వయససస:45
లఇ: పప
316
RBE1002492
పపరర: వరసవ శరశవరణణ అమర

100-112/66

తఇడడ:డ చనసపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-117
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససతనరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-121
వయససస:44
లఇ: పప
313
RBE2214484
పపరర: ధన మహన రరవప ఏలలరగ

305
LHL3821154
పపరర: గకహలకడమ కకతనస

303
RBE1638931
పపరర: మనషర తఇడన
భరస : అబయదల సతస ర తఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-110
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-116
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : ససఇహచలఇ
ఇఇటట ననఇ:1-116-1
వయససస:64
లఇ: ససస స
310
LHL4179073
పపరర: ధన ససధననన రరవప ఏలలరగ

100-112/827

తఇడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-110
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : చలపతరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-114-3
వయససస:48
లఇ: ససస స
307
RBE2214716
పపరర: సరసశత పపరరమమళళ

302
RBE0942193
పపరర: రవ కరరగసక తఇగరళళ

100-112/85

100-112/88

భరస : హహసపన జన సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-126
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-112/89

330
RBE1746940
పపరర: ఇమమఇబ షపక

100-112/11

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1/127
వయససస:21
లఇ: ససస స
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331
LHL4179107
పపరర: శశనవరసరరవప బబ డడడ

100-112/90

తఇడడ:డ ససరయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-127
వయససస:49
లఇ: పప
334
RBE2214740
పపరర: పదనమవత బబ డడడ

100-112/93

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-127
వయససస:44
లఇ: ససస స
337
RBE1108431
పపరర: వనఇకట రరమకకషష పడసరద
అఇబటట
తఇడడ:డ చలమయయ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-128
వయససస:30
లఇ: పప
340
RBE2522308
పపరర: ఆఇజననయయలల యరశఇశశటష ట

100-112/96

100-128/1086

100-112/101

100-112/104

100-112/107

భరస : గయరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-135
వయససస:82
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

341
RBE1002518
పపరర: శరహహడడ బబగఇ షపక

344
RBE0150995
పపరర: ససరరష బటబయ కకతనస

347
RBE0726802
పపరర: ననగయల మరర షపక

350
RBE1225045
పపరర: బటల శఇకర నజజఇపటనఇ

100-112/110

353
LHL3813110
పపరర: శశనవరసరరవప కరమశశటష ట

100-112/99

356
RBE1002526
పపరర: ఇమమఇభ గరరల పరటట

100-112/102

359
RBE1746841
పపరర: వనయకలమమర పపరరమగలమల
తఇడడ:డ రఇబటబయ పపరరమగలమల
ఇఇటట ననఇ:1-137
వయససస:27
లఇ: పప

339
RBE1746643
పపరర: ఉష రరణణ అఇబటట

100-112/98

342
LHL4179115
పపరర: ననగరశశరరరవప కకతనస

100-112/100

345
RBE2214765
పపరర: వజయకలమమరగ కకతస

100-112/103

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-130
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-112/105

348
RBE0727024
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-112/106

భరస : ననగయల మరర
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-112/108

351
RBE1225052
పపరర: అనసరరధ మగతపపరపప

100-112/109

భరస : బటల శఇకర
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-112/111

354
LHL4179131
పపరర: వనఇకటటశశరరల కరమశశటష ట

100-112/112

తఇడడ:డ నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:1-132
వయససస:72
లఇ: పప
100-112/114

భరస : హహసపసన గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:1-133
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-112/116

100-112/95

తఇడడ:డ వనఇకటగయరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-130
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-132
వయససస:36
లఇ: పప
100-112/113

336
RBE1002633
పపరర: రమమదదవ అఇబటట

భరస : వనఇకట రరమకకషష పడసరద అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-128
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-132
వయససస:66
లఇ: ససస స
358
RBE2214799
పపరర: పపసడమమ యయచసరగ

100-112/97

తఇడడ:డ వల
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : మధసససధన
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయససస:59
లఇ: ససస స
355
RBE2214781
పపరర: అననపపరష కరమశశటష ట

338
RBE1207456
పపరర: భటణయ కలమమర అఇబటట

100-112/92

తఇడడ:డ చలమమయయ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-128
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-130
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : కకషష రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయససస:32
లఇ: ససస స
352
RBE2214773
పపరర: పదనమవత కకతస

100-112/94

తఇడడ:డ జలల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-129
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-131
వయససస:35
లఇ: పప
349
RBE1002856
పపరర: హరగష గయఇడన

335
RBE2214757
పపరర: వరలకమమమ బబ డడడ

333
RBE1163310
పపరర: సప గరర బటనన షపక ససఇదరగగరగ

భరస : మహమమద జజన షపక ససఇదరగగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-127
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలమయయ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-128
వయససస:28
లఇ: పప

తలల : వజయ కలమమరర
ఇఇటట ననఇ:1-130
వయససస:34
లఇ: ససస స
346
LHL4179123
పపరర: కకరణ కలమమర కకతనస

100-112/91

భరస : ససరయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-127
వయససస:82
లఇ: ససస స

భఇధసవప: రమదదవ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-128
వయససస:33
లఇ: పప
343
LHL4186458
పపరర: మమధసరర కకతనస

332
RBE1163302
పపరర: మహమమద జజన షపక
ససఇదరగగరగ
తఇడడ:డ ఖషతలమల షపక ససఇదరగగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-127
వయససస:42
లఇ: పప

357
LHL3811452
పపరర: కకటటశశరరరవప ఏచసరగ

100-112/115

తఇడడ:డ గయరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-135
వయససస:40
లఇ: పప
100-112/117

360
LHL4183562
పపరర: ఖరఖరరన బ షపక

100-112/118

భరస : అబయదల జలల
ఇఇటట ననఇ:1-137/1A
వయససస:43
లఇ: ససస స
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361
LHL4179149
పపరర: అబయదలమ జలల షపక

100-112/119

తఇడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-137/2B
వయససస:54
లఇ: పప
364
RBE1546530
పపరర: షరహహనన షపక

100-112/120

100-112/122

100-112/125

100-112/126

100-112/129

100-114/17

100-112/134

భరస : ససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

374
LHL4183570
పపరర: అనఇతలకకమ దదవరశశటష ట

377
RBE2214815
పపరర: తనరరబ షపక

380
LHL3812252
పపరర: జగదథష సననదద

383
LHL4185211
పపరర: అననపపరష మమ గఇగనకలఇట

100-112/137

386
RBE1175133
పపరర: భరత సరయ తఇగరళల

100-112/127

389
RBE1883339
పపరర: లకడమ పపడడ నరపప
భరస : కసయయ పపడడ నరపప
ఇఇటట ననఇ:1-149/a
వయససస:40
లఇ: ససస స

369
LHL4185195
పపరర: శశకళ ననరరళల

100-112/124

100-124/736
372
RBE2523397
పపరర: వనఇకట ననగ తదజ కలమమర ననరళల

375
RBE1002559
పపరర: సరమమమజయఇ చనరగరఇడల

100-112/128

భరస : శశనవరస రరవప తడడకమళళ
ఇఇటట ననఇ:1-145
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-112/130

378
RBE1224898
పపరర: కరశయయ అలలటట

100-112/131

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల అలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-146
వయససస:73
లఇ: పప
100-112/132

381
LHL4183588
పపరర: ససతనరరవమమ తఇగరళళ

100-112/133

భరస : సరవయయ శరఇశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:1-148
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-112/135

384
RBE1076901
పపరర: ననగ సరయ తఇగరళ

100-112/136

భరస : సపసదనరరవప తఇగరళ
ఇఇటట ననఇ:1-148
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-112/138

తఇడడ:డ శశనవరస రరవప తఇగరళల
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:24
లఇ: పప
100-112/140

100-112/121

తఇడడ:డ వరఇజననయయలల ననరళల
ఇఇటట ననఇ:1-142A
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-148
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-148
వయససస:74
లఇ: ససస స
388
RBE2214831
పపరర: వరలకకమ దదవరశశటష ట

100-112/830

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-148
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : జగదథష
ఇఇటట ననఇ:1-148
వయససస:36
లఇ: ససస స
385
RBE2214823
పపరర: ససతనరరవమమ నననధద

371
RBE1295105
పపరర: కమలమమ ననరరళల

366
LHL3813128
పపరర: వనఇకటససబటబరరవప ననరరళళ

భఇధసవప: కమలమమ ననరరలల
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : కటటషబడడసపససర
ఇఇటట ననఇ:1-145
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : కరశయయ ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-146
వయససస:59
లఇ: ససస స
382
LHL4185203
పపరర: రరజయ లకకమ సననధద

100-112/123

భరస : అనఇతసపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-145
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపనననరరవప తడడకమళళ
ఇఇటట ననఇ:1-145
వయససస:53
లఇ: పప
379
RBE1064856
పపరర: భడమరరఇబ ఆలలటట

368
LHL4185187
పపరర: చఇదడ వత ననరరలల

100-112/829

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయససస:76
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససబటబరరవప ననరరళల
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-145
వయససస:73
లఇ: పప
376
RBE1002567
పపరర: శశనవరస రరవప తడడకమళళ

100-121/17

భఇధసవప: కమలమమ
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయససస:74
లఇ: ససస స
373
LHL3811031
పపరర: అనఇతసపసదయయ దదవరశశటష ట

365
RBE1520014
పపరర: షపసన షపక

363
RBE0888719
పపరర: మహబగననసర షపక
భరస : అలమలవపదథదన
ఇఇటట ననఇ:1-138
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : బకరరర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-139
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-142
వయససస:45
లఇ: పప
370
RBE2214807
పపరర: కమలమమ ననరరళళ

100-112/828

తఇడడ:డ హససన
ఇఇటట ననఇ:1-138
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : బకరరర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-139
వయససస:22
లఇ: ససస స
367
LHL3813912
పపరర: వరరఇజననయయలల ననరరళళ

362
RBE0888693
పపరర: అలమలవపదథదన షపక

387
RBE1587542
పపరర: శరశవణణ ససదద

100-112/139

భరస : లకమణనచనరగ ససదద
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-114/18

390
LHL4182036
పపరర: సపసదదసశర రరవప తఇగరఴా్ల

100-112/141

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-150
వయససస:48
లఇ: పప
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391
RBE1207241
పపరర: రరవత తఇగరళల

100-112/142

తఇడడ:డ శశనవరస రరవప తఇగరళల
ఇఇటట ననఇ:1-150
వయససస:28
లఇ: ససస స
394
LHL3811593
పపరర: శశనవరసరరవప తఇగరళళ

100-112/145

100-112/148

100-112/151

100-112/154

100-112/157

100-112/160

100-127/552

తఇడడ:డ హనననజ
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

404
LHL3813599
పపరర: రరమకకటటశశరరరవప అఇబటట

407
RBE1425975
పపరర: మమహహబయబ ఖమన షపక

410
LHL3813193
పపరర: ఫకకర అహమద షపక పపలపరటట

413
LHL2545606
పపరర: జససస పడజజపత

100-112/165

416
LHL3813458
పపరర: ససరరష పడజజపత

100-112/155

419
LHL4179180
పపరర: రరఇబటబయ పడజజపత
తఇడడ:డ హననసజ పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:50
లఇ: పప

399
LHL4179164
పపరర: చలపతరరవప అఇబటట

100-112/150

402
LHL4185872
పపరర: ఆదదశశరమమ అరద ల

100-112/153

405
RBE0726737
పపరర: ససవర పడసరద రరవప అఇబటట

100-112/156

తఇడడ:డ కకషష మగరగస అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-158/B
వయససస:44
లఇ: పప
100-112/158

408
RBE1939107
పపరర: కలయమరరమ పడజజపత

100-112/159

తఇడడ:డ శశశరజ పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:1-160
వయససస:30
లఇ: పప
100-112/161

411
RBE1175141
పపరర: కకశశర పడజజపత

100-112/162

తఇడడ:డ రరఇబటబయ పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:1-161
వయససస:28
లఇ: పప
100-112/163

414
LHL2545622
పపరర: శరరద పడజజపత

100-112/164

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-112/166

తఇడడ:డ హనననజ
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:39
లఇ: పప
100-112/168

100-112/147

భరస : రరధన
ఇఇటట ననఇ:1-158
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : రరఇబటబయ
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:39
లఇ: ససస స
418
LHL3813524
పపరర: రమమష పడజజపత

100-112/152

తఇడడ:డ శలమర సరహహబ షపక పపలపరటట
ఇఇటట ననఇ:1-161
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : ఫకకర అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-161
వయససస:30
లఇ: ససస స
415
LHL2545630
పపరర: తతలశ పడజజపత

401
RBE0726950
పపరర: రరజయ లకడమ అఇబటట

396
RBE2214856
పపరర: లకకమగయరవమమ మమశశటష ట

తఇడడ:డ కకశషషమగరగస
ఇఇటట ననఇ:1-158
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ దనవపద ఖమన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-159
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : కలయమరరమ పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:1-160
వయససస:28
లఇ: ససస స
412
RBE1498013
పపరర: సఫపర షపక

100-112/149

తఇడడ:డ కకషషమగరగస
ఇఇటట ననఇ:1-158/B
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : చలపతరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-158B
వయససస:37
లఇ: ససస స
409
RBE1939172
పపరర: కనసనక పడజజపత

398
RBE2214872
పపరర: శవకలమమరగ గయఇడన

100-112/144

భరస : హరగ
ఇఇటట ననఇ:1-151
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-158
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : శవపడసరదరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-158
వయససస:41
లఇ: ససస స
406
LHL2556199
పపరర: రమమదదవ అఇబటట

100-112/146

భరస : పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-156
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : మణణ భగషణ చనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-158
వయససస:33
లఇ: ససస స
403
RBE0726968
పపరర: రగజజమణణ అఇబటట

395
RBE2214849
పపరర: పదనమవత తఇగరళళ

393
RBE1526417
పపరర: రమయ శశ కటకఇ
తఇడడ:డ మయరళకకషష కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:1-150
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-151
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-151-1
వయససస:62
లఇ: ససస స
400
LHL4185864
పపరర: మలలల శశరగ ఓలలటట

100-112/143

తఇడడ:డ మయరళ కకషష కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:1-150
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ బటలకకశషష
ఇఇటట ననఇ:1-151
వయససస:52
లఇ: పప
397
RBE2214864
పపరర: ననగరశశరగ గయఇడన

392
RBE1400118
పపరర: పడణణత కలమమర కటకఇ

417
LHL3813466
పపరర: ననరరయణ పడజజపత

100-112/167

తఇడడ:డ హనననజ
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:47
లఇ: పప
100-112/169

420
LHL4186524
పపరర: ఫరడనస దదవ పడజజపత

100-112/170

భరస : ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:38
లఇ: ససస స
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421
RBE1747013
పపరర: గణణశ పడజజపత

100-112/171

తఇడడ:డ రఇబటబయ పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:23
లఇ: పప
424
RBE0888743
పపరర: నరమలమదదవ పడజజపత

100-112/832

100-112/173

100-112/176

100-112/12

100-112/180

100-112/183

100-112/186

తఇడడ:డ సపసదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-165
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
LHL4179198
పపరర: ఆఇజననయయలల పడజజపత

437
LHL3822103
పపరర: ననగలకడమ అఇబటట

440
RBE1442516
పపరర: రరమయలల అఇబటట

443
RBE1941160
పపరర: శశలకడమ అఇబటట

100-122/19

446
RBE1472471
పపరర: లలకరశ అఇబటట

100-112/178

449
RBE1295139
పపరర: జజన బబగఇ షపక
తఇడడ:డ సపసదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-165
వయససస:29
లఇ: ససస స

429
RBE1076729
పపరర: రరపపశ పరరర పతస

100-112/175

432
LHL3813862
పపరర: గగవఇద పడజజపత

100-112/177

435
LHL3822004
పపరర: గరత పడజజపత

100-112/179

భరస : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:1-163A
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-112/181

438
LHL4179206
పపరర: సపసదసలల అఇబటట

100-112/182

తఇడడ:డ రరమయలల
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:44
లఇ: పప
100-112/184

441
RBE1442532
పపరర: కకటమమ అఇబటట

100-112/185

భరస : రరమయలల
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-112/187

444
RBE1442524
పపరర: రరమయలల అఇబటట

100-112/835

తఇడడ:డ మతస యయ
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:64
లఇ: పప
100-125/17

తఇడడ:డ సపసదసలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:25
లఇ: పప
100-112/189

100-112/834

తఇడడ:డ హనననజ
ఇఇటట ననఇ:1-163/1
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ మతరరవ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : లకడమ ననరరయణ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:34
లఇ: ససస స
448
RBE1295113
పపరర: ససభటన షపక

100-125/16

తఇడడ:డ మటష యయ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదసలల
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:20
లఇ: పప
445
RBE1958891
పపరర: మధవ అఇబటట

431
RBE1922426
పపరర: పడకరశ పడజజపత

426
RBE0888784
పపరర: రరణనధథరర పడజజపత

తఇడడ:డ మనరరపసర పరలపరగస
ఇఇటట ననఇ:1-163
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : మటటషరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయలల
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:40
లఇ: పప
442
RBE1747096
పపరర: వనఇకటటష అఇబటట

100-112/174

తఇడడ:డ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:1-163/A
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : సపసదసలల
ఇఇటట ననఇ:1-164
వయససస:37
లఇ: ససస స
439
LHL4179214
పపరర: మటటషరరవప అఇబటట

428
LHL3813474
పపరర: గగపరల పడజజపత

100-112/831

తఇడడ:డ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:1-162/A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరజ పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:1-163
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ దదవరజ మమఘవల
ఇఇటట ననఇ:1/163A
వయససస:36
లఇ: పప
436
LHL3822095
పపరర: మలలల శశరగ అఇబటట

100-112/833

తఇడడ:డ హనననజ స
ఇఇటట ననఇ:1-163
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరమన పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:1-163
వయససస:34
లఇ: పప
433
RBE1295055
పపరర: నరరష కలమమర మమఘవల

425
RBE0888768
పపరర: మధసరర పడజజపత

423
RBE0888735
పపరర: గగరర పడజజపత
తఇడడ:డ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:1-162/A
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : అఇజననయయలల
ఇఇటట ననఇ:1-162/A
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : గగపరల
ఇఇటట ననఇ:1-163
వయససస:47
లఇ: ససస స
430
RBE1400035
పపరర: రరజ పడజజపత

100-112/172

తఇడడ:డ గగపరల పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:1-162
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : రరణనధథరర
ఇఇటట ననఇ:1-162/A
వయససస:28
లఇ: ససస స
427
LHL2545614
పపరర: లకడమ పడజజపత

422
RBE1926468
పపరర: శవ కకరణ పడజజపత

447
LHL3811056
పపరర: అఇజననయయలల అఇబటట

100-112/188

తఇడడ:డ చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-165
వయససస:74
లఇ: పప
100-112/190

450
RBE1295147
పపరర: ఫరరరయనన షపక

100-112/191

భరస : ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-165
వయససస:28
లఇ: ససస స
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451
RBE2214880
పపరర: ననరరయణమమ అఇబటట

100-112/192

భరస : కకషషమగరగస
ఇఇటట ననఇ:1-165
వయససస:64
లఇ: ససస స
454
RBE1442540
పపరర: మమనస కకలసపటష ట

100-112/195

100-112/837

100-112/198

100-112/201

100-112/13

100-112/206

100-112/209

భరస : సపసదన వల
ఇఇటట ననఇ:1-175
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE1002542
పపరర: శవ ననగలకడమ సరరశపలల

467
RBE1747245
పపరర: శమ షపక

470
LHL4183604
పపరర: లతబయబ షపక

473
RBE1899004
పపరర: జన బటష షపక

100-112/211

476
RBE0888834
పపరర: మరరబ షపక

100-112/202

479
RBE1002872
పపరర: సపసదన వల షపక
తఇడడ:డ సపససర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-175
వయససస:36
లఇ: పప

459
RBE1731785
పపరర: సరరగక అఇబటట

100-112/197

462
LHL4182051
పపరర: వనఇకటటచనరర సరరశపలల

100-112/200

465
RBE2214914
పపరర: హహహమమవత సరగపలల

100-112/203

భరస : నరససఇహచనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-169
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-112/204

468
RBE2214922
పపరర: చనలతనఫసబ షపక

100-112/205

భరస : ఆదఇషఫస
ఇఇటట ననఇ:1-172
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-112/207

471
RBE0331884
పపరర: వనఇకటటదదడ కకళళఇబ

100-112/208

తఇడడ:డ తరరవనఇగళళచనరరయడడ
ఇఇటట ననఇ:1-173
వయససస:49
లఇ: పప
100-112/838

474
LHL3813672
పపరర: ఇమమఇసరహహబ షపక

100-112/210

తఇడడ:డ కలదననససరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-174
వయససస:69
లఇ: పప
100-112/839

భరస : బడవల
ఇఇటట ననఇ:1-174
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-112/213

100-112/836

తఇడడ:డ నరససఇహచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-169
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-173
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ఇమమఇసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-174
వయససస:64
లఇ: ససస స
478
LHL4183612
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-112/199

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-173
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : జజనబటషర
ఇఇటట ననఇ:1-173
వయససస:31
లఇ: ససస స
475
RBE2214930
పపరర: జమమలలబ షపక

461
LHL4182044
పపరర: రమమష సరరశపలల

456
RBE0888685
పపరర: ససఇహ చలఇ పపరరమమల

తఇడడ:డ చలపత రరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-168
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బటజ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-172
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:1-173
వయససస:54
లఇ: పప
472
RBE0726984
పపరర: షఫసయ షపక

100-113/396

భరస : వనఇకట చనరగ సరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:1-169
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరరయణ కకతస మమసస
ఇఇటట ననఇ:1/171, Main Bazar
వయససస:53
లఇ: ససస స
469
LHL4179222
పపరర: సపసదన షపక

458
RBE2480259
పపరర: మధవ కకలశశటష ట

100-112/194

తఇడడ:డ జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:1-166
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-169
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : రమమశ సరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:1-169
వయససస:29
లఇ: ససస స
466
RBE1920800
పపరర: రతన కలమమరగ కకతస మమసస

100-112/196

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-166
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:1-169
వయససస:69
లఇ: పప
463
RBE1002534
పపరర: రరజరశశరగ సరరశపలల

455
RBE2214906
పపరర: వజయ అఇబటట

453
LHL3812468
పపరర: వనఇకటటశశరరల అఇబటట
తఇడడ:డ ఆఇజననయయలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-166
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-166
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : మహహదద థన పసరర
ఇఇటట ననఇ:1-166
వయససస:32
లఇ: ససస స
460
LHL3812880
పపరర: నరససఇహచనరగ సరరశపలల

100-112/193

భరస : ఆఇజననయయలల
ఇఇటట ననఇ:1-165
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-166
వయససస:24
లఇ: ససస స
457
RBE0888826
పపరర: రజయమ షపక

452
RBE2214898
పపరర: కకటమమ అఇబటట

477
LHL4179248
పపరర: ససదద నసరహహబ షపక

100-112/212

తఇడడ:డ ఖమససఇసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-175
వయససస:77
లఇ: పప
100-112/214

480
RBE1295154
పపరర: సపససర సరహహబ షపక

100-112/215

తఇడడ:డ భగదనన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-175
వయససస:55
లఇ: పప
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481
RBE2214948
పపరర: కరశఇబ షపక

100-112/216

భరస : సపససరవల
ఇఇటట ననఇ:1-175
వయససస:60
లఇ: ససస స
484
RBE1294982
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-112/840

100-112/221

100-112/841

100-112/842

100-112/227

100-112/230

100-112/233

తఇడడ:డ కరశఇ
ఇఇటట ననఇ:1-187
వయససస:64
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

494
RBE1002575
పపరర: జజహహరరదథదన సపసయద

497
LHL4179263
పపరర: హసన షపక

500
RBE1731660
పపరర: శవ కలమమరగ సరగపలల

503
LHL4179271
పపరర: షరరఫ షపక

100-112/236

506
RBE1329243
పపరర: వనణయగగపరలరరవప శశఇఠగ

100-112/225

509
LHL4185237
పపరర: లమల బ కరరరమఇచ
భరస : హహసపన
ఇఇటట ననఇ:1-187
వయససస:63
లఇ: ససస స

100-112/742
489
RBE0888875
పపరర: సఇగఇ ననయడడ సరమఇతతల

492
RBE1177477
పపరర: హశనన షపక

100-112/224

495
RBE1002583
పపరర: శశనవరస చనరగ పపరరమమళల

100-112/226

తఇడడ:డ ససఇహచలఇ పపరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:1-182-B
వయససస:36
లఇ: పప
100-112/228

498
LHL4183646
పపరర: లమలలబ షపక

100-112/229

భరస : హసన
ఇఇటట ననఇ:1-183
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-112/231

501
LHL4182069
పపరర: ఖమససఇ షపక

100-112/232

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:1-183/A
వయససస:45
లఇ: పప
100-112/234

504
LHL4183653
పపరర: జజన బ షపక

100-112/235

భరస : షరరప
ఇఇటట ననఇ:1-184
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-129/501

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవప శశఇఠగ
ఇఇటట ననఇ:1-185/A
వయససస:40
లఇ: పప
100-112/238

100-112/220

భరస : అధమ షరఫస
ఇఇటట ననఇ:1-181A
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహహదథదన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-184
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:1-184
వయససస:58
లఇ: ససస స
508
LHL4179289
పపరర: హహసపసనస కరరరమఇచ

100-112/223

తఇడడ:డ శశ రరమ మగరగస
ఇఇటట ననఇ:1-183
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:1-183/A
వయససస:41
లఇ: ససస స
505
LHL4183661
పపరర: ఖమససఇబ షపక

491
RBE1177469
పపరర: అధమ షరఫస షపక

486
LHL3811767
పపరర: బడన వల షపక

తఇడడ:డ సతయఇ ననయడడ
ఇఇటట ననఇ:1.180
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ బయడద
ఇఇటట ననఇ:1-183
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ మయసస ఫర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-183
వయససస:26
లఇ: ససస స
502
LHL4184974
పపరర: మసరసన బ శశక

100-112/222

తఇడడ:డ కరరఇ సరహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-182
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : శశనవరస చనరగ పపరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:1-182-B
వయససస:31
లఇ: ససస స
499
RBE1295071
పపరర: హజరరన షపక

488
LHL4185229
పపరర: వససఇధర దదవరపలల

100-112/219

తఇడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-176
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరవల
ఇఇటట ననఇ:1-181A
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదమ షఫస
ఇఇటట ననఇ:1-181B
వయససస:28
లఇ: పప
496
RBE1002591
పపరర: కళళవత పపరరమమళల

100-112/217

భరస : పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-176
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : సఇగఇ ననయడడ
ఇఇటట ననఇ:1-180
వయససస:44
లఇ: ససస స
493
RBE0803858
పపరర: మరరవల షపక

485
RBE1224914
పపరర: పవన కలమమర కటకఇ

483
RBE1207290
పపరర: హహసపసనబ దసదదకలల
భరస : సపసడవఅల దసదదకలల
ఇఇటట ననఇ:1-175A
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమష కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:1-175/B
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ చలపతరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-176
వయససస:40
లఇ: పప
490
RBE0888883
పపరర: లకకమ సరమఇతతల

100-112/218

తఇడడ:డ సపససరవల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-175A
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : చన సపసదనవల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-175A
వయససస:30
లఇ: ససస స
487
LHL4179396
పపరర: పపరయయ దదవరపలల

482
LHL3813649
పపరర: సపసదనవల షపక

507
LHL3813839
పపరర: కరరరమఇచ సపసదన

100-112/237

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:1-187
వయససస:39
లఇ: పప
100-112/239

510
LHL4185245
పపరర: నసరర హన కరరరమఇచ

100-112/240

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-187
వయససస:36
లఇ: ససస స
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511
LHL4183307
పపరర: సపసదన కరరరమఇచ

100-112/251

తఇడడ:డ హహసపసన కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:1-187
వయససస:33
లఇ: పప
514
RBE2214955
పపరర: అనససరయ కడనరగ

100-112/255

100-112/254

100-112/259

100-112/262

100-112/265

100-112/267

524
LHL4186532
పపరర: సశరష కలమమరర అననవరపప

527
RBE1896505
పపరర: శశశలజ అఇబటట

530
RBE1207217
పపరర: ససధనరరణణ పప ల

100-112/269

100-112/272

533
RBE1163336
పపరర: వనఇకట నరరఇదడ అఇబటట

100-112/253

519
RBE1207332
పపరర: ససతనరరవమమ కటకఇ

100-112/258

522
RBE2214971
పపరర: రరకకమణణ కకళళఇబ

100-112/261

భరస : తరరవనఇగళళచనరరయలల
ఇఇటట ననఇ:1-191
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-112/263

525
RBE1050343
పపరర: గగరర సరయననధ పపరరరగ

100-112/264

తఇడడ:డ ననగరరజ పపరరరగ
ఇఇటట ననఇ:1-193
వయససస:31
లఇ: పప
100-112/266

528
RBE0942201
పపరర: చకశవరగస అఇబటట

100-112/844

తఇడడ:డ చలపత రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-194
వయససస:28
లఇ: పప
100-114/19

531
RBE1399980
పపరర: రమమశ తదలగననన

100-112/268

తఇడడ:డ కకoడలల తదలగననన
ఇఇటట ననఇ:1-195/B
వయససస:34
లఇ: పప
100-112/270

534
RBE0955346
పపరర: నరససఇహ రరవప అఇబటట

100-112/271

తఇడడ:డ మటష పలల నరససఇహ రరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-195/E
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయయ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-195E
వయససస:57
లఇ: పప

536
LHL4183414
పపరర: ససబటన శశక

537
LHL4186656
పపరర: బలనస శశక

భరస : నరససఇహ రరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-195E
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-196
వయససస:58
లఇ: పప

100-112/275
538
RBE1058503
పపరర: వరరహ వనఇకట శవ ననగ భటరర వ
అఇబటట
తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-196
వయససస:31
లఇ: పప

539
RBE0888891
పపరర: తరరమల చదననకరశవ రరవప
ఆఇబటట
తఇడడ:డ మటటషపలల నరససఇహ రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-196
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/260

భరస : చనన గయరవయయ పప ల
ఇఇటట ననఇ:1-195
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : రమమశ తదలగననన
ఇఇటట ననఇ:1-195/B
వయససస:27
లఇ: ససస స
535
RBE0955353
పపరర: ససశల అఇబటట

521
LHL3821170
పపరర: మమమధదల కకళళఇబలల యమమన

516
LHL3812179
పపరర: మహమమద జజన షపక

భరస : కకషష కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:1-189
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలపత రరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-194
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-195
వయససస:31
లఇ: పప
532
RBE1400001
పపరర: లలమవత తదలగననన

100-112/257

భరస : ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:1-193
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : చకశవరగస అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-194
వయససస:29
లఇ: ససస స
529
RBE0955338
పపరర: భటరర వ అఇబటట

518
RBE1207316
పపరర: కకషష కటకఇ

100-112/843

తఇడడ:డ మహహదథదన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-188/B
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటదదడ
ఇఇటట ననఇ:1-191
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబటబ రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-193
వయససస:56
లఇ: పప
526
RBE1224906
పపరర: సరమమమజయఇ అఇబటట

100-112/256

తఇడడ:డ పరప చనరగ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:1-189
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : రరఇ మగరగస
ఇఇటట ననఇ:1-190/B
వయససస:58
లఇ: ససస స
523
LHL4183430
పపరర: ననగరరజ పపరరరగ

515
LHL4179297
పపరర: కకటటలఇగరచనరగ కడనరగ

513
RBE1295196
పపరర: ఫరతమమ కరరరమఇచ
భరస : సపసదన కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:1-187
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనననజజ
ఇఇటట ననఇ:1-188-A
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : మహమమదనరన
ఇఇటట ననఇ:1-188/B
వయససస:44
లఇ: ససస స
520
LHL4184966
పపరర: ససబటబయమమ సరరశపలల

100-112/252

భరస : అబయదల హఫసజ
ఇఇటట ననఇ:1-187
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : కకటటలఇగరచనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-188A
వయససస:56
లఇ: ససస స
517
RBE2214963
పపరర: ననగయలబ షపక

512
RBE1442557
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-112/273

100-112/274

భరస : ససబటన
ఇఇటట ననఇ:1-196
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-112/845

540
RBE0942219
పపరర: లకమమమ అఇబటట

100-112/846

భరస : వనఇకట నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:1-196
వయససస:74
లఇ: ససస స
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541
RBE1173061
పపరర: రఇజజన వల షపక

100-129/502

తఇడడ:డ షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-198
వయససస:27
లఇ: పప
544
RBE1076893
పపరర: రరజరశశరగ పససపపలలటట

542
RBE1002609
పపరర: జలమన షపక
తఇడడ:డ మసరసనశల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:30
లఇ: పప

100-112/278

545
RBE1672161
పపరర: మయరళ కకషష పససపపలలటట

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:22
లఇ: పప

547
RBE2214989
పపరర: వజయలకడమ అఇబటట

548
RBE2214997
పపరర: లకకమదదవమమ అఇబటట

100-112/281

భరస : వనఇకటరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:43
లఇ: ససస స
550
RBE0888933
పపరర: లకకమ పససపపలలటట

100-112/848

100-112/285

100-112/288

100-112/850

100-112/290

భరస : సపసడవఅల మమన
ఇఇటట ననఇ:1-209
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/283

560
RBE1888817
పపరర: మమలమ బ షపక

563
RBE1002625
పపరర: శరథ కలమమర కటకఇ

100-112/293

566
RBE1116384
పపరర: బయడద శశశదన షపక

100-112/286

569
LHL2545366
పపరర: గగస బ షపక
భరస : గగస
ఇఇటట ననఇ:1-214
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-112/847
549
RBE0888925
పపరర: సరఇబశవ రరవప పససపపలలటట

552
RBE0726786
పపరర: జజనస పఠరన

100-112/284

555
RBE1442565
పపరర: వల షపక

100-112/287

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:54
లఇ: పప
100-112/289

558
RBE1002641
పపరర: ననగగర బ షపక

100-112/849

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-113/201

561
RBE1675081
పపరర: శవ రరమకకషష అఇబటట

100-126/272

తఇడడ:డ వనఇకటరరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:24
లఇ: పప
100-112/291

564
RBE1318287
పపరర: అకకనశశటష ట పరలలవరయ

100-112/292

తఇడడ:డ కకటయయ పరలలవరయ
ఇఇటట ననఇ:1-203
వయససస:77
లఇ: పప
100-112/14

తఇడడ:డ గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:1/204
వయససస:29
లఇ: పప
100-112/295

100-112/280

తఇడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమమశ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:1-200-B
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : అకకనశశటష ట పరలలవరయ
ఇఇటట ననఇ:1-203
వయససస:71
లఇ: ససస స
568
RBE1002674
పపరర: రఇజనబ మమన

557
RBE1746742
పపరర: చన సరఇబశవపడడ అఇబటట

546
RBE1746932
పపరర: తససల ఇ ఫరతమ షపక

తఇడడ:డ ననరరయణ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ బఇడనర సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరప చనరగ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:1-200-B
వయససస:48
లఇ: పప
565
RBE1336412
పపరర: సపసదమమ పరలలవరయ

100-112/282

తఇడడ:డ వనఇకటరరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:60
లఇ: ససస స
562
RBE1002617
పపరర: రమమశ కటకఇ

554
RBE0727016
పపరర: జజనబ పఠరన

100-112/277

తఇడడ:డ అబయదల అజత షపక
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : బఇడరర సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:50
లఇ: ససస స
559
RBE1442607
పపరర: ఖమససఇబ షపక

100-112/279

తఇడడ:డ రమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసరసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-200
వయససస:71
లఇ: పప
556
RBE1731702
పపరర: మమబయబ షపక

551
LHL3812120
పపరర: వనఇకరటరరవ అఇబటట

543
RBE1076885
పపరర: శవ పరరశత పససపపలలటట

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:79
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబట శవ రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:47
లఇ: ససస స
553
RBE0726794
పపరర: సపసదన సరహహబ పఠరన

100-112/276

567
RBE1879600
పపరర: పసడయఇకర తఇగరళల

100-112/294

తఇడడ:డ శశశదన రరవప తఇగరళల
ఇఇటట ననఇ:1-204
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-112/296

570
LHL4185260
పపరర: అలమల బ శశక

100-112/297

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-214
వయససస:33
లఇ: ససస స
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571
RBE0851436
పపరర: హసన అహమద షపక

100-112/298

తఇడడ:డ గగసస
ఇఇటట ననఇ:1-214
వయససస:33
లఇ: పప
574
RBE1442581
పపరర: ససభటన గయఇడన

100-112/300

100-112/303

100-112/306

100-112/854

100-112/856

100-112/310

100-112/313

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-223
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

584
RBE0942235
పపరర: మమలమ ననగపపరగ

587
LHL4179461
పపరర: మభయజజన షపక

590
LHL4183679
పపరర: మహబగబ షపక

593
LHL4179388
పపరర: పపద శశనవరస చనరగ వజరరపప

100-112/316

596
LHL4184990
పపరర: వరన వజడపప

100-112/855

599
RBE1526441
పపరర: హహసపన బబగఇ షపక
భరస : ననగగర భటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-223
వయససస:29
లఇ: ససస స

579
RBE1076869
పపరర: ననగయల బ షపక

100-112/305

582
RBE0942250
పపరర: రజయమ ననగపపరగ

100-112/853

585
RBE2215002
పపరర: అనసరరధ దసగర రరజ

100-112/307

భరస : రఘయ రరమమ రరవప దసగర రరజ
ఇఇటట ననఇ:1-218
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-112/308

588
RBE1399923
పపరర: ఆఫసడన షపక

100-112/309

భరస : మభయజజన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-219
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-112/311

591
LHL4183687
పపరర: సపసదనబ షపక

100-112/312

భరస : అహమద షరగఫ
ఇఇటట ననఇ:1-220
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-112/314

594
LHL4183471
పపరర: చనన శశనవరసరచనరర వజడపప

100-112/315

తఇడడ:డ అపరలరరవప వజడపప
ఇఇటట ననఇ:1-223
వయససస:48
లఇ: పప
100-112/317

భరస : శశనవరసర చనరగ
ఇఇటట ననఇ:1-223
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-112/319

100-112/302

భరస : మమబయ
ఇఇటట ననఇ:1-217
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపరలరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-223
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : అపరల రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-223
వయససస:73
లఇ: ససస స
598
RBE1225227
పపరర: ససలమసనన షపక

100-112/852

భరస : అబయదల గఫరర
ఇఇటట ననఇ:1-220
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససమ
ఇఇటట ననఇ:1-221
వయససస:30
లఇ: పప
595
LHL4184982
పపరర: సరసశత వజడపప

581
RBE0942227
పపరర: రఫస ననగపపరగ

576
LHL2541688
పపరర: రమ అరద ల

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-216
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-219
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబయదల గఴాసర
ఇఇటట ననఇ:1-220
వయససస:35
లఇ: పప
592
RBE0838151
పపరర: చన జమమల షపక

100-112/304

భరస : రఫస
ఇఇటట ననఇ:1-217
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఘయరరమ రరవప దసగర రరజ
ఇఇటట ననఇ:1-218
వయససస:33
లఇ: పప
589
LHL4179370
పపరర: అహమద షరగఫ షపక

578
RBE1076851
పపరర: మసరసన వల షపక

100-112/851

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1-216
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-217
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-217
వయససస:30
లఇ: పప
586
RBE0888941
పపరర: శశరరమ కకషష దసగర రరజ

100-112/301

తఇడడ:డ అబయదల హఫసజ
ఇఇటట ననఇ:1-216
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదన ననగపపరగ
ఇఇటట ననఇ:1-217
వయససస:22
లఇ: పప
583
RBE0942243
పపరర: మమబయ ననగపపరగ

575
RBE1747187
పపరర: ఫససహ గయఇడ

573
RBE1442573
పపరర: సపసదన షపక
తఇడడ:డ గగసస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-214
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభటన గయఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-215
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:1-216
వయససస:59
లఇ: పప
580
RBE1526425
పపరర: యమససన ననగపపరగ

100-112/299

భరస : హసనహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-214
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన గయఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-215
వయససస:25
లఇ: పప
577
LHL4179347
పపరర: లఇగయయ అరరల

572
RBE1526433
పపరర: అజమయన షపక

597
RBE1167080
పపరర: ననగగర బటషర షపక

100-112/318

తఇడడ:డ మహమమద జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-223
వయససస:26
లఇ: పప
100-112/320

600
RBE2215010
పపరర: పదమ వజడపప

100-112/321

భరస : తరరననదఇ
ఇఇటట ననఇ:1-223
వయససస:44
లఇ: ససస స
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601
RBE1476811
పపరర: హహసపన బబగఇ షపక

100-121/18

భరస : ననగయర బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-223
వయససస:29
లఇ: ససస స
604
LHL3813276
పపరర: మమబయల షపక

100-112/324

605
LHL3813508
పపరర: అబయదలలసలమ కటటషబడడషపక

100-112/327

100-112/330

611
RBE1207431
పపరర: రతన మహహశశరగ తతమమమపలల

100-112/331

613
LHL3812187
పపరర: అనల కలమమర బబ డడడ

614
LHL3812336
పపరర: వనఇకటరమణనరరవప తఇగరడడ

100-112/333

తఇడడ:డ లకడమ నరససఇహసరశమ
ఇఇటట ననఇ:1-229
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:1-230A
వయససస:80
లఇ: ససస స
619
LHL3812740
పపరర: వనఇకటపరఇడడ రఇగ నగరష

100-112/339

100-112/342

623
LHL3811148
పపరర: కరశవశశననధ వఇకరయల

626
LHL3812708
పపరర: శవ దదవరపలల

తఇడడ:డ హరగ
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ చలపత
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:39
లఇ: పప

100-112/348
628
RBE0954827
పపరర: వనఇకట జగన మహన రరవప
మశశటష ట
తలల : లకడమ మశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:41
లఇ: పప

629
RBE0954835
పపరర: ససజనయ మశశటష ట

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/329

612
RBE2215028
పపరర: అమర లఇగమమ బబ దస
ద

100-112/332

100-112/335
615
RBE1154780
పపరర: వనఇకట శవ ననగరశశర రరవప
తఇగరడ
తఇడడ:డ వనఇకట రమణన రరవప తఇగరడ
ఇఇటట ననఇ:1-230
వయససస:52
లఇ: పప

100-112/337

618
LHL3812732
పపరర: సరయకకశషషరమమష కకతస మమసస

100-112/338

తఇడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-231
వయససస:44
లఇ: పప
100-112/340

621
RBE1526466
పపరర: బషసరర షపక

100-112/341

భరస : జరసలలదథదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-231
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-112/343

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-232
వయససస:50
లఇ: పప
100-112/345

609
LHL3811114
పపరర: అమరననగరశశరరరవప బబ డడడ

100-112/334

తఇడడ:డ హసన అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-231
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : కరశవశశననధ
ఇఇటట ననఇ:1-232
వయససస:43
లఇ: ససస స
625
LHL3811361
పపరర: సపసదనరరవప మమశశటష ట

620
RBE1526458
పపరర: అలల సరహహబ షపక

100-112/326

భరస : లకకమనరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-228
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరయననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-231
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-231
వయససస:42
లఇ: పప
622
LHL2544245
పపరర: లకడమపరరశత వఇకరయల

617
LHL3811650
పపరర: కకటటశశరరరవప కకతస మమసస

606
RBE1526508
పపరర: మమబయల షపక

తఇడడ:డ లకడమ నరససఇహ రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-228
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతయననరరయణరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-230
వయససస:71
లఇ: పప
100-112/336

100-112/323

భరస : సపససర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-226
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-112/328

భరస : కకశశర బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:1-228
వయససస:35
లఇ: ససస స

616
LHL4183711
పపరర: వరలమమ బయరగడడ

100-112/325

608
LHL3811106
పపరర: వనఇకట లకడమ నరససఇహరరవప
బబ డడడ
తఇడడ:డ ననగమలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-228
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట లకడమ నరససఇహ రరవప బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:1-228
వయససస:38
లఇ: పప

603
RBE1926609
పపరర: షకకర షపక
భరస : మయనర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-225
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపససర
ఇఇటట ననఇ:1-226
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మయనర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-227
వయససస:30
లఇ: ససస స
610
LHL3811122
పపరర: కకశశర బబ డడడ

100-112/322

తఇడడ:డ పపదద శశనవరసచనరగ వజడపప
ఇఇటట ననఇ:1-223A
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపససర
ఇఇటట ననఇ:1-226
వయససస:44
లఇ: పప
607
RBE1891829
పపరర: మరర బ షపక

602
RBE1442599
పపరర: శవ వజడపప

624
LHL2546497
పపరర: సతనయవత దదవరపలల

100-112/344

భరస : చలపత
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-112/346

627
RBE0838169
పపరర: ఏససపరదఇ ఉటటకలరర

100-112/347

తఇడడ:డ దవదస
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:40
లఇ: పప
100-112/349

భరస : వనఇకట జగన మహన రరవప మశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:38
లఇ: ససస స

630
RBE1177485
పపరర: భటనసపసడయమ మమశశటష ట

100-112/350

భరస : సపసదనరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-234
వయససస:36
లఇ: ససస స
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631
LHL3821949
పపరర: ననగరఇదడఇ గరజనబబ యన

100-112/351

భరస : వనఇకటటడవప
ఇఇటట ననఇ:1-235
వయససస:47
లఇ: ససస స
634
RBE1747138
పపరర: గగపసననథ అరడ అలమ

100-112/354

100-112/357

100-112/360

100-112/363

100-112/366

100-112/368

భరస : రరఇబటబయ
ఇఇటట ననఇ:1-243
వయససస:37
లఇ: ససస స
652
LHL3813607
పపరర: రరఇబటబయ పపరరమమళళ

641
LHL3814019
పపరర: పపరయయ గయఇడన

644
LHL4182077
పపరర: గగస షపక

100-112/371

వయసస 01-01-2021 నటక

642
LHL2541696
పపరర: ససశల అరద ల

100-112/364

645
RBE1002682
పపరర: కకమల అరర ల

తఇడడ:డ నగరశశరరరవప వనలవనల
ఇఇటట ననఇ:1-241
వయససస:22
లఇ: పప

650
RBE1526474
పపరర: అలమల భక సయయద

651
RBE1746858
పపరర: మయనన బఇవనస సయయద

659
RBE1295501
పపరర: పరరశతమమ గగరవరపప
భరస : వనఇకటపయయ గగరవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-243/A
వయససస:88
లఇ: ససస స

100-112/359

100-112/362

100-112/365

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల అరర ల
ఇఇటట ననఇ:1-240
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట పరఇడడరఇగ నగరశ కకతస మమసస
ఇఇటట ననఇ:1-241
వయససస:35
లఇ: ససస స

653
RBE1477140
పపరర: అలమలబక సయయద

100-112/356

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-240
వయససస:45
లఇ: ససస స

100-112/369

100-112/857

100-112/370

భరస : అలబక సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-243
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-127/828

654
LHL3813714
పపరర: కరశవశశననధఇ గగరవరపప

100-112/372

తఇడడ:డ అపలయమయ
ఇఇటట ననఇ:1-243/A
వయససస:49
లఇ: పప
100-112/374

తఇడడ:డ వనఇకటపయయ గగరవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-243/A
వయససస:40
లఇ: పప
100-112/376

639
RBE1746916
పపరర: మహబగబ బటషర షపక

100-112/367 648
647
RBE1942218
RBE1900844
పపరర: లకడమ తతలశ దళఇ కకతస మమసస
పపరర: సరయ వనలవనల

100-112/373 656
655
LHL4182200
RBE1295477
పపరర: రరమలఇగరశశర శరరమ గగరవరపప
పపరర: నటరరజ గగరవరపప

తఇడడ:డ పసచచయయ గగరవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-243/A
వయససస:93
లఇ: పప

100-112/361

తఇడడ:డ ఖమససఇ సర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-243
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ అపలయయ
ఇఇటట ననఇ:1-243/A
వయససస:48
లఇ: పప

636
RBE1295329
పపరర: జరసహహరర షపక చఇతపలల

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-237
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమససఇ సర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-243
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-243
వయససస:42
లఇ: పప

658
RBE1295493
పపరర: వనఇకటపలయయ గగరవరపప

100-112/358

తఇడడ:డ ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-240
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : నరరషతనమమర
ఇఇటట ననఇ:1-241
వయససస:46
లఇ: ససస స
649
LHL2541704
పపరర: రమణ పపరరమమళళ

638
RBE1746882
పపరర: సలమ బబగఇ షపక

100-112/353

భరస : దసస గగరగ షపక చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:1-237
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయలల
ఇఇటట ననఇ:1-239
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:1-240
వయససస:51
లఇ: పప
646
LHL3822012
పపరర: అరరణకలమమరగ బబ మమరరడడ

100-112/355

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-237
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-239
వయససస:36
లఇ: పప
643
LHL3812690
పపరర: వనఇకటటశశరరల అరదల

635
RBE1295212
పపరర: దసస గగరగ షపక చఇతపలల

633
LHL4179404
పపరర: పపలమలరరవప పససపపలలటట
తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-236
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమససఇ షపక చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:1-237
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఇబటబయ పపరరమళల
ఇఇటట ననఇ:1-237
వయససస:21
లఇ: పప
640
LHL3811502
పపరర: భటసనరరరవప గయఇడన

100-112/352

భరస : అలల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-235
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల అరడ అలమ
ఇఇటట ననఇ:1-236
వయససస:20
లఇ: పప
637
RBE1746809
పపరర: వనయ కలమమర పపరరమళల

632
RBE1177493
పపరర: జరహరబ షపక

657
RBE1295485
పపరర: శశష శశశలజ గగరవరపప

100-112/375

భరస : నటరరజ గగరవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-243/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-112/377

660
LHL3821246
పపరర: వనఇకట ననగలకడమ

100-112/378

భరస : రరమలఇగరశశరశరమ
ఇఇటట ననఇ:1-243A
వయససస:41
లఇ: ససస స
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661
LHL3821253
పపరర: శవకలమమరగ గగరవరపప

100-112/379

భరస : ససబడహమననయశరమ గగరవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-243A
వయససస:55
లఇ: ససస స
664
LHL3812112
పపరర: ఖమససఇసర సయయద

100-112/380

తఇడడ:డ అపలయయ
ఇఇటట ననఇ:1-243A
వయససస:39
లఇ: పప
100-112/382

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-244
వయససస:52
లఇ: పప
667
RBE1060854
పపరర: శశనవరస గగరవరపప

662
LHL4179412
పపరర: నటరరజ గగరవరపప

665
LHL3821972
పపరర: అననపపరష గగరవరపప

668
RBE0888958
పపరర: హససన అహమద షపక

100-112/383

666
RBE1526482
పపరర: వనఇకటటష చదదళల

100-112/858

100-112/386
669
LHL4186680
పపరర: ఇఇదదర పసడయదరగరన గగరవరపప

తఇడడ:డ అబయదల అజద
ఇఇటట ననఇ:1-245
వయససస:72
లఇ: పప

670
LHL4186698
పపరర: ననగమణణ గగరవరపప

100-112/388 672
671
RBE1295535
LHL4182085
పపరర: మలల ఖమరరరన రరవప గగరవరపప
పపరర: గగపరల కకరటట

తఇడడ:డ శవ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:1-246
వయససస:33
లఇ: ససస స
673
RBE2215044
పపరర: లకడమ కకరటట
భరస : గగపరలల
ఇఇటట ననఇ:1-247
వయససస:44
లఇ: ససస స

674
LHL3811569
పపరర: గగపరలల గఇజనబబ యన

తఇడడ:డ గగపయయ గఇజనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:1-248
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల జఇకల
ఇఇటట ననఇ:1-248-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
682
RBE1225060
పపరర: బటజ షపక

100-112/399

భరస : సపసదసలల
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/394

683
RBE1225078
పపరర: సపసదనబ షపక

100-112/402

686
LHL3811817
పపరర: సపసదన షపక

100-112/397

689
RBE0961376
పపరర: వజయలకడమ కఇభఇపరటట
భరస : చదననకరశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:54
లఇ: ససస స

678
RBE2215051
పపరర: మఇగమమ గఇజనబబ యన

100-112/395

681
LHL4179420
పపరర: సపసదసలల కకతస పలల

100-112/398

తఇడడ:డ కరశయయ
ఇఇటట ననఇ:1-250
వయససస:38
లఇ: పప
100-112/400

684
RBE2215069
పపరర: మలల మమ కకతస పలల

100-112/401

భరస : కరశయయ
ఇఇటట ననఇ:1-250
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-112/403

తఇడడ:డ మమబససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:39
లఇ: పప
100-112/405

100-112/392

భరస : గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:1-248
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : షరగఫ
ఇఇటట ననఇ:1-250
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:36
లఇ: ససస స
688
LHL4185773
పపరర: పదనమ కకతస పలల

680
RBE1207274
పపరర: వనఇకటటసశరరల జఇకఅలమ

675
LHL3813516
పపరర: మహహదద థన పసరర షపక
తఇడడ:డ అబయదల నబ
ఇఇటట ననఇ:1-248
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమయయ జఇకఅలమ
ఇఇటట ననఇ:1-248-A
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరరమయలమల
ఇఇటట ననఇ:1-250
వయససస:28
లఇ: పప
685
LHL2552628
పపరర: గగససయమ బ షపక

100-112/391

తఇడడ:డ గగపయయ గఇజనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:1-248
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-112/396

100-112/389

తఇడడ:డ కకటయయ కకరటట
ఇఇటట ననఇ:1-247
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:1-248
వయససస:49
లఇ: పప

100-112/393 677
676
RBE1002690
RBE1381284
పపరర: వనణయ కలమమర గఇజనబబ యన
పపరర: ననగలకడమ గఇజనబబ యన

679
RBE1207266
పపరర: సఇపపరష జఇకల

తఇడడ:డ శవ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:1-246
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ కలమమరగ గగరవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-246
వయససస:32
లఇ: పప
100-112/390

100-112/384

తఇడడ:డ శశనవరసరరవప చదదళల
ఇఇటట ననఇ:1-244
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరశవశశననధ శరమ గగరవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-245
వయససస:29
లఇ: పప
100-112/387

100-112/381

భరస : ఖమశఇ సర
ఇఇటట ననఇ:1-244
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : కరశవశశననధఇ
ఇఇటట ననఇ:1-244
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-112/385

663
LHL2543460
పపరర: మమలమబ సయయద

687
LHL4179438
పపరర: మహబగబ ససభటన షపక

100-112/404

తఇడడ:డ హహమమఇసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:69
లఇ: పప
100-112/406

690
RBE0961384
పపరర: రరమకకషష కఇభఇపరటట

100-112/407

తఇడడ:డ చదననకరశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:38
లఇ: పప
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691
RBE0961392
పపరర: జజయత కఇభఇపరటట

100-112/408

భరస : రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:31
లఇ: ససస స
694
RBE0961459
పపరర: చదననకరశవరరవప కఇభఇపరటట

తఇడడ:డ చదననకరశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:34
లఇ: పప
100-112/411

తఇడడ:డ నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:60
లఇ: పప
697
LHL3811312
పపరర: నగగలమరర షపక

100-112/413

100-112/416

100-112/419

100-112/422

100-112/860

100-112/425

తఇడడ:డ సపసదలల
ఇఇటట ననఇ:1-257
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

704
RBE2215093
పపరర: కకటమమ ననరల

707
RBE1002880
పపరర: శశనస ననరల

710
RBE0803874
పపరర: అశశక ననరల

713
RBE0804138
పపరర: ససభటనబ పఠరన

100-112/428

716
LHL4182671
పపరర: మమబగ ససబటన శశక

100-112/420

719
LHL4185302
పపరర: మయనన శశక
భరస : ననగగల మరర
ఇఇటట ననఇ:1-257
వయససస:33
లఇ: ససస స

100-112/415

702
LHL4183455
పపరర: చదననయయ ననరరల

100-112/418

705
LHL4179479
పపరర: చననయయ ననరల

100-112/421

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:1-255
వయససస:56
లఇ: పప
100-112/423

708
RBE2215036
పపరర: పదమ ననరల

100-112/424

భరస : చననయయ
ఇఇటట ననఇ:1-255
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-112/861

711
RBE1455881
పపరర: వనఇకట రమణ ననరల

100-117/12

భరస : అశశక ననరల
ఇఇటట ననఇ:1-255
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-112/426

714
LHL2541308
పపరర: ఖమశఇబ షపక

100-112/427

భరస : మసస న వల
ఇఇటట ననఇ:1-256
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-112/429

తఇడడ:డ మసరసన వరల
ఇఇటట ననఇ:1-256
వయససస:32
లఇ: పప
100-112/431

699
RBE1526490
పపరర: నవన నరరల

తఇడడ:డ సప మరరజ
ఇఇటట ననఇ:1-254
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన ఖమన
ఇఇటట ననఇ:1-255B
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-256
వయససస:52
లఇ: పప
718
LHL3811080
పపరర: ననగయల మరర షపక

100-112/417

తఇడడ:డ చదననయయ
ఇఇటట ననఇ:1-255
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ తనలబయ
ఇఇటట ననఇ:1-255B
వయససస:28
లఇ: ససస స
715
LHL3811551
పపరర: మసరసన వల షపక

701
RBE2215085
పపరర: లకడమననరల

100-112/859

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల నరరల
ఇఇటట ననఇ:1-253
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ చదనయయ ననరల
ఇఇటట ననఇ:1-255
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమససఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-255
వయససస:28
లఇ: పప
712
RBE0804120
పపరర: రససలబ షపక

100-112/414

భరస : సప మరరజ
ఇఇటట ననఇ:1-254
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : శశనస ననరల
ఇఇటట ననఇ:1-255
వయససస:30
లఇ: ససస స
709
RBE0803866
పపరర: తలమబయ షపక

698
LHL3811940
పపరర: వనఇకటటశశరరల ననరల

696
RBE0942268
పపరర: కరససల షపక
తఇడడ:డ మమబయల ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల ననరల
ఇఇటట ననఇ:1-253
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:1-254
వయససస:54
లఇ: పప
706
RBE1002708
పపరర: జజయత ననరల

100-112/412

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:1-253
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ననరల
ఇఇటట ననఇ:1-253
వయససస:25
లఇ: పప
703
RBE0150953
పపరర: సప మరరజ ననరల

695
RBE2215077
పపరర: మవపలమబ షపక

100-112/410

తఇడడ:డ చదననకరశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : మహబగససబటన
ఇఇటట ననఇ:1-251
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబయదలమనబ
ఇఇటట ననఇ:1-252
వయససస:44
లఇ: పప
700
RBE1654557
పపరర: నవన ననరల

100-112/409 693
692
RBE0961400
RBE0961418
పపరర: ననగ మలలల శశర రరవప కఇభఇపరటట
పపరర: వషత
ష కఇభఇపరటట

717
RBE1225094
పపరర: ఖమషసఇబ షపక

100-112/430

భరస : మభయ
ఇఇటట ననఇ:1-256
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-112/432

720
LHL4179487
పపరర: మలల ఖమరరరన గయవశల

100-112/433

తఇడడ:డ తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:1-258
వయససస:53
లఇ: పప
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721
RBE2215101
పపరర: లల గయవశల

100-112/434

భరస : మలల ఖమరరరన
ఇఇటట ననఇ:1-258
వయససస:43
లఇ: ససస స
724
LHL2552610
పపరర: ఖమశఇ బ షపక

100-112/435

100-112/437

100-112/439

100-112/440

100-123/786

100-112/444

100-112/446

తఇడడ:డ బయడద సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-266
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
RBE1225110
పపరర: రవకలమమర శలఇ

737
RBE1224849
పపరర: సఇధనయరరణణ రరణణ శలఇ

740
RBE2215127
పపరర: మసరసనసబ మమన

743
RBE0150516
పపరర: సపసదలల మమన

100-112/449

746
RBE0888982
పపరర: పపద సపససవరల షపక

100-112/441

749
RBE1442631
పపరర: సపససరవల షపక
తఇడడ:డ ఖమససఇ సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-266
వయససస:25
లఇ: పప

729
RBE1225193
పపరర: మభయ ససభటన షపక

100-112/438

732
RBE1671858
పపరర: మయపరలళల వనణయ మయపరలళల

100-113/10

735
RBE2215119
పపరర: లమలలబ మబన

100-112/442

భరస : జమమలల
ఇఇటట ననఇ:1-263
వయససస:70
లఇ: ససస స
100-125/18

738
RBE0975237
పపరర: మసరసన సరహహబ పఠరన

100-112/443

తఇడడ:డ హహసపసన ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-264
వయససస:58
లఇ: పప
100-112/445

741
RBE1962679
పపరర: శశశదన ఫరటన

100-117/264

తఇడడ:డ ఝనస ఫరటన
ఇఇటట ననఇ:1-264
వయససస:22
లఇ: పప
100-112/447

744
RBE0851444
పపరర: మమహబగబ ససభటన మమ

100-112/448

తఇడడ:డ ఖమదర
ఇఇటట ననఇ:1-265
వయససస:57
లఇ: పప
100-112/864

తఇడడ:డ ఖమససఇ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-266
వయససస:30
లఇ: పప
100-112/866

100-112/862

తఇడడ:డ మయపరలళల శశనవరసరరవప మయపరలళల
ఇఇటట ననఇ:1-261
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమహబగబ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-265
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : కరశఇసపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-266
వయససస:52
లఇ: ససస స
748
RBE1442623
పపరర: మమలమల సయయద

100-112/863

భరస : మహబగబయసబటన
ఇఇటట ననఇ:1-264
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : మమహబగబ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-265
వయససస:53
లఇ: ససస స
745
RBE2215135
పపరర: మసరసనసబ షపక

731
RBE0888974
పపరర: కమల హహసపససన బ షపక

726
RBE0888966
పపరర: రఇగమమ కకరట

తఇడడ:డ అబయదల నభ
ఇఇటట ననఇ:1-261
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల శలఇ
ఇఇటట ననఇ:1-263
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : జజన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-264
వయససస:37
లఇ: ససస స
742
RBE0145300
పపరర: కససఇబ మమన

100-113/9

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల శలఇ
ఇఇటట ననఇ:1-263
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వల సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-263
వయససస:19
లఇ: పప
739
RBE1002724
పపరర: చతనసభ పఠరన

728
RBE1641737
పపరర: హసన బటష షపక

100-118/441

భరస : గగపరల
ఇఇటట ననఇ:1-259
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-261
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-263
వయససస:42
లఇ: ససస స
736
RBE2518272
పపరర: సపసదనవల సయయద సయయద

100-112/436

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-260
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : మభయ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-261
వయససస:45
లఇ: ససస స
733
RBE1225102
పపరర: వజయ కలమమరగ శలఇ

725
RBE1002716
పపరర: నరరఇదడ కకరటట

723
RBE2480630
పపరర: శరశవణణ గయవశల
తఇడడ:డ మలల కరరరరన రరవప గయవశల
ఇఇటట ననఇ:1-258
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరపరల కకరటట
ఇఇటట ననఇ:1-259
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససలలమన
ఇఇటట ననఇ:1-260
వయససస:42
లఇ: పప
730
RBE1225201
పపరర: షహహదద న షపక

100-112/988

తఇడడ:డ మలల కరరరరన గయవశల
ఇఇటట ననఇ:1-258
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : మరరవల
ఇఇటట ననఇ:1-259
వయససస:39
లఇ: ససస స
727
RBE1225086
పపరర: ససభటన షపక

722
RBE2521953
పపరర: యమయన గయవశల

747
RBE1442615
పపరర: ఖమససఇబ సయయద

100-112/865

భరస : మమలమల సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-266
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-112/867

750
LHL4179503
పపరర: మమబయ మమన

100-112/450

తఇడడ:డ సరయబట మబన
ఇఇటట ననఇ:1-267
వయససస:45
లఇ: పప
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751
LHL4183729
పపరర: మసరసనసబ మమన

100-112/451

భరస : మమబయ
ఇఇటట ననఇ:1-267
వయససస:44
లఇ: ససస స
754
RBE1224856
పపరర: ఖమససఇ సపసదన షపక

100-125/19

100-112/455

100-112/458

100-112/461

100-112/465

761
RBE1526516
పపరర: ఖమదర భటషర గయఇడన

764
LHL4186714
పపరర: ఫజరరన షపక

767
LHL3811668
పపరర: ననగయరశల గయలవలల షపఇక

100-112/468

770
LHL3811189
పపరర: చన ననగయర వల గయళళపలల

భరస : జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-272
వయససస:48
లఇ: ససస స

773
RBE1989821
పపరర: బటజ షపక

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-273
వయససస:87
లఇ: పప

భరస : జజన బటష
ఇఇటట ననఇ:1-273
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/462

779
LHL2548063
పపరర: హహసపసన బ షపక
భరస : బససమలమల షరరప
ఇఇటట ననఇ:1-274
వయససస:57
లఇ: ససస స

759
LHL4182101
పపరర: శబబర శశక

100-112/457

762
RBE1526524
పపరర: ఫససహ గయఇడన

100-112/460

765
LHL4186722
పపరర: మమలమబ మమన

100-112/463

భరస : మమబగ ససబటన
ఇఇటట ననఇ:1-270
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-112/466

768
RBE2215150
పపరర: సపసదలల షపక

100-112/467

భరస : ననగగరశల
ఇఇటట ననఇ:1-270/B
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-112/469

771
LHL4183737
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-112/470

భరస : బటజ
ఇఇటట ననఇ:1-272
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-112/472

774
RBE1910470
పపరర: ఖదర బఇవనస గయఇడ

100-114/20

తఇడడ:డ జనస గయఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-272A
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-112/474

తఇడడ:డ చన హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:1-273
వయససస:37
లఇ: పప
100-112/476

100-112/868

భరస : ససభటన గయఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-269
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సలమఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-272
వయససస:43
లఇ: పప

100-112/473 776
775
LHL4179511
LHL4179529
పపరర: చన హసన అహమద సయయద
పపరర: జజన భటషర సయయద

778
LHL4185286
పపరర: జమలమ సపసయద

100-112/459

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:1-270B
వయససస:36
లఇ: పప
100-112/471

756
RBE0942276
పపరర: ధన లకకమ రరఇపటట

తఇడడ:డ అబయదల సతనసర
ఇఇటట ననఇ:1-269
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:1-270/B
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : గయళళమలల జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-270/B
వయససస:67
లఇ: ససస స
772
LHL4186730
పపరర: సపసదనబ గయఇడన

100-112/456

భరస : ననగగర వల
ఇఇటట ననఇ:1-270
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగగర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-270
వయససస:24
లఇ: పప
769
RBE2215168
పపరర: జజనబ షపక

758
LHL3821535
పపరర: లకడమ వనలవనల

100-112/453

భరస : ఆదదననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-268
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబయ ససబటన గయఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-269
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమబయ ససభన గయఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-269
వయససస:20
లఇ: పప
766
RBE1526581
పపరర: సపసదలల షపక

100-112/454

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-269
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : షబబర
ఇఇటట ననఇ:1-269
వయససస:33
లఇ: ససస స
763
RBE1747195
పపరర: ఖదర బటష గయఇడ

755
LHL4185799
పపరర: బబ జజన శశక

753
RBE2215143
పపరర: చతనసబ మమన
భరస : సపసదలల
ఇఇటట ననఇ:1-267
వయససస:56
లఇ: ససస స

తలల : అబయదల నబ
ఇఇటట ననఇ:1-268
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-269
వయససస:57
లఇ: పప
760
LHL4186706
పపరర: మమహబయననసర షపక

100-112/452

భరస : ఖమససఇ సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-267
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలల భక షపక
ఇఇటట ననఇ:1-267
వయససస:29
లఇ: పప
757
LHL3814084
పపరర: ననగరశశరరరవప వనలవనల

752
RBE1225128
పపరర: హహసపసన బ షపక

777
LHL4185278
పపరర: లమల బ సపసయద

100-112/475

భరస : చనన హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:1-273
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-112/477

780
LHL4179537
పపరర: బససమలమల షరరఫ షపక

100-112/478

తఇడడ:డ అజజ
ఇఇటట ననఇ:1-274
వయససస:62
లఇ: పప
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781
LHL4179545
పపరర: సపసదన పఠరన

100-112/479

తఇడడ:డ హహసపసన ఖమన
ఇఇటట ననఇ:1-274
వయససస:42
లఇ: పప
784
RBE1002740
పపరర: షహననజ షపక

100-112/869

100-112/483

100-112/870

100-112/488

100-112/553

100-112/556

100-112/559

భరస : చనఇద భటషర ననగపపర
ఇఇటట ననఇ:1-278
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
LHL4179586
పపరర: మహమద జజన షపక

797
LHL2543866
పపరర: ఆషర బ షపక

100-125/20

100-112/489

806
LHL2549343
పపరర: ఖతజజ బ ననగపపర

809
RBE1880152
పపరర: చఇద బటష షపక
తఇడడ:డ మమబయల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-278
వయససస:20
లఇ: పప

100-112/485

792
LHL2545358
పపరర: జమమల బ షపక

100-112/487

795
LHL4179602
పపరర: ననగపపర సపసదన షపక

100-112/490

తఇడడ:డ మబటబషర
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:62
లఇ: పప
100-112/554

798
LHL4179594
పపరర: హసనననషర షపక

100-112/555

తఇడడ:డ మహమద జజన
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:38
లఇ: పప
100-112/558

తఇడడ:డ మమలమల
ఇఇటట ననఇ:1-277
వయససస:38
లఇ: పప
100-112/560

804
RBE1898881
పపరర: బటజ గయఇడ

100-112/871

తఇడడ:డ మమలమల గయఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-277/9
వయససస:43
లఇ: పప
100-112/561

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-278
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-112/563

789
RBE2215176
పపరర: అమననబ షపక

100-112/557 801
800
RBE1731876
LHL4179628
పపరర: అబయదల రరహమన షపక గయరజజల
పపరర: వల షపక

803
RBE2215184
పపరర: లమలలబ షపక

100-112/482

భరస : మహమమద జజన
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : మవపలమల
ఇఇటట ననఇ:1-277
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : బటజ గయఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-277/9
వయససస:22
లఇ: ససస స
808
RBE1002765
పపరర: తనహహరర ననగపపర

100-112/486

తఇడడ:డ జన బటష షపక గయరజజల
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : బటజ
ఇఇటట ననఇ:1-277
వయససస:42
లఇ: ససస స
805
RBE1926310
పపరర: షహననజ గయఇడన

791
LHL2543841
పపరర: జలల ఖమ బ షపక

786
LHL4179552
పపరర: జలమన షపక

భరస : జలమన
ఇఇటట ననఇ:1-275
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : జజన బటషర
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద జజన
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:31
లఇ: ససస స
802
LHL4183745
పపరర: మమబయలమ షపక

100-112/484

తఇడడ:డ హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : హసన బటషర
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:36
లఇ: ససస స
799
LHL4186763
పపరర: సపసదన బ షపక

788
LHL4179578
పపరర: అబయదల అజజ షపక

100-112/481

తఇడడ:డ అబయదలఅజజ
ఇఇటట ననఇ:1-275
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : మహమమద జజన
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమద జజన
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:41
లఇ: పప
796
LHL2543858
పపరర: జజన బ షపక

100-112/15

తఇడడ:డ జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-275
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : అజజ
ఇఇటట ననఇ:1-275
వయససస:31
లఇ: ససస స
793
LHL3811866
పపరర: జజనభటషర షపక

785
LHL3811528
పపరర: మమబయ బటషర షపక

783
RBE1002757
పపరర: అహమద హహసపసన షపక
తఇడడ:డ బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-274-1
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:1/275
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ జలమన
ఇఇటట ననఇ:1-275
వయససస:33
లఇ: పప
790
RBE0942284
పపరర: సలమమ షపక

100-112/480

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-274
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : అహ మమద హహసపసససన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-274-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
787
LHL4179560
పపరర: ససభటన షపక

782
LHL4186748
పపరర: మమబగబ పఠరన

807
LHL3813334
పపరర: చఇదస బటష ననగపపర

100-112/562

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-278
వయససస:37
లఇ: పప
100-113/11

810
RBE1526573
పపరర: మమబయల సయయద

100-112/564

తఇడడ:డ మసరసన వల సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-278/A
వయససస:22
లఇ: ససస స
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811
LHL2549350
పపరర: జజన బబగఇ సపసయద

100-112/565

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:1-278A
వయససస:42
లఇ: ససస స
814
RBE1060839
పపరర: అయయపల అరరల

100-112/568

100-112/571

100-113/12

100-112/575

100-112/578

100-112/581

100-112/584

తఇడడ:డ రరమ ననయక
ఇఇటట ననఇ:1-289
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

824
LHL4185807
పపరర: లకకమ కలమమరర చఇతన

827
RBE1105684
పపరర: మరరల జహ షపక

830
RBE1910116
పపరర: ననగయర హహసపన షపక

833
RBE1881283
పపరర: ధనలకడమ గరల

100-112/874

836
RBE0889006
పపరర: పపలపరటట ససభటన షపక

100-112/576

839
RBE0889014
పపరర: జజన బటష షపక
తఇడడ:డ అలల బక
ఇఇటట ననఇ:1-289/A
వయససస:36
లఇ: పప

819
RBE0961426
పపరర: ఖమససఇ సపసదన పఠరన

100-112/872

822
LHL4182697
పపరర: లకకమ ననరరయణ చఇతన

100-112/574

825
LHL4185815
పపరర: రరపర చఇతన

100-112/577

తఇడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-283
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-112/579

828
RBE1177501
పపరర: గరలబ షపక

100-112/580

తఇడడ:డ మభయ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-286
వయససస:54
లఇ: పప
100-112/582

831
RBE1225219
పపరర: శశనవరసరరవప చడదడ లల

100-112/583

తఇడడ:డ రరమయలల
ఇఇటట ననఇ:1-287
వయససస:49
లఇ: పప
100-112/873

100-112/585
834
RBE1526615
పపరర: ఆషసక కగసర షపక పపలపరటట

భరస : ససభటన షపక పపలపరటట
ఇఇటట ననఇ:1-288
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-112/875

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-288
వయససస:28
లఇ: పప
100-112/586

100-112/570

తఇడడ:డ బటలమ సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-283
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గరల
ఇఇటట ననఇ:1-287
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శలర
ఇఇటట ననఇ:1-288
వయససస:49
లఇ: పప
838
RBE0331900
పపరర: శశనవరస కరతనవత

100-112/573

తఇడడ:డ గలబయ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-286
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-287
వయససస:36
లఇ: ససస స
835
RBE0888990
పపరర: పపలపరటట జజనస శశక

821
RBE2215192
పపరర: సపసదనబ షపక

816
LHL4185781
పపరర: మసరసన బ పఠరన

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-281
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : మసరసన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-284
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : గరలబ
ఇఇటట ననఇ:1-286
వయససస:43
లఇ: ససస స
832
RBE1225235
పపరర: శశదదవ చడదడ లల

100-112/572

భరస : లకకమననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-283
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమ ననరరయణ చఇత
ఇఇటట ననఇ:1-283
వయససస:28
లఇ: ససస స
829
RBE1177519
పపరర: రఇజజన షపక

818
RBE1672302
పపరర: అయయషర పఠరన

100-112/567

భరస : మమబగ ససబటన
ఇఇటట ననఇ:1-281
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : హసనఅహమద
ఇఇటట ననఇ:1-282
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకమ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-283
వయససస:34
లఇ: పప
826
RBE1002773
పపరర: శశశత చఇత

100-112/569

భరస : ఖససఇ శశశదన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-281
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమద షరరఫ షపసక
ఇఇటట ననఇ:1-281
వయససస:39
లఇ: పప
823
LHL4182705
పపరర: వనఇకటటష చఇతన

815
LHL4182689
పపరర: మమబగ ససబటన పఠరన

813
LHL3811809
పపరర: మసరసన వల సయయద
తఇడడ:డ మసరసన సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-278A,
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమససమ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-281
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-281
వయససస:42
లఇ: ససస స
820
RBE1671833
పపరర: జజన బటషర షపసక

100-112/566

తఇడడ:డ మసరసన వల సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-278A
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లఇగయయ అరరల
ఇఇటట ననఇ:1-280
వయససస:29
లఇ: పప
817
RBE1526607
పపరర: మహబ షపక

812
RBE1399972
పపరర: మసరసన భ సయయద

100-112/876
837
RBE1442649
పపరర: అబయదల గపపర షపక పపలపరటట

తఇడడ:డ జజనస షపక పపలపరటట
ఇఇటట ననఇ:1-288
వయససస:25
లఇ: పప
100-112/877

840
RBE0889022
పపరర: జనత పరతమ షపక

100-112/878

భరస : జజన బటష
ఇఇటట ననఇ:1-289/A
వయససస:32
లఇ: ససస స
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841
RBE2215200
పపరర: శరరద బటణనవతత

100-112/587

భరస : లబటబననయక
ఇఇటట ననఇ:1-289/B
వయససస:44
లఇ: ససస స
844
LHL4179636
పపరర: అలమలబటక షపక

100-112/590

100-112/592

100-112/595

100-112/598

100-126/551

100-112/603

100-112/606

భరస : సలఇ
ఇఇటట ననఇ:1-299
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

854
RBE1295162
పపరర: జజనబబగఇ షపక

857
LHL4183778
పపరర: అలమలబ షపక

860
RBE0804146
పపరర: శమశరద బబగఇ షపక

863
RBE0888339
పపరర: ససభటన మమన

100-112/882

866
LHL4179651
పపరర: కరససఇ మమన

100-112/599

869
RBE2215259
పపరర: మవపలమబ మమన
భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:1-299
వయససస:74
లఇ: ససస స

849
LHL4182721
పపరర: మణణ భగషణ చనరగ ఓలలటట

100-112/594

852
RBE0727008
పపరర: సపసదనబ పఠరన

100-112/597

855
RBE1674712
పపరర: అలమలబక షపక

100-112/600

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-294
వయససస:23
లఇ: పప
100-112/601

858
LHL3811957
పపరర: మమన సపసదలల

100-112/602

తఇడడ:డ సపసదలల
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:37
లఇ: పప
100-112/604

861
RBE1002781
పపరర: గగశయ మమన

100-112/605

భరస : ససబటబన మమన
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-112/880

864
RBE0889063
పపరర: సపసదనలల మమన

100-112/881

తఇడడ:డ సపసదనలల
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:31
లఇ: పప
100-112/607

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:1-298
వయససస:54
లఇ: పప
100-112/609

100-112/591

భరస : ఇమమఇఖమన
ఇఇటట ననఇ:1-294
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదనలల
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : సపసదనలల
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:28
లఇ: ససస స
868
RBE1218842
పపరర: హఫసజ సయయద

100-112/596

తఇడడ:డ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : సపసదలల
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:52
లఇ: ససస స
865
RBE0889089
పపరర: ఖమససఇబ మమన

851
RBE0726778
పపరర: ఇమమమ ఖమన పఠరన

846
LHL4179644
పపరర: సరఇబశవరరవప రరమశశటష ట

తఇడడ:డ ససరరఇదడ బటబయ
ఇఇటట ననఇ:1-293
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-295
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : సపసదలల
ఇఇటట ననఇ:1-297
వయససస:36
లఇ: ససస స
862
RBE2215234
పపరర: మసరసనసబ మమన

100-112/593

భరస : సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-294
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : అలబక షపక
ఇఇటట ననఇ:1-294
వయససస:20
లఇ: ససస స
859
LHL3821915
పపరర: మరరబ మమన

848
RBE1295048
పపరర: శశ రరమ మగరగస తఇగరడ

100-112/589

తఇడడ:డ వశశననధరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-292
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన ఖమన
ఇఇటట ననఇ:1-294
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇమమమ ఖమన పపతదన
ఇఇటట ననఇ:1-294
వయససస:36
లఇ: పప
856
RBE2518801
పపరర: షరహహద బబగఇ షపక

100-112/879

తఇడడ:డ రరమమ రరవప తఇగరడ
ఇఇటట ననఇ:1-292
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : రరమమరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-293
వయససస:72
లఇ: ససస స
853
RBE1002799
పపరర: సపసదన పపతదన

845
RBE0889030
పపరర: జజన బటష షపక

843
RBE2215218
పపరర: మయఇతనజరబగఇ షపక
భరస : అలమలభక
ఇఇటట ననఇ:1-290
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలల బక
ఇఇటట ననఇ:1-291
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : సరఇబశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-292
వయససస:49
లఇ: ససస స
850
RBE2215226
పపరర: పదనమవతదదవ తఇగరడ

100-112/588

తఇడడ:డ పడసరద కకమరగగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-290
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ సయయదనబబయ
ఇఇటట ననఇ:1-290/C
వయససస:59
లఇ: పప
847
LHL4183760
పపరర: రరజరశశరగ రరమశశటష ట

842
RBE1926542
పపరర: రరజరశ కకమరగగరగ

867
RBE2215242
పపరర: గగససయమ మమన

100-112/608

భరస : కరశఇ
ఇఇటట ననఇ:1-298
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-112/610

870
RBE0804153
పపరర: షరరఫపననసర బబగఇ షపక

100-112/611

తఇడడ:డ అబయదలమల
ఇఇటట ననఇ:1-300
వయససస:28
లఇ: ససస స
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871
RBE0803882
పపరర: అబయదలహఫసజ షపక

100-112/883

తఇడడ:డ మజద
ఇఇటట ననఇ:1-300
వయససస:28
లఇ: పప
874
LHL4179685
పపరర: మమబయససబటన గరలసరహహబ

100-112/614

100-112/617

100-112/620

100-112/623

100-112/626

100-112/884

884
LHL4179701
పపరర: అబయదల సతనసర షపక

887
RBE2517100
పపరర: ససదదదక బటబయ షపక

890
RBE1002815
పపరర: జజన బటషర గయఇడన

100-112/885

893
LHL4179719
పపరర: జజనస గయఇడనషపక

100-112/630

896
LHL4179727
పపరర: మహబయససబటన గయఇడనషపక
తఇడడ:డ లమలల
ఇఇటట ననఇ:1-312
వయససస:64
లఇ: పప

898
LHL4179735
పపరర: కరససఇసర మమన

899
LHL4183810
పపరర: లతబయబ షపక

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/635

భరస : కరరమయలమల
ఇఇటట ననఇ:1-313
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-112/616

879
LHL4186771
పపరర: హనఫర షపక

100-112/619

882
LHL3812575
పపరర: అలమలభక షపక

100-112/622

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:1-308
వయససస:38
లఇ: పప
100-112/624

885
LHL4183786
పపరర: జజన బ షపక

100-112/625

భరస : మరరవల
ఇఇటట ననఇ:1-308
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-126/546

888
RBE1890391
పపరర: గయఇడ బటజబ షపక

100-112/627

తఇడడ:డ గయఇడ లలల
ఇఇటట ననఇ:1-310
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-112/628

891
RBE2215309
పపరర: హహసపసనబ షపక

100-112/629

భరస : మహబగబయసబటన
ఇఇటట ననఇ:1-311
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-112/631

తఇడడ:డ కరససఇసర
ఇఇటట ననఇ:1-311/A
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : సపసదన గయఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-311, LIBRARY CENTER
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహహదదదననస
ఇఇటట ననఇ:1-313
వయససస:59
లఇ: పప

100-112/621

తఇడడ:డ మమబయససబటన గయఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-311
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-311
వయససస:30
లఇ: పప
895
RBE1295352
పపరర: బటజబ గయఇడన

881
LHL3811544
పపరర: మరర మహహదద థన షపక

876
RBE1526623
పపరర: హహసపసన బ గయఇడన

భరస : లమలఅహమమద
ఇఇటట ననఇ:1-306
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలబక షపక
ఇఇటట ననఇ:1-309
వయససస:18
లఇ: పప

తలల : ఫకకర బ
ఇఇటట ననఇ:1-310
వయససస:28
లఇ: పప
892
RBE0888370
పపరర: సపసదన గయఇడన

100-112/618

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:1-308
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : అబయదల సతనసర
ఇఇటట ననఇ:1-308
వయససస:32
లఇ: ససస స
889
RBE0888354
పపరర: ఖమదర బటష గయఇడన

878
RBE2215291
పపరర: మహబగబబ గయఇడన

100-112/613

భరస : గరలసర గయఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-305
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:1-308
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : అలమలబక
ఇఇటట ననఇ:1-308
వయససస:36
లఇ: ససస స
886
LHL4183794
పపరర: మరరబ షపక

100-112/615

భరస : గరల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-305
వయససస:64
లఇ: ససస స

తలల : జజన బ
ఇఇటట ననఇ:1-307
వయససస:31
లఇ: ససస స
883
LHL3821592
పపరర: మయనన షపక

875
RBE1225243
పపరర: గరలషర గయఇడన

873
RBE2215275
పపరర: మమబయససబటన గయఇడన
తఇడడ:డ కరససఇ గయఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-304
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ మభయ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-305
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : మమబయససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-305
వయససస:44
లఇ: ససస స
880
LHL4185948
పపరర: బషసరరన పపసల

100-112/612

భరస : కరససఇ
ఇఇటట ననఇ:1-303
వయససస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరలసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-305
వయససస:49
లఇ: పప
877
RBE2215283
పపరర: అమననబ గయఇడన

872
RBE2215267
పపరర: మఇదనబ గయఇడన

894
LHL4183802
పపరర: ఖమససఇ బ గయఇడన

100-112/632

భరస : మమబయ
ఇఇటట ననఇ:1-311/B
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-112/633

897
RBE1747237
పపరర: పరయరగజజనస షపక ఘమటట

100-112/634

భరస : అబయదల రషసద షపక ఘమటట
ఇఇటట ననఇ:1-312
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-112/636

900
LHL4185930
పపరర: లమల బ మమన

100-112/637

భరస : ఖమససఇ షర
ఇఇటట ననఇ:1-313
వయససస:48
లఇ: ససస స
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901
RBE1442656
పపరర: జజనబబగఇ మమన

100-112/886

తఇడడ:డ ఖమససఇ సర మమన
ఇఇటట ననఇ:1-313
వయససస:27
లఇ: ససస స
904
LHL4182143
పపరర: మసరసన వల శశక కటట
ష బడడ

100-112/640

100-112/643

100-112/646

100-112/647

100-112/650

911
RBE0888388
పపరర: అనశర బటష ఘమట షపక

914
LHL3821139
పపరర: ఇఇదదరదదవ బటణనవతత

917
RBE1218941
పపరర: కకషన ననయక బటణనవత

100-112/653

920
LHL4179768
పపరర: అమరలఇగరసశర రరవప
వపటటకలరగ
తఇడడ:డ సతనయతరరయమణ వపటటకలరగ
ఇఇటట ననఇ:1-318A
వయససస:34
లఇ: పప

100-121/19
922
RBE1476621
పపరర: గఇగ ననగ లకడమ హరగక
వపటటకలరగ
భరస : అమరలఇగరసశర రరవప వపటటకలరగ
ఇఇటట ననఇ:1-318A
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషమగరగస
ఇఇటట ననఇ:1-319
వయససస:54
లఇ: పప

925
RBE2215341
పపరర: అనససరయ రరజశశఖరరన

926
RBE2215358
పపరర: సతయవత రరజశశఖరరన

100-112/658

భరస : రరమమహనరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-319
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష మగరగస
ఇఇటట ననఇ:1-320
వయససస:57
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/887

909
RBE1526631
పపరర: హహమమఇస షపక

100-112/645

912
RBE0888404
పపరర: మయఇతనజ బబగఇ ఘమట షపక

100-112/648

915
RBE2215325
పపరర: కకటమమమ బటణవత

తఇడడ:డ మజన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-321
వయససస:51
లఇ: పప

100-112/888

100-112/649

భరస : లచనచననయక
ఇఇటట ననఇ:1-317/A
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-112/651

918
LHL4179750
పపరర: సతయననరరయణ ఊటటకలరగ

100-112/652

తఇడడ:డ శశనవరససలల ఊటటకలరగ
ఇఇటట ననఇ:1-318
వయససస:54
లఇ: పప
100-112/654

921
RBE1295089
పపరర: నరరష వపటటకలరగ

100-112/655

తఇడడ:డ సతయననరరయణ వపటటకలరగ
ఇఇటట ననఇ:1-318A
వయససస:32
లఇ: పప

100-112/656 924
923
LHL3811619
LHL4179784
పపరర: రరమమహననడవప రరజశశఖరరన
పపరర: నరససఇహరరవప రరజశశఖరరన

929
LHL4182804
పపరర: మసరసన సరహహబ శశక

100-112/642

భరస : అనశర బటష
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:29
లఇ: ససస స

100-112/657

తఇడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-319
వయససస:31
లఇ: పప
100-112/659

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-320
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-112/890

906
LHL4179743
పపరర: మమహబయససబటన ఘమటటషపక

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవరస ననయక బటణనవత
ఇఇటట ననఇ:1-317A-1
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : శశనవరససలల
ఇఇటట ననఇ:1-318
వయససస:82
లఇ: ససస స

928
RBE0888420
పపరర: వనఇకటటశశరరల రరజశశఖరరన

100-112/644

భరస : శశనవరసననయక
ఇఇటట ననఇ:1-317/A
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవరస ననయక బటణనవత
ఇఇటట ననఇ:1-317A-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
919
RBE2215333
పపరర: ససబటబయమమ ఊటటకలరగ

908
RBE1002823
పపరర: అబయదల రససద ఘమట షపక

100-112/639

తఇడడ:డ మహమదనస
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమబగ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ లచనచననయక
ఇఇటట ననఇ:1-317/A
వయససస:50
లఇ: పప
916
RBE1218917
పపరర: కకరస గ బటణనవత

100-112/641

తఇడడ:డ మమబయససబటన ఘమట షపక
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : మహబగససబటన
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:52
లఇ: ససస స
913
LHL3811270
పపరర: శశనవరసననయక బటణనవత

905
LHL2520534
పపరర: మహమద రఫస ఘమటట షపక

903
LHL4183695
పపరర: ఖమశఇబ షపక
భరస : మమబయలమ
ఇఇటట ననఇ:1-315
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : మహమమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:1-316
వయససస:32
లఇ: ససస స
910
RBE2215317
పపరర: ఆషరబ షపక

100-112/638

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:1-314A
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపససర
ఇఇటట ననఇ:1-315/A
వయససస:35
లఇ: పప
907
LHL4183828
పపరర: కలదన బబగఇ షపక

902
LHL2548535
పపరర: సపసదనబ ఘగటట షపక

927
RBE0803890
పపరర: నరససఇహరరవప రరజశశఖరరన

100-112/889

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల రరజశశఖరరన
ఇఇటట ననఇ:1-320
వయససస:29
లఇ: పప
100-112/660

930
RBE1076752
పపరర: కరరమయలమల షపక

100-112/661

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-321
వయససస:27
లఇ: పప
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931
LHL4183703
పపరర: మమలమబ కటటషబడడ

100-112/662

భరస : సలఇ
ఇఇటట ననఇ:1-322
వయససస:33
లఇ: ససస స
934
LHL2548899
పపరర: మసరసన బ షపక

100-112/663

100-114/21

100-112/891

100-112/670

100-112/673

100-112/676

100-112/892

తఇడడ:డ సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:1-335
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

944
LHL4183448
పపరర: మహమద సరయద శశక

947
LHL4183869
పపరర: సపసదనబ షపక

950
RBE1400209
పపరర: ఖమససఇ పసరర షపక

953
LHL3813698
పపరర: మమబససభటన షపక

100-112/681

956
LHL4183877
పపరర: సపసదనన షపక

100-112/671

959
LHL3811783
పపరర: మగరగసజజ అల షపక
తఇడడ:డ సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:1-335
వయససస:42
లఇ: పప

939
RBE2215366
పపరర: బషసరరనబ షపక

100-112/667

942
RBE2215374
పపరర: సపసదనబ షపక

100-112/669

945
RBE2215382
పపరర: మమలమబ షపక

100-112/672

భరస : నబ
ఇఇటట ననఇ:1-330
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-112/674

948
RBE0804179
పపరర: ఖమససఇబ షపక

100-112/675

తఇడడ:డ ననగయలల
ఇఇటట ననఇ:1-331
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-112/677

951
RBE1412006
పపరర: మమబయల షపక

100-112/678

భరస : రఇజజన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-333
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-112/679

954
LHL3821501
పపరర: జజనబబగఇ షపక

100-112/680

భరస : మమబయ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-334
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-112/682

భరస : బటజ
ఇఇటట ననఇ:1-334
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-112/684

100-112/665

భరస : సపససరవల
ఇఇటట ననఇ:1-329
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద అల బయడద
ఇఇటట ననఇ:1-334
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-334
వయససస:37
లఇ: పప
958
LHL3811700
పపరర: రహహఇ షపక

100-112/668

తఇడడ:డ హహసపసననస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-333
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన ష
ఇఇటట ననఇ:1-333
వయససస:28
లఇ: పప
955
LHL4179818
పపరర: బటజ షపక

941
LHL4182168
పపరర: అబయదల హఫసజ శశక

936
RBE1526649
పపరర: హనఫ షపక

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-326
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-331
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : షబబర సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-331
వయససస:23
లఇ: ససస స
952
RBE0803908
పపరర: రఇజజన వల షపక

100-112/666

తఇడడ:డ నబ
ఇఇటట ననఇ:1-330
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-331
వయససస:32
లఇ: పప
949
RBE1526656
పపరర: తనహహర సయయద

938
LHL3812609
పపరర: ఆదఇషఫస షపక

100-128/814

తఇడడ:డ సపసదయయ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-323
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపససర వల
ఇఇటట ననఇ:1-329
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదనసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-330
వయససస:62
లఇ: పప
946
LHL4179800
పపరర: ననగయల షపక

100-112/664

తఇడడ:డ లమలలభటషర
ఇఇటట ననఇ:1-324
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ అలల బక
ఇఇటట ననఇ:1-327
వయససస:57
లఇ: పప
943
LHL4179792
పపరర: నబ షపక

935
LHL3821519
పపరర: సపసదనబ షపక

933
RBE1400555
పపరర: వనఇకటటశశర రరడడడ ఉడడమయల
తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ ఉడడమయల
ఇఇటట ననఇ:1-322
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : పపదదమమబససబటన
ఇఇటట ననఇ:1-323
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-323
వయససస:21
లఇ: పప
940
RBE0888446
పపరర: సపసదన షపక

100-128/813

భరస : వనఇకటటశశర రరడడడ ఉడడమయల
ఇఇటట ననఇ:1-322
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇద షపస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-323
వయససస:37
లఇ: ససస స
937
RBE1723931
పపరర: హనఫ షపక

932
RBE1400530
పపరర: ససతమమ ఉడడమయల

957
LHL4185104
పపరర: రఇజజన బ షపక

100-112/683

భరస : ఖరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-334
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-112/685

960
LHL3812369
పపరర: మమలమల షపక

100-112/686

తఇడడ:డ సపసస వల
ఇఇటట ననఇ:1-335
వయససస:42
లఇ: పప
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961
LHL3821527
పపరర: మమబయల షపక

100-112/687

భరస : మయతజజ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-335
వయససస:35
లఇ: ససస స
964
LHL4185112
పపరర: ఆదఇబ శశక

100-112/690

100-112/692

100-112/695

100-112/698

100-112/701

100-112/702

100-112/705

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-341
వయససస:69
లఇ: ససస స
985
RBE1526672
పపరర: తనజ బటబట సయయద

తఇడడ:డ ఖససఇ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-343
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/696

974
LHL3811692
పపరర: చన సపసదన షపక

977
RBE1725787
పపరర: ఉమర వల షపక

980
RBE1116343
పపరర: ఖమససఇబ షపక

100-112/708

100-112/699

972
RBE2215408
పపరర: రహహమయననసర సయయద

975
LHL3812203
పపరర: పపద సపసదన షపక

100-113/15

978
RBE1723774
పపరర: హహసపస న బ షపక

100-112/703

981
RBE1116350
పపరర: నజ మయననసర షపక

983
RBE1747203
పపరర: మసరసన బఇవనస సయయద

984
RBE1526664
పపరర: రహమత సయయద

భరస : మయసస ఫర
ఇఇటట ననఇ:1-347
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-112/697

100-112/700

100-114/22

భరస : పపదద సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-340
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : జయల శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-341
వయససస:28
లఇ: ససస స

989
LHL2553873
పపరర: మమబయలమ షపక

100-112/694

తఇడడ:డ ఆదఇషఫస
ఇఇటట ననఇ:1-340
వయససస:39
లఇ: పప

100-112/706

100-112/704

100-112/707

భరస : తనజ బటబట సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-342
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-112/709

తఇడడ:డ లమలల
ఇఇటట ననఇ:1-343
వయససస:35
లఇ: పప
100-114/23

969
RBE1885235
పపరర: జజన బబగఇ షపక

తఇడడ:డ పసడడగయరరళల బయడద సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-341
వయససస:63
లఇ: ససస స

986
LHL4182812
పపరర: షరగఫ శశక

100-113/14

భరస : భటషర
ఇఇటట ననఇ:1-338
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : జన బటష సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-341a
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహహదథదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:1-342
వయససస:35
లఇ: పప
988
RBE1909977
పపరర: మహమమద షపక

971
RBE1218867
పపరర: షబబర సయయద

966
RBE1926708
పపరర: మమబయ బటష షపక

భరస : బటజ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-337
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అదఇశఇఫపస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-340
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : ఖమశఇ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-341
వయససస:41
లఇ: ససస స
982
RBE2215416
పపరర: రరజజబ షపక

100-112/693

తఇడడ:డ ఆదఇషఫస
ఇఇటట ననఇ:1-340
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ఆదమ షఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-340
వయససస:61
లఇ: ససస స
979
LHL4183919
పపరర: ససలమర బ షపక

968
RBE1295311
పపరర: జజన షపక

100-112/689

తఇడడ:డ మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-335
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ బటబ బటషర
ఇఇటట ననఇ:1-338
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ మఇతనడల మభయ
ఇఇటట ననఇ:1-339
వయససస:42
లఇ: పప
976
RBE1295170
పపరర: జరసతతన బ షపక

100-112/691

తఇడడ:డ మహమద జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-337
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ భటషర
ఇఇటట ననఇ:1-338
వయససస:36
లఇ: పప
973
RBE1218925
పపరర: ససభటన షపక

965
RBE2215390
పపరర: చనఇదసబ షపక

963
LHL4183885
పపరర: ననగయల బ షపక
భరస : రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:1-335
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : సపససరవల
ఇఇటట ననఇ:1-335
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ సర
ఇఇటట ననఇ:1-336
వయససస:61
లఇ: పప
970
LHL3811205
పపరర: సలమ సయయద

100-112/688

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:1-335
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : హహసపన షర
ఇఇటట ననఇ:1-335
వయససస:63
లఇ: ససస స
967
LHL4182770
పపరర: కరరఇ శశక

962
LHL3821543
పపరర: మమలమ బ షపక

987
RBE2215424
పపరర: కరదరరబ షపక

100-112/710

భరస : మహమమదసకరససఇ
ఇఇటట ననఇ:1-343
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-112/711

990
LHL2561017
పపరర: మమబయలమ షపక

100-112/712

భరస : కరగమయలమల
ఇఇటట ననఇ:1-347
వయససస:37
లఇ: ససస స
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991
LHL3811072
పపరర: కరగమయలమల షపక

100-112/713

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:1-347
వయససస:40
లఇ: పప
994
RBE2215432
పపరర: అలమలబ షపకర లఇడన

100-112/716

100-112/719

100-112/722

100-112/725

100-113/17

100-113/20

100-113/21

తఇడడ:డ సపససరసరహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-356
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE2215564
పపరర: బజజనబ షపక కరమమపలల

1007 RBE1219006
పపరర: మసరసన వల

1010 RBE1920339
పపరర: మసరసన వల షపక

1013 RBE1905488
పపరర: మసరసన వల షపక

100-114/24

1016 RBE1910652
పపరర: మసరసన వల షపక

100-113/16

1019 RBE0851485
పపరర: జజన బటషర షపక
తఇడడ:డ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-356
వయససస:28
లఇ: పప

999
RBE0726976
పపరర: ఫసజయమ బబగయమ షపక

100-112/721

1002 RBE1295220
పపరర: షపపరర షపక

100-112/724

1005 RBE1746957
పపరర: బషసర షపక

100-112/726

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-352
వయససస:21
లఇ: పప
100-113/18

100-113/19
1008 RBE1219014
పపరర: మహబగబ జజన షపక కరమమపలల

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:1-352
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-112/727

1011 RBE1926526
పపరర: మసరసన వల షపక

100-112/728

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-355
వయససస:33
లఇ: పప
100-113/22

1014 RBE2215572
పపరర: మసరసనబ షపక

100-113/23

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-355
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-114/25

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-355
వయససస:29
లఇ: పప
100-113/25

100-112/718

భరస : ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-350
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-355
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-355
వయససస:33
లఇ: పప
1018 LHL3813185
పపరర: ససభటన షపక

100-112/723

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-355
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-355
వయససస:25
లఇ: ససస స
1015 RBE1910413
పపరర: మసరసన వల షపక

1001 RBE1295188
పపరర: ససభటన షపక

996
RBE0145219
పపరర: హహసపసన బ షపక

భరస : యగనస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-350
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బయడద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-352
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:1-354
వయససస:38
లఇ: పప
1012 RBE1526680
పపరర: నససమమ షపక

100-112/720

భరస : బయడదసర
ఇఇటట ననఇ:1-351
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమహద మమబయ
ఇఇటట ననఇ:1-352
వయససస:41
లఇ: పప
1009 LHL4179867
పపరర: సపసదన గయఇడన

998
RBE0695262
పపరర: మయసస ఫర షపక

100-112/715

భరస : మహబగబ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-349
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దనదన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-350
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : బససమలమల
ఇఇటట ననఇ:1-350
వయససస:54
లఇ: ససస స
1006 RBE1218966
పపరర: ఖమషసఇ సపసదన షపక

100-112/717

తఇడడ:డ బససమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-350
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : మయసరసఫర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-350
వయససస:37
లఇ: ససస స
1003 RBE2215440
పపరర: మవపలమబ షపక

995
LHL3812245
పపరర: మహహబససబటన షపక

993
RBE1225136
పపరర: జజనమమ గయఇడన
భరస : ఖమససఇ సపసదన గయఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-347
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-349
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ బససమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-350
వయససస:35
లఇ: పప
1000 RBE0804161
పపరర: ఫరతమమ షపక

100-112/714

తఇడడ:డ లమలహమద
ఇఇటట ననఇ:1-347
వయససస:79
లఇ: పప

భరస : జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-347
వయససస:64
లఇ: ససస స
997
LHL4182150
పపరర: యగనసస షపక

992
LHL4179834
పపరర: జజనస గయఇడ షపక

1017 RBE1076844
పపరర: జలమన షపక

100-113/24

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-355, NEAR VEERABHADRA T
వయససస:27
లఇ: పప
100-113/26

1020 RBE1526698
పపరర: మమబయ జజన షపక

100-113/27

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-356
వయససస:28
లఇ: పప
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1021 RBE2215580
పపరర: బజజనస షపక

100-113/28

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-356
వయససస:49
లఇ: ససస స
1024 LHL4179883
పపరర: సపసదన షపక

100-113/30

100-113/32

100-113/35

100-113/38

100-114/812

100-113/43

100-113/46

తఇడడ:డ హసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:1-366
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 RBE1526714
పపరర: చనన ససభటన షపక

1037 LHL4179917
పపరర: ససలమసననమహహదద సన వపలపరటటషపక

1040 RBE0646059
పపరర: మమబగ షపక

1043 RBE1219030
పపరర: మహహదథదన షపక

100-113/49

1046 LHL4183406
పపరర: అబయదల మగననఴా్ శశక

100-113/39

1049 RBE1219055
పపరర: సపసదనబ షపక
భరస : అబయదల మయనఫ
ఇఇటట ననఇ:1-366
వయససస:36
లఇ: ససస స

1029 RBE2215598
పపరర: హనఫర షపక

100-113/34

1032 LHL4179909
పపరర: గగసప మహహదద థన షపక

100-113/37

1035 RBE2215606
పపరర: మహబగబబ షపక

100-113/40

భరస : గగసప మహహదద థన
ఇఇటట ననఇ:1-360
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-113/41

1038 RBE2215614
పపరర: అలమలబ పపలపరటట షపక

100-113/42

భరస : జజనహమద
ఇఇటట ననఇ:1-362
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-113/44

1041 RBE2215630
పపరర: ఫరతమమబ షపక

100-113/45

భరస : మహబగబ
ఇఇటట ననఇ:1-363
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-113/47

1044 RBE1219048
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-113/48

భరస : చన జమమల
ఇఇటట ననఇ:1-364
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-113/50

తఇడడ:డ రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:1-366
వయససస:45
లఇ: పప
100-113/52

100-121/20

తఇడడ:డ ససలమర
ఇఇటట ననఇ:1-360
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : సపసద వల
ఇఇటట ననఇ:1-364
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపఇటటసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-366
వయససస:62
లఇ: పప
1048 RBE0803916
పపరర: సపసదన పఠరన

100-113/36

తఇడడ:డ బయడదసపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-363
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : కరససఇ
ఇఇటట ననఇ:1-364
వయససస:54
లఇ: ససస స
1045 LHL4179925
పపరర: అబయదలడహహఇ షపక

1031 LHL4186664
పపరర: పదనమ ఉయయల

1026 RBE1891951
పపరర: షపక అబద షపక

భరస : లమలల
ఇఇటట ననఇ:1-358/a
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససలమర
ఇఇటట ననఇ:1-362
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : ససలమసన మహహదద థన
ఇఇటట ననఇ:1-362
వయససస:52
లఇ: ససస స
1042 LHL4183935
పపరర: ననన షపక

100-113/33

తఇడడ:డ గగస మహహదద థన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-360
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : ససభటన పపలపట
ఇఇటట ననఇ:1-360
వయససస:27
లఇ: ససస స
1039 RBE2215622
పపరర: అలమలబ పపలపరటటషపక

1028 LHL4179891
పపరర: లమలల షపక

100-113/29

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-357
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకనన
ఇఇటట ననఇ:1-359
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగస మహహదద థన
ఇఇటట ననఇ:1-360
వయససస:28
లఇ: పప
1036 RBE2518918
పపరర: శబర పపలపరటట

100-113/31

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-358/A
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:1-359
వయససస:50
లఇ: పప
1033 RBE0851493
పపరర: ససభటన పపలపరటట

1025 RBE1526706
పపరర: మహమమద రఫస షపక

1023 LHL2560902
పపరర: జమమల బ షపక
భరస : రరమమపపరఇ షపక సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-357
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-357
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : పకకరహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-358
వయససస:40
లఇ: ససస స
1030 LHL4183422
పపరర: వనఇకనన ఉయమయల

100-113/2

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1/357
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమద జజన
ఇఇటట ననఇ:1-357
వయససస:47
లఇ: పప
1027 LHL4183927
పపరర: షరపపరర బబగఇ షపక

1022 RBE1224922
పపరర: హఫసజజ షపక

1047 LHL4185336
పపరర: రహమత బబగఇ శశక

100-113/51

తలల : గగస
ఇఇటట ననఇ:1-366
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-113/53

1050 RBE1295378
పపరర: మహబబ షపక

100-113/54

భరస : జమమల సపసద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-366
వయససస:29
లఇ: ససస స
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1051 RBE2215648
పపరర: మహబగబబ షపక

100-113/55

భరస : ఆబయదల రహహమ
ఇఇటట ననఇ:1-366
వయససస:56
లఇ: ససస స
1054 LHL3812385
పపరర: కరరమయలమల బటషర షపక

100-113/58

100-113/61

100-113/64

100-113/67

100-113/69

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-371
వయససస:22
లఇ: పప
1069 LHL3812492
పపరర: ఖమససఇసపసదన షపక

100-113/72

100-113/75

భరస : అబయదల కరరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-375
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-113/65

1064 RBE1953991
పపరర: సలమమయలమల షపక

100-113/78

100-113/81

1059 LHL4179958
పపరర: జజనబటష షపక

100-122/20

1067 RBE1526755
పపరర: బషసద షపక

1068 RBE2215663
పపరర: పసరరసరబ షపక

1076 LHL4183968
పపరర: నసరరలలతససనఇ షపక

100-113/70

100-113/68

100-113/71

భరస : పపదదఅలల బయడదసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-371
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-113/73

1071 RBE1116376
పపరర: చఇదససరహహబ షపక

100-113/74

తఇడడ:డ పపదద అలల బయడద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-372
వయససస:48
లఇ: పప
100-113/76

1074 LHL3813441
పపరర: మహమద హహసపసనభటషర శశక

100-113/77

తఇడడ:డ మహబగబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-373
వయససస:48
లఇ: పప
100-113/79

1077 RBE2215689
పపరర: హసనబ షపక

భరస : మహమమదదజలలలమలభటషరహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:1-373
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : మహబగబబ
ఇఇటట ననఇ:1-373
వయససస:71
లఇ: ససస స

1079 LHL3813797
పపరర: సపససరసరహహబ షపక

1080 LHL4179974
పపరర: అబయదలనరరఇ షపక

తఇడడ:డ పకకరరహద
ఇఇటట ననఇ:1-375
వయససస:79
లఇ: పప

100-113/66

1065 LHL2567378
పపరర: అలమలబ షపక
తఇడడ:డ అబయదల రససల
ఇఇటట ననఇ:1-371
వయససస:36
లఇ: ససస స

1073 RBE2215671
పపరర: ససలమరరబ షపక

100-113/63

1062 RBE1526730
పపరర: జమలమ షపక

తఇడడ:డ మహమమద ఫజలలమల బటష హససన
ఇఇటట ననఇ:1-370
వయససస:20
లఇ: పప

1070 RBE1116368
పపరర: శఇషతన షపక

100-113/60

తఇడడ:డ మమబయ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-369
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : చనఇదనసహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-372
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద హహసపసన బటషర
ఇఇటట ననఇ:1-373
వయససస:36
లఇ: ససస స
1078 LHL2551059
పపరర: మసరసన బ షపక

1061 LHL4183950
పపరర: నబయమబ

1056 RBE0888495
పపరర: భటషసరరన షపక

తఇడడ:డ చనననలల బయడద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-369
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : జజన బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-372
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ఖమససఇ సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-372
వయససస:29
లఇ: ససస స
1075 LHL3821907
పపరర: మహమద ససలమసన షపక

100-113/62

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-371
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బటఇద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-372
వయససస:36
లఇ: పప
1072 RBE1225144
పపరర: చనఇద బ షపక

1058 RBE1526722
పపరర: ససభటన షపక

100-113/57

భరస : సఇధనన
ఇఇటట ననఇ:1-367
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : జజన బటషర
ఇఇటట ననఇ:1-369
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : అబయదలమజద
ఇఇటట ననఇ:1-370
వయససస:64
లఇ: ససస స
1066 RBE1526748
పపరర: ఆఫసడద షపక

100-113/59

తఇడడ:డ లమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-368
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ జన బటష షపక
ఇఇటట ననఇ:1-369
వయససస:21
లఇ: పప
1063 RBE2215655
పపరర: జజనసబ షపక

1055 LHL4183943
పపరర: సపసదన బ షపక

1053 LHL2568244
పపరర: ఖమశఇ బ షపక
భరస : ననయబ రససల
ఇఇటట ననఇ:1-367
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : కరరమయలమల
ఇఇటట ననఇ:1-367
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-368
వయససస:55
లఇ: పప
1060 RBE1726207
పపరర: యశర షపక

100-113/56

తఇడడ:డ వల
ఇఇటట ననఇ:1-367
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నయబడససల
ఇఇటట ననఇ:1-367
వయససస:36
లఇ: పప
1057 RBE0803924
పపరర: జలల ఖమన పఠరన

1052 LHL2568236
పపరర: బబ షపక

100-113/82

100-113/80

100-113/83

తఇడడ:డ సపససరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-375
వయససస:42
లఇ: పప

Page 38 of 60

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-04
1081 RBE1105676
పపరర: మసరసన బ షపక

100-113/84

భరస : రరజ బయడద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-375
వయససస:29
లఇ: ససస స
1084 RBE1526771
పపరర: బషసర షపక

100-113/87

100-113/90

100-113/93

100-113/96

100-113/99

100-113/101

100-113/104

తఇడడ:డ మయతత
స ఇస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-384
వయససస:41
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1088 LHL3821717
పపరర: జరరనన షపక

భరస : సపసదన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:1-376
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-113/91

1091 LHL4185138
పపరర: ఆషర శశక

1094 RBE0803932
పపరర: అబయదల ఖమదర బటషర షపక

1097 RBE1920958
పపరర: మమబయ షపక

1100 RBE1381300
పపరర: ఖమషసఇ పసరర షపక

1103 LHL4180022
పపరర: జమమలలససదన పసడడగయరరళళ

100-113/107

1106 RBE1883479
పపరర: షరహహద షపక

100-113/94

1109 LHL4183984
పపరర: మహబయననసర షపక
భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-384
వయససస:47
లఇ: ససస స

100-113/92

1092 LHL3822020
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-113/95

భరస : మహమమద రఫస
ఇఇటట ననఇ:1-378
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-113/97

1095 RBE0804187
పపరర: మసరసనబ షపక

100-113/98

తఇడడ:డ అబయదల ఖమదర బటష
ఇఇటట ననఇ:1-378
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-112/729

1098 LHL4185328
పపరర: నసరర హన శశక

100-113/100

భఇధసవప: ననగయల మరర
ఇఇటట ననఇ:1-379
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-113/102

1101 RBE1526797
పపరర: మసరసన బ షపక

100-113/103

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-379
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-113/105

1104 RBE0888511
పపరర: అబయదల బషసర కరమమపలల షపక

100-113/106

తఇడడ:డ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-383
వయససస:30
లఇ: పప
100-112/730

తఇడడ:డ సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-384
వయససస:21
లఇ: పప
100-113/109

1089 LHL4179982
పపరర: జ అనసన బయడద షపక
తఇడడ:డ మమబయ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-377
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ బయడద
ఇఇటట ననఇ:1-382
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : అబయదల బషసర కరమమపలల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-383
వయససస:29
లఇ: ససస స
1108 LHL4180048
పపరర: సపసదన షపక

100-113/89

తఇడడ:డ హససన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-379
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : మవపలమల
ఇఇటట ననఇ:1-379
వయససస:62
లఇ: ససస స
1105 RBE0888537
పపరర: హబమయనసర కరమమపలల షపక

1086 RBE1526789
పపరర: మమబయల పఠరన

తఇడడ:డ ఆదనమ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-378A
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : ఖమషసఇ బ
ఇఇటట ననఇ:1-379
వయససస:37
లఇ: ససస స
1102 RBE2215705
పపరర: జయననబ షపక

100-113/88

తఇడడ:డ బయడద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-378
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-378
వయససస:66
లఇ: పప
1099 RBE1381292
పపరర: లమల బ షపక

1085 RBE2215697
పపరర: వలయమబ షపక

భరస : హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:1-377
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలమల
ఇఇటట ననఇ:1-378
వయససస:36
లఇ: పప
1096 RBE1219071
పపరర: మమబయ షపక

100-113/86

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-377
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : మమబయ
ఇఇటట ననఇ:1-377
వయససస:66
లఇ: ససస స
1093 LHL4180014
పపరర: ననగయల షపక

1083 RBE1295238
పపరర: మహమద ఫజరరలల భటషర
హహసపసన షపక
తఇడడ:డ మహబగబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-375
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : సపససరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-375
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబయ
ఇఇటట ననఇ:1-377
వయససస:39
లఇ: పప
1090 LHL4183976
పపరర: సపసదనబ షపక

100-113/85

తఇడడ:డ ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-375
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరరమ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-375
వయససస:23
లఇ: పప
1087 LHL3812864
పపరర: సపసదన షపక

1082 RBE1116335
పపరర: రరజ బయడద షపక

1107 LHL4180030
పపరర: ససభటన షపక

100-113/108

తఇడడ:డ బయడదసర
ఇఇటట ననఇ:1-384
వయససస:52
లఇ: పప
100-113/110

1110 LHL4183992
పపరర: సపసదన బ షపక

100-113/111

భరస : సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-384
వయససస:33
లఇ: ససస స
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1111 RBE1442664
పపరర: నజమగన షపక

100-113/112

తఇడడ:డ చనవల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-384
వయససస:33
లఇ: ససస స
1114 LHL4180063
పపరర: మసరసన గయళళపలల షపక

100-113/115

100-113/118

100-113/121

100-113/124

100-113/126

100-113/128

100-113/131

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-395
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 RBE1674852
పపరర: అబయదల గఫపర షపక

1127 RBE1805191
పపరర: మరరభ షపక

1130 RBE2215721
పపరర: కరససఇబ షపక

1133 RBE1526805
పపరర: సపసదనబ షపక

100-113/134

1136 LHL3822038
పపరర: కరససఇబ షపక

100-112/731

1139 RBE0726992
పపరర: సపసదనబ షపక
భరస : జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-395
వయససస:31
లఇ: ససస స

1119 RBE1219063
పపరర: మబనన షపక

100-113/120

1122 LHL3812153
పపరర: సపసదన గయళలపలల షపక

100-113/123

1125 LHL4184024
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-113/125

భరస : చనన వల
ఇఇటట ననఇ:1-391
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-113/127

1128 RBE2479905
పపరర: జజన బటష షపక

100-118/442

తఇడడ:డ సపసదనవల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-391
వయససస:19
లఇ: పప
100-113/129

1131 LHL3813219
పపరర: హసన బటషర షపక

100-113/130

తఇడడ:డ మహమదననససఇ
ఇఇటట ననఇ:1-394
వయససస:49
లఇ: పప
100-113/132

1134 RBE2215739
పపరర: మహబగబబ షపక

100-113/133

భరస : హససన బటష
ఇఇటట ననఇ:1-394
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-113/135

భరస : సపసదస
ఇఇటట ననఇ:1-395
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-113/137

100-113/117

తఇడడ:డ మసరసన
ఇఇటట ననఇ:1-387
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ హసన భటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-394
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-395
వయససస:36
లఇ: పప
1138 LHL4182176
పపరర: ససబటన శశక

100-113/122

భరస : కటటషబడడ కరనసమలల
ఇఇటట ననఇ:1-393
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసనహమమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-394
వయససస:28
లఇ: పప
1135 LHL3812211
పపరర: జజన షపక

1121 RBE2215713
పపరర: అలమలబ షపక

1116 LHL4180089
పపరర: మయసస ఫర షపక

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-386
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-391
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ససఇగరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-392
వయససస:68
లఇ: ససస స
1132 RBE1164706
పపరర: జరసలమవపదథదన షపక

100-113/119

తఇడడ:డ మమర మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:1-391
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-391
వయససస:31
లఇ: ససస స
1129 LHL4185823
పపరర: పరరశతమమ బటలగరణణ

1118 LHL4184016
పపరర: బషసరర షపక

100-113/114

తఇడడ:డ ఆదనఇ షఫస
ఇఇటట ననఇ:1-386
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ఆదఇషఫస
ఇఇటట ననఇ:1-386
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : గయళళపలల సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-387
వయససస:52
లఇ: ససస స
1126 RBE1225185
పపరర: మయనన షపక

100-113/116

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:1-386
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : మయసస ఫర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-386
వయససస:26
లఇ: ససస స
1123 LHL3821311
పపరర: బజన షపక

1115 LHL4180071
పపరర: జజన గయళళపలల షపక

1113 LHL3813953
పపరర: ససభటన షపక గయళళపలల
తఇడడ:డ ఆదఇషఫస
ఇఇటట ననఇ:1-386
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదఇషఫస
ఇఇటట ననఇ:1-386
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:1-386
వయససస:37
లఇ: ససస స
1120 RBE1225151
పపరర: మమహననజ షపక

100-113/113

తఇడడ:డ సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-384
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదఇషఫస షపకర లళళపలల
ఇఇటట ననఇ:1-386
వయససస:42
లఇ: పప
1117 LHL4184008
పపరర: హసన బ షపక

1112 RBE1526821
పపరర: మయసస ఫర షపక

1137 LHL4180105
పపరర: సపసదన షపక

100-113/136

తఇడడ:డ జజనస పపలపరటట షపక
ఇఇటట ననఇ:1-395
వయససస:74
లఇ: పప
100-113/138

1140 RBE1805183
పపరర: మసరసన భ షపక

100-113/139

భరస : ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-395
వయససస:47
లఇ: ససస స
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1141 LHL4180113
పపరర: మమబయసయయద షపక

100-113/140

తఇడడ:డ మయససనలమసహబ
ఇఇటట ననఇ:1-396
వయససస:84
లఇ: పప
1144 LHL3812930
పపరర: హమద సయయద

100-113/143

100-113/146

100-112/16

100-113/151

100-113/154

100-113/157

100-113/160

భరస : దసస గగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-402
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 LHL4180121
పపరర: వల షపక

1157 RBE1219113
పపరర: అయషర పఠరన

1160 LHL4180139
పపరర: కరససఇసపసదన షపక

1163 LHL4184040
పపరర: హహసపసనబ షపక

100-113/163

1166 RBE1295261
పపరర: షబబర షపక

100-113/152

1169 RBE0726752
పపరర: రగఫరఖమన పఠరన
తఇడడ:డ జలల
ఇఇటట ననఇ:1-403
వయససస:32
లఇ: పప

1149 RBE2215754
పపరర: ఫరతమమ షపక

100-113/148

1152 LHL2562841
పపరర: ననగగర బ షపక

100-113/150

1155 LHL4184032
పపరర: నసరర హన షపక

100-113/153

భరస : చనన సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-399
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-113/155

1158 RBE1219097
పపరర: ఉమమర వల షపక

100-113/156

భరస : మహమహద షర
ఇఇటట ననఇ:1-401
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-113/158

1161 LHL4180147
పపరర: జజనస షపక

100-113/159

తఇడడ:డ ఘమటటలతప
ఇఇటట ననఇ:1-402
వయససస:54
లఇ: పప
100-113/161

1164 RBE0888545
పపరర: దసస గగరగ షపక

100-113/162

తఇడడ:డ లమతబ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-402
వయససస:54
లఇ: పప
100-113/164

తఇడడ:డ బటబయ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-402
వయససస:37
లఇ: పప
100-113/166

100-113/145

భరస : బటజ
ఇఇటట ననఇ:1-399
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-402
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసస గగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-402
వయససస:28
లఇ: పప
1168 RBE2215770
పపరర: దరగయమబ షపక

100-113/149

తఇడడ:డ ససలమరరసహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-401
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనస షపక
ఇఇటట ననఇ:1-402
వయససస:35
లఇ: పప
1165 RBE0888552
పపరర: మహబగబ ససభటన షపక

1151 LHL2562833
పపరర: సపసదన బ షపక

1146 RBE0695346
పపరర: కరశఇ షపక

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:1-398
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : జవరలల
ఇఇటట ననఇ:1-399
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : కరససఇసపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-401
వయససస:54
లఇ: ససస స
1162 LHL4182796
పపరర: సపసదన వల షపక

100-113/147

తఇడడ:డ చన సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-399
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ జవలల
ఇఇటట ననఇ:1-399
వయససస:28
లఇ: పప
1159 RBE2215762
పపరర: నసరర హ షపక

1148 LHL3811577
పపరర: ననగయలలమరర షపక

100-113/142

తఇడడ:డ బటలల సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-397
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : ననగయల మరరవల
ఇఇటట ననఇ:1-399
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-399
వయససస:38
లఇ: పప
1156 RBE1219105
పపరర: ఆరగఫ పఠరన

100-113/144

తఇడడ:డ వల
ఇఇటట ననఇ:1-398
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : సపసదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:1/399
వయససస:22
లఇ: ససస స
1153 LHL3811742
పపరర: బటజ షపక

1145 LHL4185351
పపరర: సపసదన బ సపసయద

1143 LHL3812849
పపరర: గగస సయయద
తఇడడ:డ మమబయ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-397
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : గగస
ఇఇటట ననఇ:1-397
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ననగయల మరరబ
ఇఇటట ననఇ:1-398
వయససస:37
లఇ: ససస స
1150 RBE1926534
పపరర: సలమమ బబగఇ షపక

100-113/141

భరస : మమబయసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-396
వయససస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయలమసహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-397
వయససస:42
లఇ: పప
1147 LHL2561009
పపరర: సపసదన బ షపక

1142 RBE2215747
పపరర: జమమలలబ షపక

1167 RBE1442672
పపరర: హరరషర షపక

100-113/165

తఇడడ:డ దసస గగరగ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-402
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-113/167

1170 LHL4184057
పపరర: సపసదన బ షపక

100-113/168

భరస : ననగయలల
ఇఇటట ననఇ:1-405
వయససస:33
లఇ: ససస స

Page 41 of 60

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-04
1171 RBE0726836
పపరర: ననగయల షపక

100-113/169

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-405
వయససస:37
లఇ: పప
1174 RBE0151019
పపరర: ఖమససఇ శశశదన సపసయద

100-113/172

100-113/175

100-113/178

100-113/181

100-113/184

100-113/187

100-113/190

భరస : గయఇడన లమలల
ఇఇటట ననఇ:1-417
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE1526839
పపరర: అబయదల షరరఫ షపక

1187 LHL3813391
పపరర: బటజ షపక

1190 RBE0888578
పపరర: ఆషర షపక

1193 RBE1295246
పపరర: గపపద ఖమన పటటన

100-113/193

1196 RBE2215820
పపరర: ఆదఇబ షపక

100-113/182

1199 LHL3811635
పపరర: సయయద హనఫ
తఇడడ:డ అలమలనబ
ఇఇటట ననఇ:1-419
వయససస:62
లఇ: పప

1179 LHL3812310
పపరర: మహమద షర ఘమటట

100-113/177

1182 RBE1225292
పపరర: మహబగబ షపక

100-113/180

1185 RBE2215796
పపరర: సపసదనబ షపక

100-113/183

భరస : జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-410
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-113/185

1188 LHL3813409
పపరర: కరగమయలమల షపక

100-113/186

తఇడడ:డ లమలల
ఇఇటట ననఇ:1-412
వయససస:37
లఇ: పప
100-113/188

1191 LHL3812013
పపరర: ససభటన షపక

100-113/189

తఇడడ:డ గగస
ఇఇటట ననఇ:1-414
వయససస:36
లఇ: పప
100-113/191

1194 RBE2215812
పపరర: గగససబ షపక

100-113/192

భరస : గగస
ఇఇటట ననఇ:1-414
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-113/202

భరస : సపసదలల
ఇఇటట ననఇ:1-415
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-113/203

100-113/174

తఇడడ:డ లతఫ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-409
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదన పటటన
ఇఇటట ననఇ:1-414
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-415
వయససస:54
లఇ: పప
1198 LHL4185096
పపరర: పకకర బ గయఇడన షపక

100-113/179

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-413
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమవపలమసహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-414
వయససస:64
లఇ: పప
1195 LHL4180196
పపరర: సపసదలల షపక

1181 RBE1225284
పపరర: మహభగబ షపక

1176 RBE0804195
పపరర: ఆశర షపక

తఇడడ:డ పపదలమలల
ఇఇటట ననఇ:1-407
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభటన కటటషబడడ
ఇఇటట ననఇ:1-412
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : పపదదమరర
ఇఇటట ననఇ:1-412
వయససస:74
లఇ: ససస స
1192 LHL4180188
పపరర: గగసస షపక

100-113/176

తఇడడ:డ జజన అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-410
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : బటజ
ఇఇటట ననఇ:1-412
వయససస:37
లఇ: ససస స
1189 RBE2215804
పపరర: హవరశబ షపక

1178 RBE1526813
పపరర: మసరసన బ షపక

100-113/171

తఇడడ:డ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-406
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : మహబగబ
ఇఇటట ననఇ:1-409
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : ననగగల మరర
ఇఇటట ననఇ:1-410
వయససస:32
లఇ: ససస స
1186 LHL2560886
పపరర: తహహరరన షపక

100-113/173

భరస : బటజ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-406
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : సపసదలల
ఇఇటట ననఇ:1-407
వయససస:59
లఇ: ససస స
1183 LHL4185369
పపరర: నసరర హన శశక

1175 RBE0726745
పపరర: బటజ షపక

1173 LHL4184065
పపరర: మరరబ షపక
భరస : జజనహమద
ఇఇటట ననఇ:1-406
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-406
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : ఖమససఇ శశశదన సపసయద
ఇఇటట ననఇ:1-406
వయససస:28
లఇ: ససస స
1180 RBE2215788
పపరర: జజనబ షపక

100-113/170

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:1-406
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభటన సపసయద
ఇఇటట ననఇ:1-406
వయససస:29
లఇ: పప
1177 RBE1076877
పపరర: సపసదన బ సపసయద

1172 LHL4180162
పపరర: ససభటన షపక

1197 RBE1724004
పపరర: సపసదలల షపక

100-114/27

తఇడడ:డ సపసదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-415
వయససస:24
లఇ: పప
100-113/204

1200 LHL3811676
పపరర: అమర జజన సయయద

100-113/205

తఇడడ:డ అనఫ
ఇఇటట ననఇ:1-419
వయససస:37
లఇ: పప
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1201 LHL3821188
పపరర: బబ జజన సయయద

100-113/206

భరస : అనఫ
ఇఇటట ననఇ:1-419
వయససస:55
లఇ: ససస స
1204 LHL2560878
పపరర: మసరసన బ షపక

100-113/207

100-113/210

100-113/213

100-112/733

100-113/218

100-113/221

100-113/223

తఇడడ:డ వనఇకట రరవప గజనబబ యయన
ఇఇటట ననఇ:1-426
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 RBE1442680
పపరర: సపసదనబ షపక

1217 RBE1076737
పపరర: లత తపరల

1220 RBE1225276
పపరర: కకటటశశరమమ అపరల

1223 LHL4182218
పపరర: హరగ బటబయ గరదదనబబ యన

100-113/226

1226 RBE1381318
పపరర: రరజమమ పపలవపరగ

100-113/216

1229 LHL4180220
పపరర: సపసదనవల షపక
తఇడడ:డ చననఇమమఇసర
ఇఇటట ననఇ:1-428
వయససస:52
లఇ: పప

1209 LHL4185898
పపరర: ననసర బ శశక

100-113/212

1212 RBE1295303
పపరర: మమధవ అరర ల

100-113/215

1215 LHL3812963
పపరర: మయసరసఫర షపక

100-113/217

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:1-422
వయససస:38
లఇ: పప
100-113/219

1218 RBE1076745
పపరర: రరఇబటబయ తపరల

100-113/220

తఇడడ:డ కకటటశశర రరవప తపరల
ఇఇటట ననఇ:1-424
వయససస:35
లఇ: పప
100-113/222

1221 RBE1672310
పపరర: సరసశత పపలయగరగ

100-112/17

తఇడడ:డ రరజ పపలయగరగ
ఇఇటట ననఇ:1/426
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-113/224

1224 LHL4185385
పపరర: సఇధనయ గరదదనబబ యన

100-113/225

భరస : హరగ బటబయ గరదదనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:1-426
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-113/227

భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:1-426
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-117/13

100-113/209

తఇడడ:డ లఇగయయ అరర ల
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరవప గరదదనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:1-426
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరరవప గరదదనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:1-426
వయససస:31
లఇ: పప
1228 RBE1585199
పపరర: ననగరశశర రరవప గజనబబ యయన

100-113/214

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇఇటట ననఇ:1-424
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గరదదనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:1-426
వయససస:49
లఇ: పప
1225 RBE1224864
పపరర: రరజ గరదదనబబ యన

1211 RBE1207407
పపరర: అబయదల యమససన షపక

1206 LHL4180204
పపరర: షతకలర షపక

భరస : అబయదల రహమమన
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రరఇబటబయ తపరల
ఇఇటట ననఇ:1-424
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన
ఇఇటట ననఇ:1-424
వయససస:72
లఇ: పప
1222 LHL3813615
పపరర: వనఇకటరరవప గరదదనబబ యన

100-113/211

భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-421
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : మయసస ఫర
ఇఇటట ననఇ:1-422
వయససస:36
లఇ: ససస స
1219 RBE1225268
పపరర: కకటటశశరరరవప అపరల

1208 LHL4184073
పపరర: ఆదఇబ షపక

100-113/3

తఇడడ:డ అబయదల జజ
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబయదల షతఖసర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-421
వయససస:21
లఇ: పప
1216 RBE0332106
పపరర: షరకకరర షపక

100-113/208

భరస : షతకలర
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబయదల షతఖసర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:29
లఇ: పప
1213 RBE1884915
పపరర: ససభటన షపక

1205 LHL3811221
పపరర: షమమ షపక

1203 RBE1076802
పపరర: రజన అరరల
తఇడడ:డ లఇగయయ అరర ల
ఇఇటట ననఇ:1/420
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షతకలర
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:35
లఇ: పప
1210 RBE1207381
పపరర: అబయదల అజజ షపక

100-112/732

తఇడడ:డ షరమమ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : షమమ
ఇఇటట ననఇ:1-420
వయససస:36
లఇ: ససస స
1207 LHL4180212
పపరర: ససభటన షపక

1202 RBE1940378
పపరర: సపసదన షపక

1227 RBE1455675
పపరర: అరరణ గరదదనబబ యన

100-113/228

భరస : రరజ గరదదనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:1-426
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-113/229

1230 LHL4185914
పపరర: మసరసనబ శశక

100-113/230

భరస : సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:1-428
వయససస:51
లఇ: ససస స
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1231 LHL2550218
పపరర: మసరసన బ షపక

100-113/231

భరస : సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:1-429
వయససస:36
లఇ: ససస స
1234 LHL4185393
పపరర: హహసపన బ శశక

100-113/234

100-113/237

100-113/240

100-113/242

100-113/245

100-112/893

100-113/248

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక పపసల
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 RBE1295279
పపరర: జజన బబగఇ షపక

1247 RBE1746700
పపరర: అబయదల హఫసజ షపక

1250 LHL2545341
పపరర: జజన బ షపక సయయద

1253 RBE1295295
పపరర: గగసస షపక

100-113/251

1256 RBE1725852
పపరర: మమలబ షపక

100-113/243

1259 RBE1746890
పపరర: పపసల వహహడ షపక
భరస : మయసస ఫర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434-5
వయససస:22
లఇ: ససస స

1239 LHL4184081
పపరర: ఖమదర బ షపక

100-113/239

1242 RBE1682277
పపరర: ఎడడకకఇడలల మమడడ

100-112/18

1245 RBE2215853
పపరర: అఇకమమ మమమళళపలల

100-113/244

భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-432
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-112/734

1248 RBE1746866
పపరర: మరవల షపక

100-112/735

తఇడడ:డ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:30
లఇ: పప
100-113/246

1251 RBE1076794
పపరర: చలపత రరవప దదవరపలల

100-113/247

తఇడడ:డ పపరయయ దదవరపలల
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:68
లఇ: పప
100-113/249

1254 RBE1442698
పపరర: యమససన షపక

100-113/250

తఇడడ:డ ననగయల మరర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:26
లఇ: పప
100-113/252

భరస : జన బటష షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-114/28

100-113/236

తఇడడ:డ రగశయయ మమడడ
ఇఇటట ననఇ:1/432
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగయల మరర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:28
లఇ: పప
1258 RBE1991652
పపరర: హససన అహమద షపక పపసల

100-113/241

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:29
లఇ: పప
1255 RBE1442706
పపరర: జజబబర షపక

1241 LHL4180238
పపరర: ససభటన షపక

1236 LHL3811023
పపరర: సపసడవల షపక

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-431
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయల మర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరవల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:20
లఇ: ససస స
1252 RBE1295287
పపరర: బటషతలల షపక

100-113/238

భరస : సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-432
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : రగశయయ
ఇఇటట ననఇ:1-432
వయససస:36
లఇ: ససస స
1249 RBE1887330
పపరర: ఖమశఇబ షపక

1238 RBE2215838
పపరర: కరససఇబ షపక

100-113/233

తఇడడ:డ హసనర హద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-430
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:1-431
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-432
వయససస:43
లఇ: పప
1246 LHL2551885
పపరర: ససజజత మమమళళపలల

100-113/235

భరస : హసనఅహమద
ఇఇటట ననఇ:1-430
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : హసనహమద
ఇఇటట ననఇ:1-431
వయససస:54
లఇ: ససస స
1243 RBE1219089
పపరర: రగశయయ మమమడడ

1235 LHL2547131
పపరర: సపసదనబ షపక

1233 LHL3811353
పపరర: సపసదనవల షపక
తఇడడ:డ సపససరవల
ఇఇటట ననఇ:1-429
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:1-430
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:1-430
వయససస:36
లఇ: పప
1240 RBE2215846
పపరర: రససలబ షపక

100-113/232

తఇడడ:డ చననఇమమఇసర
ఇఇటట ననఇ:1-429
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : సపససర వల
ఇఇటట ననఇ:1-429
వయససస:67
లఇ: ససస స
1237 LHL3811247
పపరర: అబయదల రరహమన షపక

1232 LHL3811262
పపరర: సరయసరవల షపక

1257 RBE1885789
పపరర: షపక సపసదన మసరసన షపక

100-113/253

తఇడడ:డ షపక ననగయల
ఇఇటట ననఇ:1-434
వయససస:23
లఇ: పప
100-112/737

1260 RBE1746924
పపరర: అమనన షపక

100-112/736

భరస : కరసపమగ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-434/a
వయససస:25
లఇ: ససస స
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1261 LHL4182747
పపరర: అలమలబక శశక దరమవరపప

100-113/254

తఇడడ:డ పసరర వరల
ఇఇటట ననఇ:1-434/A
వయససస:32
లఇ: పప
1264 LHL2563898
పపరర: జరసనన బ షపక

100-113/259

100-113/262

100-113/265

100-113/268

100-113/269

100-113/272

100-113/275

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:1-439
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 LHL4185526
పపరర: సపసద బ శశక అవపల

1277 LHL3821113
పపరర: కరగమయననసర షపక పపసల

1280 RBE0145110
పపరర: లకడమ జలల

1283 LHL4184115
పపరర: సపసదమమ గరలమలపలల

100-113/278

1286 LHL4182234
పపరర: రరమ కకషష మగనఆగర

100-113/255

1289 RBE0150664
పపరర: యలమఇద గరలల పలల
తఇడడ:డ గయరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-439
వయససస:63
లఇ: పప

1269 LHL3811379
పపరర: మరరవల షపక గఇగరరరఇ

100-113/264

1272 LHL3821121
పపరర: మసరసన షపక పపసల

100-113/267

1275 LHL4185534
పపరర: సపసదమమ శశక అవపల

100-113/256

భరస : హహసపన
ఇఇటట ననఇ:1-434/M
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-113/270

1278 LHL4180253
పపరర: బయఇదరర సపసధన షపక

100-113/271

తఇడడ:డ బటలమ సపసధన
ఇఇటట ననఇ:1-434R
వయససస:52
లఇ: పప
100-113/273

1281 RBE1295204
పపరర: మయసస ఫర షపక పపసల

100-113/274

తఇడడ:డ జన షపక పపసల
ఇఇటట ననఇ:1-436
వయససస:26
లఇ: పప
100-113/276

1284 LHL4179842
పపరర: గగరరశ కలమమర మయనగ

100-113/277

తఇడడ:డ వనఇకట రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-439
వయససస:34
లఇ: పప
100-113/279

తఇడడ:డ వనఇకట రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-439
వయససస:32
లఇ: పప
100-113/281

100-113/261

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:1-434L
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:1-437
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:1-439
వయససస:59
లఇ: పప
1288 RBE0150557
పపరర: రరమయ గరలల పలల

100-113/266

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:1-436
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : రరమయ
ఇఇటట ననఇ:1-437
వయససస:32
లఇ: ససస స
1285 LHL4180261
పపరర: వనఇకటటడమయయ మయనగర

1271 LHL3821105
పపరర: జజన బబగఇ షపక

1266 LHL3821089
పపరర: మసరసన బ షపక పపసల

తఇడడ:డ బయడద సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-434I
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:1-434N
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:1-434S
వయససస:47
లఇ: ససస స
1282 LHL4184107
పపరర: లకడమ ననగమణణ గరలమలపలల

100-113/263

భరస : హహసపన
ఇఇటట ననఇ:1-434/M
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపసల మహబగబ
ఇఇటట ననఇ:1-434M
వయససస:47
లఇ: పప
1279 LHL3821030
పపరర: ససబటన బ కరరలపరటట

1268 LHL3821048
పపరర: హబబ షపక బఇగరఎఇ

100-113/258

భరస : మహబగబ
ఇఇటట ననఇ:1-434H
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ననగయల మరర
ఇఇటట ననఇ:1-434K
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపద సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-434L
వయససస:47
లఇ: పప
1276 LHL3811163
పపరర: హహసపసన షపక ఆవపల

100-113/260

భరస : మరరవల
ఇఇటట ననఇ:1-434I
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసరమయయలల
ఇఇటట ననఇ:1-434K
వయససస:47
లఇ: పప
1273 LHL4180246
పపరర: జజన షపక పపసల

1265 LHL3811718
పపరర: జజన షపక పపసల

1263 LHL3811296
పపరర: ససభటన కరరలపరటట
తఇడడ:డ మసరసన
ఇఇటట ననఇ:1-434F
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబగబ
ఇఇటట ననఇ:1-434H
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:1-434H
వయససస:36
లఇ: ససస స
1270 LHL3812054
పపరర: ననగయలమరర షపక

100-113/257

భరస : పసరరవల
ఇఇటట ననఇ:1-434A
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-434G
వయససస:72
లఇ: ససస స
1267 LHL3821238
పపరర: ఫరతమమ షపక పపసల

1262 LHL3821709
పపరర: ఇమమమ బ షపక ధరమవరపప

1287 LHL4184123
పపరర: పదనమవత మయనగర

100-113/280

భరస : వనఇకటటడమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-439
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-113/282

1290 LHL2520898
పపరర: రతనకలమమర భమవరపప

100-113/283

తఇడడ:డ వరననరరయణ భమవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-440
వయససస:43
లఇ: పప
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1291 LHL2520948
పపరర: శశనవరస రరవప భమవరపప

100-113/284

తఇడడ:డ వరననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-440
వయససస:39
లఇ: పప
1294 RBE0645846
పపరర: వరననరరయణ బమమవరరపప

100-113/287

100-113/290

100-113/293

100-113/296

100-113/299

100-113/302

100-113/4

తఇడడ:డ అబయదల మజద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-451
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 LHL4180287
పపరర: దరరయవల షపక

1307 LHL2545937
పపరర: రరజజ బ షపక

1310 LHL4180303
పపరర: జమమ ల సపసదన షపక

1313 RBE0145144
పపరర: మమహబగబ సపసయయద

100-113/307

1316 LHL2547537
పపరర: మసరసన బ షపక

100-113/297

1319 LHL3811973
పపరర: మజద అబయదల
తఇడడ:డ ఖమససఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-451
వయససస:62
లఇ: పప

100-113/292

1302 RBE0955056
పపరర: హససన ఫసరద గస

100-113/295

1305 LHL4180295
పపరర: సపసదన షపక

100-113/298

తఇడడ:డ దరరయవల
ఇఇటట ననఇ:1-442
వయససస:36
లఇ: పప
100-113/300

1308 LHL3812344
పపరర: ననగలల షపక

100-113/301

తఇడడ:డ సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:1-445
వయససస:43
లఇ: పప
100-113/303

1311 LHL4186375
పపరర: ఆదఇ బ శశక

100-113/304

భరస : జమమల సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-447
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-113/305

1314 RBE0145342
పపరర: అమననబ సపసయయద

100-113/306

భరస : దసస గగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-448
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-113/308

భరస : సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:1-450
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-113/309

1299 LHL4183158
పపరర: అల సరహహబ శశక

భరస : షపక అబయదల రహమన
ఇఇటట ననఇ:1-441
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసస గగరగ
ఇఇటట ననఇ:1-448
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమ ననరరయణ మమమళల
ఇఇటట ననఇ:1-449
వయససస:33
లఇ: పప
1318 LHL2520906
పపరర: ఉమమర ఫరరరక షపక

100-113/294

తఇడడ:డ సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:1-447
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననసర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1/448
వయససస:35
లఇ: పప
1315 RBE1725803
పపరర: కకటటశశరరరవప మమమళల

1301 LHL4184149
పపరర: సపసదనబ షపక

100-113/289
1296 RBE0803957
పపరర: రరజ సఇజయ బటబయ వనమగరగ

తఇడడ:డ సపసదన హహసపన
ఇఇటట ననఇ:1-441
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ననగయల
ఇఇటట ననఇ:1-445
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నగగల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-445
వయససస:22
లఇ: పప
1312 RBE0955072
పపరర: అబయదల రహమమన షపక

100-113/291

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:1-442
వయససస:67
లఇ: పప

భఇధసవప: గరల బ
ఇఇటట ననఇ:1-442
వయససస:32
లఇ: ససస స
1309 RBE1726165
పపరర: మమబయ ససభటన షపక

1298 LHL4180279
పపరర: సపసదన హహసపసన షపక

100-113/286

తఇడడ:డ రరజ రరవప
ఇఇటట ననఇ:1-440
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : సపసదస హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:1-441
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : దరగయమ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:1-442
వయససస:62
లఇ: ససస స
1306 LHL4185401
పపరర: షమన శశక

100-113/288

తఇడడ:డ సపసదన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:1-441
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదన హహసపన
ఇఇటట ననఇ:1-441
వయససస:35
లఇ: పప
1303 LHL2553030
పపరర: గరల బ షపక

1295 RBE0803940
పపరర: జజన అహమమద షపక

1293 LHL4184131
పపరర: లకడమ పడసనన భమవరపప
భరస : రతనకలమమర
ఇఇటట ననఇ:1-440
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షఫసర
ఇఇటట ననఇ:1-440
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప భమవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-440
వయససస:28
లఇ: ససస స
1300 LHL4183166
పపరర: సపసదన వరల షపక

100-113/285

భరస : వరననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:1-440
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-440
వయససస:52
లఇ: పప
1297 RBE1442714
పపరర: రరజరశశరగ భమవరపప

1292 LHL2553014
పపరర: బటలమమ భమవరపప

1317 RBE1744150
పపరర: జజన బటషర షపక

100-125/7

తఇడడ:డ హసన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:1/450
వయససస:24
లఇ: పప
100-113/310

1320 RBE0803965
పపరర: అబయదల సతనసర షపక

100-113/311

తఇడడ:డ అబయదల మజద
ఇఇటట ననఇ:1-451
వయససస:28
లఇ: పప
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1321 RBE1400068
పపరర: అమనహ ససదద కహ షపక

100-113/312

తఇడడ:డ అబయదల సతనసర షపక
ఇఇటట ననఇ:1-451
వయససస:31
లఇ: ససస స
1324 RBE0972720
పపరర: చనన వనఇకటటసశరరల పతస పరటట

100-125/22

భరస : ససమనస
ఇఇటట ననఇ:2-1
వయససస:43

100-114/30

100-113/327

భరస : మమరరన
ఇఇటట ననఇ:2-2
వయససస:35

100-128/288

భరస : అమరదథప
ఇఇటట ననఇ:2-2
వయససస:30

100-113/397

100-113/400

100-114/265

100-113/402

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:2-3
వయససస:36

లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1346 LHL4180345
పపరర: బటబయ జఇగరల
తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:2-3
వయససస:62

100-113/405

100-113/313

భరస : ససలలవర రరజ
ఇఇటట ననఇ:2-3
వయససస:34
లఇ: ససస స

1329 LHL3812831
పపరర: ససమనస జఇగరల

100-113/326

లఇ: పప

1332 RBE1881481
పపరర: కలమమరగ జఇగరల

100-114/31

1335 RBE1898196
పపరర: సరగర బటబయ జఇగరల

100-113/314

తఇడడ:డ సపసదమమ జఇగరల
ఇఇటట ననఇ:2/2
వయససస:20
లఇ: పప
100-113/398

1338 LHL4180329
పపరర: బటబయ జఇగరల
తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:2-2
వయససస:60

100-114/263

100-113/315

100-113/399

లఇ: పప

1341 RBE0970872
పపరర: పసడయమఇక జఇగరల
భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-2
వయససస:27

100-114/264

లఇ: ససస స

1344 LHL2520500
పపరర: మరగయదనసస బబ లల ఇపలల

100-113/401

తఇడడ:డ చననమయసల
ఇఇటట ననఇ:2-3
వయససస:37
లఇ: పప
100-113/403

1347 LHL4182119
పపరర: శలలవ రరజ బబ లల ఇ పలల

100-113/404

తఇడడ:డ చనన మయసల
ఇఇటట ననఇ:2-3
వయససస:33
లఇ: పప

లఇ: పప

1349 LHL4186144
పపరర: మమరర బబ లల ఇపలల

100-113/325

భరస : ససమన జఇగరల
ఇఇటట ననఇ:2/1
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:2/3
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : మరగయదనసస
ఇఇటట ననఇ:2-3
వయససస:35
లఇ: ససస స
1348 LHL4186110
పపరర: సఇతతషఇ జఇగరల

100-113/328

లఇ: పప

1343 LHL4180360
పపరర: ససధనకర జఇగరల

1326 RBE1805209
పపరర: రరజ పపడడ నరపప

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:2-1
వయససస:47

లఇ: ససస స

1340 RBE0970849
పపరర: రరమయయ జఇగరల
తఇడడ:డ బటబయ
ఇఇటట ననఇ:2-2
వయససస:29

తఇడడ:డ బటబయ జఇగరల
ఇఇటట ననఇ:2-2
వయససస:22
లఇ: ససస స
1345 LHL2552289
పపరర: ఎలయమమ బబ లల ఇపలల

100-123/8

లఇ: పప

1337 LHL2541431
పపరర: మరగయమమ జఇగరల

100-125/21

తఇడడ:డ శశనస పపడడ నరపప
ఇఇటట ననఇ:2-00
వయససస:21
లఇ: పప

లఇ: ససస స

1334 LHL4180337
పపరర: అమరదథప జఇగరల

భరస : బటబయ
ఇఇటట ననఇ:2-2
వయససస:54

లఇ: ససస స

1342 RBE1525997
పపరర: ససజజత; జఇగరల

1331 RBE2215879
పపరర: అననమమ జఇగరల

తఇడడ:డ బటబయ
ఇఇటట ననఇ:2/2
వయససస:31

లఇ: ససస స

1339 RBE0727099
పపరర: శశశలజ జఇగరల

1328 RBE1217117
పపరర: చరఇజవ ఉపపల

భరస : జజనస
ఇఇటట ననఇ:2-1
వయససస:68

భరస : సతస బటబయ దనసరగ
ఇఇటట ననఇ:2-1A-9
వయససస:26
లఇ: ససస స
1336 LHL2541407
పపరర: సపసదమమ జఇగరల

100-114/26

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ఉపపల
ఇఇటట ననఇ:2-00
వయససస:30
లఇ: పప

లఇ: ససస స

1333 RBE1888015
పపరర: కకపరరరణణ దనసరగ

1325 RBE1633411
పపరర: శరగమల షపక

1323 RBE1727932
పపరర: రవఇదడ బటబయ మఇతడ
తఇడడ:డ డననయయలల మఇతడ
ఇఇటట ననఇ:1-506
వయససస:24
లఇ: పప

భఇధసవప: చనన సపసదనవల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-4119
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలయయ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2వయససస:20
లఇ: పప
1330 RBE2215861
పపరర: కలమమరగ జఇగరల

100-114/29

భరస : ఉమర ఫరరక షపక
ఇఇటట ననఇ:1-451
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:1-514
వయససస:50
లఇ: పప
1327 RBE1958248
పపరర: నవన బఇడల

1322 RBE1327676
పపరర: మయబన షపక

100-113/406

1350 RBE2215887
పపరర: అచచమమ బబ లల ఇపలల

100-113/407

భరస : చననమయససల
ఇఇటట ననఇ:2-3
వయససస:54
లఇ: ససస స
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1351 LHL4180378
పపరర: సతనయనఇదఇ బబ లల ఇపలల

100-113/316

తఇడడ:డ పపద మమరరన
ఇఇటట ననఇ:2/4
వయససస:32
లఇ: పప
1354 RBE0727065
పపరర: మరగయమమ గయడడపరటట
భరస : యయసప బయ
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:38

100-113/410

100-114/32

భరస : యమకకబయ
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:40

100-113/413

100-113/415

100-113/418

100-113/421

100-113/424

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-9
వయససస:42

లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1373 RBE2215929
పపరర: కలమమరగ బఇడల

100-113/427

1376 LHL2520427
పపరర: పపదలమలయయ ససరరపలల

100-113/416

1379 RBE2215945
పపరర: శశరమమ ససరరపలల
భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-9
వయససస:72

లఇ: ససస స

1359 RBE1611367
పపరర: సఇతతషఇ బబ లల ఇపలల

1362 RBE1087494
పపరర: రరణణ కలవనల

1365 LHL4184206
పపరర: వజయభటరత బఇడల
తఇడడ:డ మషప
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:35

100-113/419

100-113/412

100-114/267

100-114/268

100-113/422

100-113/417

లఇ: ససస స

1368 RBE2215903
పపరర: ఏసమమ బఇడల
భరస : మషప
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:54

100-113/420

లఇ: ససస స

1371 LHL2521219
పపరర: పసచచయయ బఇడల

100-113/423

తఇడడ:డ గయరవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-8
వయససస:55
లఇ: పప
100-113/425

1374 RBE2215937
పపరర: మరగయమమ బఇడల

100-113/426

భరస : పపదపసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:2-8
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-113/428

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-9
వయససస:49
లఇ: పప
100-113/430

1356 RBE2215895
పపరర: శరఇతమమ బబ లల ఇపలల

తఇడడ:డ వననటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-4A
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : మమణణకయఇ రరవప
ఇఇటట ననఇ:2-8
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గయరవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-8A
వయససస:97
లఇ: పప
1378 LHL3821204
పపరర: వరలకడమ ససరరపలల

100-113/414

లఇ: పప

1370 RBE0331926
పపరర: యమకకబయ బఇడల

లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప బబ లల ఇపలల
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మషప బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-6
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-8
వయససస:26
లఇ: పప
1375 RBE0331934
పపరర: మమణణకయరరవప బఇడల

100-114/266

లఇ: పప

1367 RBE0726596
పపరర: కకపరదననఇ మఇదన
తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:51

తఇడడ:డ దదవదననఇ
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:63
లఇ: పప
1372 RBE1805175
పపరర: జలమన షపక

1364 LHL4182127
పపరర: జజసఫ కలమమర బఇడనల

100-113/409

భరస : పపదదమయససల
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:62
లఇ: ససస స

లఇ: పప

1361 LHL2541720
పపరర: మమణణకయఇ కలవనల

తఇడడ:డ మశశ
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:33

భరస : ఏసస బటబయ
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:32
లఇ: ససస స
1369 RBE2215911
పపరర: మషప బఇడల

100-113/411

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-4A
వయససస:47
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

1366 LHL4186565
పపరర: జజయత మఇదన

1358 RBE0970922
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ లల ఇపలల
తలల : శరఇతమమ
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:27

తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-4A
వయససస:54
లఇ: పప
1363 LHL3821295
పపరర: మమరరజజయత బఇడల

1355 RBE0727081
పపరర: దననమమ బబ లల ఇపలల

1353 RBE0726919
పపరర: మరగయమమ కకమయమ
భరస : పడభయదనస
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:39

భరస : సతయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : పపదద మమరన బబ లల ఇపలల
ఇఇటట ననఇ:2/4
వయససస:32
లఇ: ససస స
1360 LHL2521037
పపరర: వనఇకటటశశరరల కలవనల

100-113/408

తఇడడ:డ నలమఇబరఇ
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:41
లఇ: పప

లఇ: ససస స

1357 RBE1400316
పపరర: మమరర కలమమరగ బబ లల ఇపలల

1352 RBE0726588
పపరర: యయసప బయ గయడడపరటట

1377 LHL2520674
పపరర: వనఇకయయ ససరరపలల

100-113/429

తఇడడ:డ పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:2-9
వయససస:91
లఇ: పప
100-113/431

1380 RBE1587104
పపరర: జజనకక రరమయయ కకలల
ల రగ

100-120/807

తఇడడ:డ కకషషయయ కకలల
ల రగ
ఇఇటట ననఇ:2-9
వయససస:27
లఇ: పప
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1381 LHL4180394
పపరర: ఏససరతనఇ బఇడల

100-113/329

తఇడడ:డ మమమసయయ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-10
వయససస:46
లఇ: పప
1384 LHL4184214
పపరర: ససజజత ససరరపలల

100-113/332

100-113/335

100-113/337

100-123/9

100-113/340

100-113/343

100-113/346

భరస : ఏససదననమయ
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1397 RBE0961434
పపరర: రతన హహపసస బఇడల

1400 LHL2544310
పపరర: ఏసమమ మఇగళఇపలల

1403 LHL3821568
పపరర: మమరస మమ బఇడల

100-113/433

1406 LHL2520799
పపరర: ఏససదననమయ బఇడల

100-113/338

1409 RBE1526037
పపరర: కకటటశశర రరవప బఇడల
తఇడడ:డ యయససదననఇ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:23
లఇ: పప

లఇ: ససస స

1389 RBE1455865
పపరర: మలల కర బఇడల

100-117/14

1392 RBE1087312
పపరర: సరగర బటబయ బఇడల

100-114/270

1395 LHL4182275
పపరర: ఉదయ కకరన బఇడనల

100-113/339

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:2-17
వయససస:32
లఇ: పప
100-113/341

1398 RBE2215978
పపరర: దదవకలమమరగ బఇడల

100-113/342

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:2-17
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-113/344

1401 LHL2520492
పపరర: మమరరన బఇడల

100-113/345

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:2-18
వయససస:43
లఇ: పప
100-113/432

1404 RBE1633429
పపరర: మరగయమమ చదరరకలరగ

100-114/271

భరస : సరఇబయయ చదరరకలరగ
ఇఇటట ననఇ:2-18/A
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-113/434

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:46
లఇ: పప
100-113/436

100-113/334

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2-16
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : మమరరన
ఇఇటట ననఇ:2-18
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : చనన బటబయ
ఇఇటట ననఇ:2-19
వయససస:42
లఇ: ససస స
1408 RBE2215994
పపరర: అడదమమమ బఇడనల

100-114/269

భరస : యమకకబయ
ఇఇటట ననఇ:2-17A
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : చన ఆఇజననయయలల
ఇఇటట ననఇ:2-18
వయససస:43
లఇ: ససస స
1405 RBE2215986
పపరర: పపరమమమ వనపపరర

1394 LHL4182267
పపరర: జజన బఇడనల

100-113/331

భరస : వనఇకటటశశరరల బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2/15
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-17
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-17A
వయససస:45
లఇ: పప
1402 RBE0145441
పపరర: నరసమమ కకటట

100-113/336

తఇడడ:డ సపసదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-17
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-17
వయససస:42
లఇ: ససస స
1399 LHL2520617
పపరర: యమకకబయ మఇగళఇపలల

1391 RBE1894989
పపరర: యయసయయ ఏపపరగ

1386 LHL2541415
పపరర: దథనమమ కకతస పలల
భరస : ఏషయయ
ఇఇటట ననఇ:2-11
వయససస:40

తఇడడ:డ భకఇ ఏపపరగ
ఇఇటట ననఇ:2-16
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : గయరవయయ ససదద నల
ఇఇటట ననఇ:2-16
వయససస:57
లఇ: ససస స
1396 LHL4186102
పపరర: జజయత చలక

100-113/333

లఇ: పప

1388 RBE0331959
పపరర: యయసస బటబయ మఇదన

1383 RBE2215960
పపరర: రరససలమమ బఇడల
భరస : మమమసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-10
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-15
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజననయయలల
ఇఇటట ననఇ:2-16
వయససస:28
లఇ: ససస స
1393 RBE1476910
పపరర: శవమమ ససదద నల

1385 LHL2520112
పపరర: ఏసప బయ బఇడల
తఇడడ:డ దనసఇ
ఇఇటట ననఇ:2-11
వయససస:35

భరస : ఏససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:2-12
వయససస:34
లఇ: ససస స
1390 RBE0804203
పపరర: దథకక శశరరమదనసస

100-113/330

భరస : చనలమలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-10
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : పపద లమలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-10A
వయససస:37
లఇ: ససస స
1387 RBE0727073
పపరర: కరఇతమమమ బఇడల

1382 RBE2215952
పపరర: జజనకమమ ససరరపలల

1407 LHL4185013
పపరర: పపరగషమమ బఇడనల

100-113/435

భరస : యయసస దననఇ
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-114/272

1410 LHL4180410
పపరర: ససమనస బఇడల

100-113/437

తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-21
వయససస:51
లఇ: పప
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1411 LHL4182135
పపరర: కకరన కలమమర బఇడనల

100-113/438

తఇడడ:డ ససమన
ఇఇటట ననఇ:2-21
వయససస:32
లఇ: పప
1414 LHL4180428
పపరర: పప లల బఇడనల

100-113/440

100-113/443

100-113/347

100-114/274

100-113/446

100-114/277

100-113/449

భరస : రరజరష
ఇఇటట ననఇ:2-26
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 RBE1526052
పపరర: అఖల బఇడల

1427 RBE2216034
పపరర: పపదదవకకషరగయమమ బఇడల

1430 RBE1253517
పపరర: వకకషరగయమ రరణణ బఇడల

1433 RBE0144931
పపరర: ననగమణణ వఇకమళళ

100-113/452

1436 RBE0901991
పపరర: ననగమణణ బఇడల

100-114/275

1439 RBE2216059
పపరర: చనమరగయమమ బఇడల
భరస : చనదదవదననఇ
ఇఇటట ననఇ:2-26
వయససస:64
లఇ: ససస స

1419 RBE0902387
పపరర: వనఇకట రమణ సఇకలరగ

100-114/273

1422 RBE2216026
పపరర: యశశద బఇడల

100-113/445

1425 RBE2002673
పపరర: మమరగ బఇడల

100-120/269

భరస : అఖల బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-23
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-113/447

1428 RBE0902171
పపరర: గయరవయయ బఇడల

100-114/276

తఇడడ:డ ససమనస
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:29
లఇ: పప
100-114/278

1431 LHL3811098
పపరర: సఇసప వరడజ బఇడల

100-113/448

తఇడడ:డ ఏనసక
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:42
లఇ: పప
100-113/450

1434 RBE1002864
పపరర: పరవన పపరరమమల

100-113/451

తఇడడ:డ ససఇహచలఇ
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-114/279

భరస : సఇసప న రరజ
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-113/454

100-113/442

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-23
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ఏనసక
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:74
లఇ: ససస స
1438 LHL4184230
పపరర: మరగయమమ బఇడల

100-113/444

తఇడడ:డ యయససదననఇ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏనసక
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:37
లఇ: పప
1435 RBE2216042
పపరర: మరగయమమ బఇడల

1421 RBE0726562
పపరర: కకటయయ బఇడల

1416 RBE0726570
పపరర: మహహష బటబయ బఇడల

భరస : వరరఇజననయయలల
ఇఇటట ననఇ:2-22
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:84
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయససదననఇ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:28
లఇ: పప
1432 LHL3811833
పపరర: రరఇబటబయ బఇడల

100-114/33

తఇడడ:డ కకటయయ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-23
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : రరఇబటబయ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:33
లఇ: ససస స
1429 RBE0902742
పపరర: సరగర బటబయ బఇడల

1418 RBE1442730
పపరర: యశశద బఇడల

100-113/317

తఇడడ:డ పసల
ఇఇటట ననఇ:2-22
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ గయరవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-23
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-23
వయససస:27
లఇ: పప
1426 LHL4184222
పపరర: బయజర బఇడల

100-113/441

భరస : కకరణ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:2/22
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : కకటయయ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-23
వయససస:43
లఇ: ససస స
1423 RBE1087346
పపరర: నరరఇదడబటబయ బఇడల

1415 LHL4186136
పపరర: సశపన బఇడల

1413 LHL4180436
పపరర: నతననయయలల బఇడల
తఇడడ:డ పసలల
ఇఇటట ననఇ:2/22
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : నతననయయలల
ఇఇటట ననఇ:2-22
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : పపలల
ఇఇటట ననఇ:2-22
వయససస:50
లఇ: ససస స
1420 RBE1926617
పపరర: యశశద బఇడల

100-113/439

భరస : ససమనస
ఇఇటట ననఇ:2-21
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గయరవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-22
వయససస:54
లఇ: పప
1417 RBE2216018
పపరర: మరగయమమ బఇడల

1412 RBE2216000
పపరర: మరగయమమ బఇడల

1437 LHL3812047
పపరర: రరజరష బఇడల

100-113/453

తఇడడ:డ చన దదవదననఇ
ఇఇటట ననఇ:2-26
వయససస:35
లఇ: పప
100-113/455

1440 RBE0902577
పపరర: సరలమన రరజ మమచవరపప

100-114/280

తఇడడ:డ చన ఆనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:2-26
వయససస:29
లఇ: పప
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1441 RBE1878966
పపరర: అససలయమ షపక

100-114/281

తఇడడ:డ గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:2-26B
వయససస:21
లఇ: ససస స
1444 LHL3821287
పపరర: ససవరష బఇడల

100-113/458

100-113/461

100-114/284

100-113/462

100-113/465

100-114/34

100-114/288

తఇడడ:డ సపసశరవరల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-32
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1454 LHL4183034
పపరర: మరగయదనసస బఇడనల

1457 LHL4182986
పపరర: మమణణకయ రరవప బఇడనల

1460 RBE0941914
పపరర: రవ బటబయ బఇడల

1463 RBE1747278
పపరర: రమయ రరదనడల

100-113/470

1466 RBE0901967
పపరర: పరపయయ బఇడల

100-113/463

1469 LHL4184255
పపరర: ససఇదరమమ సఇదదపప గయ
భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2-33
వయససస:32
లఇ: ససస స

1449 RBE1252907
పపరర: శరయమ పడసరద బఇడల

100-114/283

1452 RBE0419036
పపరర: వనఇకట లకకమ కలమమరగ కకటటష

100-123/10

1455 RBE0150870
పపరర: శశనవరసరరవప జడనడ

100-113/464

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:33
లఇ: పప
100-113/466

1458 RBE2216075
పపరర: మరగయమమ బఇడల

100-113/467

భరస : పపదదననయయ
ఇఇటట ననఇ:2-31
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-114/286

1461 RBE1526060
పపరర: శరరమమ బఇడల

100-114/287

భరస : రవ బటబయ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-31
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-113/468

1464 LHL3813904
పపరర: పరపయయ బఇడల

100-113/469

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:2-32
వయససస:51
లఇ: పప
100-114/289

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:2-32
వయససస:44
లఇ: పప
100-114/291

100-113/460

భరస : భదనడదదడ ననయయడడ కకటటష
ఇఇటట ననఇ:2-29
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరరయణ రరదనడల
ఇఇటట ననఇ:2-31-2
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:2-32
వయససస:43
లఇ: ససస స
1468 RBE1682228
పపరర: గగససయ షపక

100-114/285

తఇడడ:డ పపద దననయయ
ఇఇటట ననఇ:2-31
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ యయససదననఇ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-31
వయససస:23
లఇ: పప
1465 RBE2216083
పపరర: మలలల శశరగ బఇడల

1451 RBE1327650
పపరర: అరరణ గఇగవరపప

1446 LHL4184248
పపరర: పడమల బఇడల

తఇడడ:డ కకపరరరవప బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద దననయయ
ఇఇటట ననఇ:2-31
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : మమణణకయరరవప
ఇఇటట ననఇ:2/31
వయససస:26
లఇ: ససస స
1462 RBE1682145
పపరర: కకటటశశర రరవప బఇడల

100-114/282

తఇడడ:డ చనన దననయయ
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : చనదననయయ
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:50
లఇ: ససస స
1459 RBE1442748
పపరర: మమనక బఇడల

1448 RBE1087742
పపరర: ననగరరరరన బఇడల

100-113/457

భరస : మయతస యయ
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : వజయ గఇగవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:54
లఇ: పప
1456 RBE2216067
పపరర: జయమమ బఇడల

100-113/459

తఇడడ:డ ఝన పరల
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకపరరరవప బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:26
లఇ: పప
1453 LHL3813771
పపరర: చనదననయయ బఇడల

1445 LHL4180477
పపరర: మయతస యయ బఇడల

1443 LHL4180469
పపరర: బఇడల కకపరరరవప
తఇడడ:డ చనదదవదననమయ
ఇఇటట ననఇ:2-27
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనదదవదననమయ
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : శరయఇ పడసరద బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:21
లఇ: ససస స
1450 RBE1252931
పపరర: దదవరరజ బఇడల

100-113/456

భరస : కకపరరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-27
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : జజమమలలల
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:44
లఇ: ససస స
1447 RBE1886829
పపరర: మరగయ కలమమరగ బఇడల

1442 LHL3821816
పపరర: ఏససమణణ బఇడల

1467 RBE1253574
పపరర: పసచనచరరవప బఇడల

100-114/290

తఇడడ:డ పరపయయ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-32
వయససస:26
లఇ: పప
100-113/471

1470 LHL3813821
పపరర: సఇసప నస కకడడదదటట

100-113/472

తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-34
వయససస:54
లఇ: పప
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1471 RBE2216091
పపరర: మమరమమ కకడడదదటట

100-113/473

భరస : సఇసప నస
ఇఇటట ననఇ:2-34
వయససస:49
లఇ: ససస స
1474 RBE1225318
పపరర: కకరసన కకడడదదటట

100-114/294

100-113/476

100-114/36

100-113/478

100-114/297

100-113/482

100-114/301

తఇడడ:డ పసర అహమద
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1484 LHL4182259
పపరర: లకమయయ ఆలలటట

1487 LHL4184263
పపరర: లలత కలమమరగ ఇరగగగ

1490 LHL2553048
పపరర: సశరరపరరన పపరరపప గగ

1493 RBE1962273
పపరర: వనల గరశస పపరరపప గయ

100-114/304

1496 LHL2520393
పపరర: చనవనఇకయయ ఈటట

100-113/479

1499 RBE0646315
పపరర: సపసదనబ గగనన
భరస : ననగగల
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:37
లఇ: ససస స

1479 RBE1442763
పపరర: సశపన చలక

100-114/35

1482 RBE1253582
పపరర: జజయత చలక

100-114/296

1485 LHL2541423
పపరర: మమమసమమ ఆలలటట

100-113/480

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-36B
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-114/298

1488 RBE0959876
పపరర: రరజరశ కలమమర పపరరపప గయ

100-113/481

తఇడడ:డ రరజజరరవప పపరరపప గయ
ఇఇటట ననఇ:2-39
వయససస:31
లఇ: పప
100-114/299

1491 LHL3813268
పపరర: రరజజరరవప పపరపప గయ

100-114/300

తఇడడ:డ ఆఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:2-39
వయససస:59
లఇ: పప
100-114/302

1494 RBE2216125
పపరర: రమణ ఈటట

100-114/303

భరస : చనవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-40
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-114/305

తఇడడ:డ కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-40
వయససస:46
లఇ: పప
100-113/484

100-113/475

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-36
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : రరజరష కలమమర పపరరపప గయ
ఇఇటట ననఇ:2-39
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-40
వయససస:69
లఇ: ససస స
1498 RBE0645903
పపరర: ఇసరమయల షపక

100-114/295

భరస : రరజజరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-39
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-39
వయససస:32
లఇ: ససస స
1495 RBE2216133
పపరర: ననగమమ ఈటట

1481 RBE1253590
పపరర: మమధవ చలక

1476 LHL4180485
పపరర: నరసయయ చలకర

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2/36
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆనఇదరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-38
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బచచయయ పపదద జ
ఇఇటట ననఇ:2-39
వయససస:20
లఇ: పప
1492 LHL4184271
పపరర: సశరష లత పపరరపప గయ

100-113/477

తఇడడ:డ మశమమ
ఇఇటట ననఇ:2-36/B
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ఆనఇదరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-37
వయససస:62
లఇ: ససస స
1489 RBE1729839
పపరర: ససధరరన చనరగ పపదద జ

1478 RBE2216117
పపరర: మమరస మమ చలకర

100-114/293

తఇడడ:డ దననఇ
ఇఇటట ననఇ:2-36
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : సరగర బటబయ
ఇఇటట ననఇ:2-36
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2-36/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
1486 LHL3821824
పపరర: ఆశరరశదఇ ఇరగగగ

100-113/474

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-36
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : సరగర బటబయ
ఇఇటట ననఇ:2/36
వయససస:25
లఇ: ససస స
1483 LHL4186151
పపరర: కలమమరర చలక

1475 RBE2216109
పపరర: కలమమరగ కకడడదదటట

1473 RBE0902239
పపరర: మషప డదగల
తఇడడ:డ యయససదనసస
ఇఇటట ననఇ:2-34
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-35
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-36
వయససస:32
లఇ: పప
1480 RBE1442771
పపరర: జజయత చలక

100-114/292

భరస : మషప
ఇఇటట ననఇ:2-34
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : మమణణకయరరవప కకడడదదటట
ఇఇటట ననఇ:2-34
వయససస:27
లఇ: ససస స
1477 LHL4182242
పపరర: సరగర బటబయ చలకర

1472 RBE0902197
పపరర: అరరణకలమమరగ డదగల

1497 RBE0645861
పపరర: ననగయలల గగనన

100-113/483

తఇడడ:డ జమమలల
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:42
లఇ: పప
100-113/485

1500 RBE0646372
పపరర: కరశఇ బ షపక

100-113/486

భరస : ఇసరమయల
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:47
లఇ: ససస స
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1501 LHL4180501
పపరర: ఏసయయ కకడడదదటట

100-114/306

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:69
లఇ: పప
1504 RBE0851501
పపరర: రరజశశఖర పపరరపప గగ

100-114/309

100-114/312

100-114/315

100-114/318

100-114/320

100-114/38

100-114/324

భరస : రరజ తదళళ
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1514 RBE1442755
పపరర: సలలమ ఈటట

1517 RBE0901884
పపరర: మరగయమమ పపరరపప గయ

1520 RBE1207092
పపరర: కరరగసక కకడడదదటట

1523 RBE1087270
పపరర: వజయ భటరత వపటటకలరగ

100-114/327

1526 LHL4183497
పపరర: రరజ తదళళ

100-114/37

1529 RBE2216174
పపరర: వజయబటరత చలలకర
భరస : నరససఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:44
లఇ: ససస స

1509 LHL4180493
పపరర: ఆనఇదరరవప కకడడదదటట

100-114/314

1512 RBE0942078
పపరర: శవయయ కకడడదదటట

100-114/317

1515 RBE1381342
పపరర: గగపస ఈటటష

100-114/319

తఇడడ:డ చనన వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-43
వయససస:28
లఇ: పప
100-114/321

1518 RBE1442797
పపరర: రరధ బఇడల

100-114/322

తఇడడ:డ యమకకబయ
ఇఇటట ననఇ:2-44
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-114/323

1521 RBE1476589
పపరర: అఖల కకడడదదటట

100-117/15

తఇడడ:డ శవ కకడడదదటట
ఇఇటట ననఇ:2/44B
వయససస:24
లఇ: పప
100-114/325

1524 LHL2520310
పపరర: కకరణ కలమమర బఇడల

100-114/326

తఇడడ:డ సరయయ వరఫ ఆశరరశదఇ
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:42
లఇ: పప
100-114/328

తఇడడ:డ బఇగరరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:42
లఇ: పప
100-114/330

100-114/311

తఇడడ:డ యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-42
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : యయససపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:2-45
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : కకరణ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:35
లఇ: ససస స
1528 RBE0970948
పపరర: అరరణ తదళళ

100-114/316

తఇడడ:డ శవ కకడడదదటట
ఇఇటట ననఇ:2-44-B
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ మషప
ఇఇటట ననఇ:2-45
వయససస:40
లఇ: పప
1525 LHL2540300
పపరర: అరరణకలమమరగ బఇడల

1511 LHL3812682
పపరర: ఆదనఇ బఇడల

1506 RBE2216141
పపరర: ఏసస మరగయమమ కకడడదదటట

తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : మరగయమమ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:2-44
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆనఇదరరవప
ఇఇటట ననఇ:2/44-2
వయససస:25
లఇ: పప
1522 LHL3812476
పపరర: ఆనఇదరరవప కటటకల

100-114/313

భరస : గగపస
ఇఇటట ననఇ:2/43
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:2-44
వయససస:39
లఇ: పప
1519 RBE1442789
పపరర: కకరణ కకడడడదటట

1508 RBE2216166
పపరర: జజననమమమ కకడడడదటట

100-114/308

భరస : శవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:2-42
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆనఇదరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-42
వయససస:28
లఇ: ససస స
1516 RBE0901876
పపరర: మరగయ కలమమర పపరరపప గయ

100-114/310

భరస : ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : ఆదనఇ
ఇఇటట ననఇ:2-42
వయససస:40
లఇ: ససస స
1513 RBE1177436
పపరర: కవత కకడడదదటట

1505 RBE1253608
పపరర: మనషర పపరరపప గయ

1503 RBE0804211
పపరర: ఆషర రరణణ పపరరపప గగ
తఇడడ:డ రరజశశఖర
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజశశఖర
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : ఆనఇదరరవప
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:44
లఇ: ససస స
1510 LHL2547107
పపరర: బఇడల ఎలశమమ

100-114/307

తఇడడ:డ యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:28
లఇ: పప
1507 RBE2216158
పపరర: దథనమమ కకడడదదటట

1502 LHL4180519
పపరర: శవయయ కకడడదదటట

1527 RBE0901819
పపరర: బయజర బటబయ బఇడల

100-114/329

తఇడడ:డ సరయయ వరపప ఆశరశదఇ
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:43
లఇ: పప
100-114/331

1530 RBE0726620
పపరర: సఇదథప కరతపలల

100-113/487

తఇడడ:డ సననబటబయ కరతపలల
ఇఇటట ననఇ:2-47
వయససస:31
లఇ: పప
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1531 RBE0726869
పపరర: కరజయమ కలమమరర కకతస పలల

100-113/488

భరస : సనన బటబయ
ఇఇటట ననఇ:2-47
వయససస:53
లఇ: ససస స
1534 RBE0903344
పపరర: సఇధయ కరతపలల

100-114/334

100-113/318

100-128/289

100-113/350

100-113/353

100-113/355

100-113/358

తలల : సపసదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-144
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1544 RBE0727057
పపరర: మమరరమమత కలవనల

1547 RBE1546456
పపరర: హహసపసన బ షపక

1550 RBE0726901
పపరర: శరరష బఇడల

1553 RBE1747294
పపరర: ననగలకడమ పససపపలలటట

100-113/360

1556 RBE1224633
పపరర: వనఇకటటష కఇడల కలటటష

100-113/351

1559 RBE0726927
పపరర: పపడమలత వఇజమగరగ
భరస : బటలమ యయసస
ఇఇటట ననఇ:2-144
వయససస:30
లఇ: ససస స

1539 RBE2523090
పపరర: గలల మహన కలమమర గలల

100-126/553

1542 RBE0145425
పపరర: మరగయమమ బఇడల

100-113/349

1545 RBE0851469
పపరర: పవన కలమమర కలవనల

100-113/352

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-108
వయససస:31
లఇ: పప
100-117/266

1548 RBE0726646
పపరర: సరగర బటబయ బఇడల

100-113/354

తఇడడ:డ యయసస దననఇ
ఇఇటట ననఇ:2-121
వయససస:30
లఇ: పప
100-113/356

1551 RBE1880632
పపరర: పపదద కకటటశశర రరవప కలఇబ

100-113/357

తఇడడ:డ రరమయయ కలఇబ
ఇఇటట ననఇ:2-121/2
వయససస:23
లఇ: పప
100-113/359

1554 RBE1921600
పపరర: ననగలకడమ పససపపలలటట

100-117/16

భరస : మహన పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:2-123/a
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-113/319

తఇడడ:డ రరజజ గరపరల కఇడల కలటటష
ఇఇటట ననఇ:2/130
వయససస:37
లఇ: పప
100-113/362

100-114/336

భరస : మరగయకలమమర
ఇఇటట ననఇ:2-102
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : మయరళమహన పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:2-123a
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-124
వయససస:36
లఇ: పప
1558 RBE0726554
పపరర: బటలమయయసస వఇజమగరగ

100-113/348

భరస : కమల బటబయ
ఇఇటట ననఇ:2-121
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసరద కటటష
ఇఇటట ననఇ:2-123
వయససస:22
లఇ: పప
1555 RBE0942383
పపరర: ససరరష కఇడడకలఇట

1541 RBE1926625
పపరర: ససగయణమమ బఇడల

1536 RBE2216182
పపరర: దననమమ కరతపలల

తఇడడ:డ గలల మహన రరవప
ఇఇటట ననఇ:2-74
వయససస:18
లఇ: పప

భరస : జజన అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:2-113
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:2-121
వయససస:30
లఇ: పప
1552 RBE1897123
పపరర: మరగయ బటబయ కటటష

100-126/273

భరస : పవన కలమమర
ఇఇటట ననఇ:2-108
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:2-112C
వయససస:37
లఇ: ససస స
1549 RBE0726653
పపరర: చనన నరససఇహ రరవప బఇడల

1538 RBE1902378
పపరర: మమథసయ హరగదనసస

100-114/333

భరస : శరగమణణ
ఇఇటట ననఇ:2-47
వయససస:79
లఇ: ససస స

భరస : ఇసమయయలల బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-100
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన ఏససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:2-102
వయససస:33
లఇ: పప
1546 RBE1725936
పపరర: మయగమన బ షపక

100-114/335

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల హరగదనసస
ఇఇటట ననఇ:2-56
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ చదననయయ గగపసదదశ
ఇఇటట ననఇ:2-99
వయససస:39
లఇ: పప
1543 RBE0151076
పపరర: మరగయకలమమర బఇడల

1535 RBE1295469
పపరర: ఏసమమ బఇడల

1533 RBE0903336
పపరర: సఇపత కరతపలల
తఇడడ:డ సననబటబయ
ఇఇటట ననఇ:2-47
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : అబడహఇ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-47
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరమయయయయల కటటకల
ఇఇటట ననఇ:2/54
వయససస:20
లఇ: ససస స
1540 RBE1472562
పపరర: లకడమ ననరరయణ గగపసదదశ

100-114/332

తఇడడ:డ శరగమణణ కరతపలల
ఇఇటట ననఇ:2-47
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ సనన బటబయ
ఇఇటట ననఇ:2-47
వయససస:28
లఇ: ససస స
1537 RBE1885854
పపరర: శశవణ సఇధయ కటటకల

1532 LHL3812435
పపరర: సననబటబయ కరతపలల

1557 RBE0838243
పపరర: మమరర జజయత కఇబఇపరటట

100-113/361

భరస : వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:2-139
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-113/363

1560 RBE1476969
పపరర: లమలల షపక

100-123/11

తఇడడ:డ సపసదసలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-148
వయససస:39
లఇ: పప
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100-117/267 1562 RBE1926633
1561 RBE1956887
పపరర: సపసదదశశర రరవప రరమణ బబ యన
పపరర: శరశవణణ వఇజమగరగ

తఇడడ:డ శతనరరమయయ రరమణ బబ యన
ఇఇటట ననఇ:2-163
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదసలల వఇజమగరగ
ఇఇటట ననఇ:2/171
వయససస:22
లఇ: ససస స

1564 RBE1455857
పపరర: ఖమససఇ సపసదన షపక

1565 RBE1729938
పపరర: మమలక బటష షపక

100-117/17

తఇడడ:డ మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-196
వయససస:27
లఇ: పప
1567 RBE1483197
పపరర: చనన ననగయల మరర షపక

100-117/18

100-117/265

100-112/738

భరస : సతష అననఇ
ఇఇటట ననఇ:2/407
వయససస:25
లఇ: ససస స
1579 RBE1803659
పపరర: కరగమయలల షపక

100-117/33

తఇడడ:డ ఎఇడడ జజన షపక ససఇదరగగరగ
ఇఇటట ననఇ:3-20
వయససస:20
లఇ: పప
1585 RBE1157115
పపరర: అయషర బబగఇ షపక
భరస : ఇలయజ
ఇఇటట ననఇ:3-28
వయససస:28
లఇ: ససస స
1588 RBE1900695
పపరర: ననగ జజయత కకలల
ల రగ
భరస : వనఇకటటష కకలల
ల రగ
ఇఇటట ననఇ:3/33
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1574 RBE1426064
పపరర: యయససరతనఇ బయటటష

100-117/270

1577 RBE1806363
పపరర: అనసషర బబ జర

1580 RBE1910462
పపరర: హహమమమ షపక

1583 RBE1668565
పపరర: బటజబ షపక

1586 RBE1226522
పపరర: వనఇకటటశశరరల మమచరల

1589 RBE1157123
పపరర: ఖమషసఇబ షపక తతక
భరస : మసరసన
ఇఇటట ననఇ:3-36
వయససస:68
లఇ: ససస స

100-113/323

1575 RBE1426072
పపరర: శవపరరశత బయటటష

100-117/271

భరస : యయససరతనఇ బయటటష
ఇఇటట ననఇ:2-398
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-117/20

1578 RBE1540970
పపరర: నరససఇహరరవప ధరమవరపప

100-117/32

తఇడడ:డ యలమఇద ధరమవరపప
ఇఇటట ననఇ:3-00
వయససస:32
లఇ: పప
100-117/34

1581 RBE1909324
పపరర: ససభటన షపక

100-117/35

తఇడడ:డ మహమమద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-19
వయససస:20
లఇ: పప
100-120/9

1584 RBE1806322
పపరర: మసరసన బఇవనస షపక

100-117/37

తఇడడ:డ కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-23
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-117/39

తఇడడ:డ శరబయయ మమచరల
ఇఇటట ననఇ:3-28/A
వయససస:47
లఇ: పప
100-117/21

100-117/19

తఇడడ:డ రఇగయయ నలఇ
ఇఇటట ననఇ:2/296
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-20
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-117/38

1569 RBE0983560
పపరర: అదఇ షరఫస షపక

100-113/322 1572 RBE1805407
1571 RBE1726223
పపరర: షపక ధరమవరపప జన బటష షపక
పపరర: శఇకర నలఇ

భరస : జజన అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-117/36

100-123/521

తఇడడ:డ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:2-271
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ సరశమ బబ జర
ఇఇటట ననఇ:2-505
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-7
వయససస:20
లఇ: పప
1582 RBE1883305
పపరర: ఎఇడడ వరశఇ షపక ససఇదరగగరగ

100-117/269

తఇడడ:డ ననగయలల బయటటష
ఇఇటట ననఇ:2-398
వయససస:36
లఇ: పప
100-113/324

1566 RBE1994730
పపరర: రఇజజన బ షపక
భరస : జనస షపక
ఇఇటట ననఇ:2-239
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన షర షపక
ఇఇటట ననఇ:2/292
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ బయడద షపక
ఇఇటట ననఇ:2-353
వయససస:27
లఇ: పప
1576 RBE1726157
పపరర: మమనక అననఇ

100-113/321

తఇడడ:డ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-270
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన కకటటశశర రరవప బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:2/282
వయససస:24
లఇ: పప
1573 RBE2480242
పపరర: ననగయల మర షపక

1568 RBE1747039
పపరర: హసన అహమమద షపక

100-123/520
1563 RBE1476993
పపరర: వనఇకట నరసమమ కలరరకలల

భరస : సతయ ననరరయణ కలరరకలల
ఇఇటట ననఇ:2-191
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:2/229-a
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-267
వయససస:49
లఇ: పప
1570 RBE1634302
పపరర: సరయ తదజ బబ డడడ

100-113/320

1587 RBE1634351
పపరర: అఖఇ షపక

100-117/40

తఇడడ:డ జమల శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-30
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-117/41

1590 RBE0983529
పపరర: వనఇకటటసశరరల ననదదఇడల

100-117/42

తఇడడ:డ పవయయ ననదదఇడల
ఇఇటట ననఇ:3-37
వయససస:68
లఇ: పప
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1591 RBE1747286
పపరర: మమబయలమలల షపక పపసల

100-117/43

తఇడడ:డ శశశదన షపక పపసల
ఇఇటట ననఇ:3-39
వయససస:21
లఇ: పప
1594 RBE1725332
పపరర: రవలక యయత రరజల

100-117/22

100-117/47

100-117/49

100-117/52

తఇడడ:డ రషసద సయయద
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:31
లఇ: పప
1609 RBE1157156
పపరర: ఝన బ షపక

100-117/58

100-117/60

100-117/63

1604 RBE0983537
పపరర: అలల భటసకల షపక

1607 RBE1910686
పపరర: రజయమ బబగఇ సయయద

1610 RBE1920628
పపరర: ససభటన షపక

1613 RBE1225599
పపరర: లయ బ షపక

1616 RBE1587575
పపరర: బటలమమ యదనలమపపరఇ

100-117/66

1619 RBE1921667
పపరర: బలమమ యమడనలపపరరమ
భరస : నరససఇహ యమడనలపపరరమ
ఇఇటట ననఇ:3-113
వయససస:27
లఇ: ససస స

100-117/46

1599 RBE1897230
పపరర: నససమమ షపక

100-117/48

1602 RBE1723337
పపరర: మహమమద షపక

100-117/51

భరస : ఖసససపసద షపసకక
ఇఇటట ననఇ:3-65
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-117/53

100-117/54
1605 RBE1910645
పపరర: ఖససఇ బఇవనస షపక కమలసర గరరగ

భరస : మమబయ ససభటన షపక కమలసర గరరగ
ఇఇటట ననఇ:3-79
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-117/56

1608 RBE1663467
పపరర: ననగ బటష షపక

100-117/57

తఇడడ:డ ననగయలమరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:22
లఇ: పప
100-117/24

1611 RBE1426056
పపరర: చదననమమ కటకఇ

100-117/59

భరస : ననగయయ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:3-91
వయససస:78
లఇ: ససస స
100-117/61

1614 RBE1157149
పపరర: వనఇకటటశశరరల దదవరకకఇడ

100-117/62

తఇడడ:డ దసరరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-105
వయససస:63
లఇ: పప
100-117/64

భరస : నరససఇహ రరవప యదనలమపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-113
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపద యలమఇద యడల పపరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-113
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-117/50

భరస : ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-95
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : రరమమరరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3-110-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
1618 RBE1725340
పపరర: బఇగరర బటబయ యడల పపరఇ

1601 RBE1909704
పపరర: సపసదన పటటన

1596 RBE1920370
పపరర: జజన బబగఇ షపక

భరస : మహమద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3/86
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-92
వయససస:32
లఇ: ససస స
1615 RBE0983586
పపరర: సఇధయ రరణణ అఇబటట

100-117/23

భరస : ఖమజ మహహదద న సయయద
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమషసఇ
ఇఇటట ననఇ:3-85
వయససస:32
లఇ: ససస స
1612 RBE1426049
పపరర: షమల షపక

1598 RBE1157131
పపరర: జరసతతన బ షపక

తఇడడ:డ సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-79
వయససస:28
లఇ: పప
100-117/55

100-117/45

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

తఇడడ:డ లమలఅహమమద పటటన
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-65
వయససస:25
లఇ: పప
1606 RBE1910660
పపరర: ఖమజ మహహదద న సయయద

100-126/274

తఇడడ:డ మహబగబ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:3/58
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదనవరల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:23
లఇ: పప
1603 RBE1730118
పపరర: రఫస షపక

1595 RBE1744069
పపరర: సపసదమమ గగడసరగ

1593 RBE1725357
పపరర: గగససయ షపక
తఇడడ:డ మహమమద జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : సపసదనరరవప గగడసరగ
ఇఇటట ననఇ:3-52
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వల ఉలల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-54
వయససస:22
లఇ: ససస స
1600 RBE1909720
పపరర: మహమమద రఫస షపక

100-117/44

భరస : ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయలల
ఇఇటట ననఇ:3/47
వయససస:21
లఇ: ససస స
1597 RBE1993195
పపరర: మయబన షపక

1592 RBE1909829
పపరర: మరర బ షపక

100-117/65
1617 RBE1723410
పపరర: ఆఇజననయయలల యమదల పపరఇ

తఇడడ:డ పపద యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:3-113
వయససస:23
లఇ: పప
100-117/67

1620 RBE1886647
పపరర: వనఇకటటష గయఇజ

100-117/68

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:3-118
వయససస:22
లఇ: పప
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1621 RBE1585140
పపరర: రరమబటబయ కరమఇచ

100-117/25

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:3/129
వయససస:30
లఇ: పప
1624 RBE1304732
పపరర: నగరన షపక

100-117/70

100-117/73

100-117/75

100-117/78

100-117/255

100-117/257

100-117/259

తలల : లకమమమ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-39
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1634 RBE0643486
పపరర: జయరరబ పరరరకలరర

1637 RBE1401355
పపరర: రవకలమమర గరగకపరటట

100-117/476

100-117/253

1646 RBE1218271
పపరర: మమఘన యడవలల

1649 RBE1218123
పపరర: జజనబబగఇ షపక
భరస : మహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-64
వయససస:30
లఇ: ససస స

100-117/74

1632 RBE1443985
పపరర: ఫజలలన షపక బబ డడడ

100-117/77

1635 RBE0643858
పపరర: కననయయ పరరగకలరర

100-117/254

తఇడడ:డ రరమమసరశమ
ఇఇటట ననఇ:4-168
వయససస:52
లఇ: పప
100-117/196

1638 RBE0695403
పపరర: వనఇకటపరలరరవప లగయవరపప

100-117/256

తఇడడ:డ కకషషమగరగస
ఇఇటట ననఇ:4-178
వయససస:43
లఇ: పప
100-112/739

తఇడడ:డ జజన బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:19
లఇ: పప
100-120/1075

100-117/477

భరస : శఇకర యడవలల
ఇఇటట ననఇ:5-25
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-117/479

1629 RBE1157164
పపరర: సపసదనబ షపక

100-117/258 1641 RBE2491496
1640 RBE0983461
పపరర: మహమమద షరగఫ షపక పపసల
పపరర: అబయబకర ససదద క షపక

1643 RBE2518421
పపరర: పరరశత నలల బబ తతల

100-117/72

భరస : అజర ర షపక బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:3-173
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : శఇగరయయ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:4-992
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల యడవలల
ఇఇటట ననఇ:5-25
వయససస:39
లఇ: పప
1648 RBE1218248
పపరర: శశనస పససపపలలటట

100-117/76

తఇడడ:డ రఇజజన వల షపక పపసల
ఇఇటట ననఇ:4-188
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:4-233
వయససస:28
లఇ: పప
1645 RBE1218255
పపరర: శఇకర యడవలల

1631 RBE1894401
పపరర: శరహహన షపక

1626 RBE1304690
పపరర: జజనమమ షపక

భరస : సపసదవల
ఇఇటట ననఇ:3-168
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల గరగకపరటట
ఇఇటట ననఇ:4/172
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ మదథన పసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:32
లఇ: పప
1642 RBE0838557
పపరర: జజన బటషర పటటన

100-117/27

భరస : కననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-168
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : సపసదసలల గరగకపరటట
ఇఇటట ననఇ:4-170
వయససస:55
లఇ: ససస స
1639 RBE0979817
పపరర: అదనమ షపక

1628 RBE1747146
పపరర: మమబయల షపక

100-117/69

భరస : జనహ మమద షపక
ఇఇటట ననఇ:3-139
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : కరరమయళ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-172
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : నగగలమరర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-173
వయససస:27
లఇ: ససస స
1636 RBE1412113
పపరర: పపషలలత గరగకపరటట

100-117/71

భరస : గరలబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/158
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-170
వయససస:53
లఇ: పప
1633 RBE1443993
పపరర: అపసరర బబగఇ షపక

1625 RBE1304682
పపరర: జనహ మమద షపక

1623 RBE1304724
పపరర: మహబగబ బ షపక
భరస : జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆలలసర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-139
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆలలసర షపక
ఇఇటట ననఇ:3-139
వయససస:29
లఇ: పప
1630 RBE1909746
పపరర: మహబగబ వల షపక

100-117/26

భరస : రరమబటబయ కరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:3/129
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:26
లఇ: ససస స
1627 RBE1304708
పపరర: దబబడడ ససబటన షపక

1622 RBE1585165
పపరర: ననగలకడమ కరమఇచ

100-128/821
1644 RBE1477397
పపరర: ఎడడకకఇడలల అలయస దనవదస
జగననధఇ
తఇడడ:డ వనఇకటయయ జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:24
లఇ: పప

1647 RBE1611524
పపరర: వనఇకటటష చలఇ చరల

100-117/478

తఇడడ:డ కకటటశశర రరవప చలఇ చరల
ఇఇటట ననఇ:5-35/B
వయససస:30
లఇ: పప
100-117/480

1650 RBE1477249
పపరర: హహసపన బ షపక

100-127/836

భరస : మమబయ ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-72/2
వయససస:29
లఇ: ససస స
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1651 RBE1217786
పపరర: ససతమమ అపరలవపశశటష ట

100-117/481

భరస : రఇగననధఇ అపరలవపశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-96A
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-117/484

తఇడడ:డ రఇగననధఇ అపరలవపశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-96A
వయససస:39
లఇ: పప
100-112/464

100-117/485

1658 RBE1218164
పపరర: ససబడమణయ చనరగ మహఇకరళ

100-125/1058

100-117/491

1656 RBE1218289
పపరర: అనల కలమమర కలల ఇ

100-117/487

1661 RBE1218362
పపరర: అమర ననగరఇదడ బటబయ
కకమమరగశశటష ట
తఇడడ:డ కరఇతనరరవప కకమమరగశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-402
వయససస:29
లఇ: పప

100-117/489

1664 RBE1217901
పపరర: పసచచయయ యమలఇశశటష ట

100-117/492

100-117/490
1662 RBE1217877
పపరర: హనసమఇతతరరవప యమలఇశశటష ట

తఇడడ:డ మఇగయయ యమలఇశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-419
వయససస:69
లఇ: పప
1665 RBE1217919
పపరర: ధనలకడమ యమలఇశశటష ట
భరస : పసచచయయ యమలఇశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-435
వయససస:39
లఇ: ససస స

1666 RBE1217935
పపరర: కకటయయ దసమమల

1667 RBE1217968
పపరర: శవయయ ఉపసలడడ

1668 RBE1217984
పపరర: కలమమరగ ఉపసలడడ

1669 RBE1217927
పపరర: ఆదదలకడమ శవఇగయల
భరస : నరరఇదడ శవఇగయల
ఇఇటట ననఇ:5-469
వయససస:34
లఇ: ససస స
1672 RBE1217828
పపరర: సరయ లల కకపపలల

100-117/499

భరస : ఏడడకకఇడలల హరగదనసస
ఇఇటట ననఇ:5-604
వయససస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-117/498

1673 RBE1217836
పపరర: ఆఇజననయయలల కకపపలల

100-117/502

1676 RBE1218065
పపరర: శవపరరశత గగరఇటల

100-117/500

1679 RBE1218347
పపరర: ససతమమ జజలల
భరస : ఉలల కనయయ జజలల
ఇఇటట ననఇ:5-604
వయససస:59
లఇ: ససస స

1671 RBE1477157
పపరర: శవ శఇకర అచనచల

100-127/837

1674 RBE1218099
పపరర: నరససఇహ రరవప కకపపలల

100-117/501

తఇడడ:డ అరరరన కకపపలల
ఇఇటట ననఇ:5-559
వయససస:30
లఇ: పప
100-117/503

భరస : సరఇబశవరరవప గగరఇటల
ఇఇటట ననఇ:5-603
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-117/505

100-117/496

తఇడడ:డ శశనవరస రరవప అచనచల
ఇఇటట ననఇ:5-520
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ అరరరన కకపపలల
ఇఇటట ననఇ:5-559
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : సరఇబశవరరవప కలరరకలల
ఇఇటట ననఇ:5-602
వయససస:34
లఇ: ససస స
1678 RBE1218339
పపరర: ఆదదలకడమ హరగదనసస

1670 RBE1217943
పపరర: లకడమ మయనగ

100-117/493

భరస : ససబటబరరవప ఉపసలడడ
ఇఇటట ననఇ:5-467
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : జననరర న మయనగ
ఇఇటట ననఇ:5-470
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రరవప కకపపలల
ఇఇటట ననఇ:5-559
వయససస:27
లఇ: ససస స
1675 RBE1218073
పపరర: పదనమవత కలరరకలల

100-117/495

తఇడడ:డ ససబటబరరవప ఉపసలడడ
ఇఇటట ననఇ:5-467
వయససస:36
లఇ: పప
100-117/497

100-117/488

తఇడడ:డ ససబబయయ గయరజజల
ఇఇటట ననఇ:5-374
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనసమఇతతరరవప యమలఇశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-419
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల దసమమల
ఇఇటట ననఇ:5-435
వయససస:66
లఇ: పప

100-117/486

1659 RBE1218107
పపరర: వనఇకటటసశరరల గయరజజల

భరస : హనసమఇతతరరవప యమలఇశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-419
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-117/494

100-117/483

తఇడడ:డ అమరబటబయ కలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:5-304
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగర చనరగ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:5-325
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమమరరవప
ఇఇటట ననఇ:5-394
వయససస:20
లఇ: పప
1663 RBE1217885
పపరర: ననగమమ యమలఇశశటష ట

1655 RBE1218115
పపరర: ననగరశశర రరవప గరగకపరటట

1653 RBE1217802
పపరర: కకటటశశరగ అపరలవపశశటష ట
భరస : శశనవరస రరవప అపరలవపశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-96A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తలల : మఇగమమ గరగకరలటట
ఇఇటట ననఇ:5-274
వయససస:29
లఇ: పప

తలల : మమలమబ మమన
ఇఇటట ననఇ:5-305
వయససస:23
లఇ: ససస స
1660 RBE2517555
పపరర: మమడడ నరరఇదడ

100-117/482

తఇడడ:డ రఇగననధఇ అపరలవపశశటష ట
ఇఇటట ననఇ:5-96A
వయససస:29
లఇ: పప

1654 RBE1217810
పపరర: శశనవరస రరవప అపరలవపశశటష ట

1657 RBE1526565
పపరర: ఆశ షపక

1652 RBE1217794
పపరర: శవ కలమమర అపరలవపశశటష ట

1677 RBE1218313
పపరర: ఏడడకకఇడలల హరగదనసస

100-117/504

తఇడడ:డ చనన రరఘవయయ హరగదనసస
ఇఇటట ననఇ:5-604
వయససస:54
లఇ: పప
100-117/506

1680 RBE2484160
పపరర: అమర దసరర ననగరఇదడ బటబయ
యమలమఅలమ
తఇడడ:డ వషత
ష మగరగస యమలమఅలమ
ఇఇటట ననఇ:8-258
వయససస:19
లఇ: పప

100-117/260
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1681 LHL4184941
పపరర: ననగలకడమ మలలల మమరపప

100-112/241

భరస : ననగరశశర రరవప మలలల మమరపప
ఇఇటట ననఇ:10-230
వయససస:41
లఇ: ససస స
1684 RBE1476464
పపరర: చనన సపసదసలల కకలల పరక

100-112/245

100-124/724

100-121/273

100-112/1

100-121/271

1691 RBE1002807
పపరర: బటజ గయఇడన

1694 RBE1747104
పపరర: శశనవరస రరవప వటటష ఇ

100-120/2

1697 RBE1910454
పపరర: అనసష బతతల

100-112/741

1700 RBE1750611
పపరర: పపరషచఇదడ రరవప అఇబటట

1689 LHL4198586
పపరర: కకషష కలమమరగ పరలలవరయ

1692 RBE1667906
పపరర: బటల చఇదర కకడవటటగఇటట

100-117/1

1695 RBE1157255
పపరర: నసరర బ షపక

100-121/1

1698 RBE1910603
పపరర: బటలమజ బతతల

100-121/4

1701 RBE1224344
పపరర: యలమమ వనమయల
భరస : బటలకకటట వనమయల
ఇఇటట ననఇ:0000
వయససస:80
లఇ: ససస స

1702 RBE0972613
పపరర: జమలయయ టఇటఇ

1703 RBE1157297
పపరర: చఇదడలలఖ సనననబబ యన

1704 RBE1157313
పపరర: ససబడమణయఇ చదబబడ లల

1705 RBE1157321
పపరర: శవకలమమరగ చదబబడ లల
భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:47
లఇ: ససస స
1708 RBE1750785
పపరర: గణణశ పడజజపత
తఇడడ:డ రరఇ బటబయ పడజజపత
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: పప
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100-125/2

భరస : రమమష బటబయ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-125/4

1706 RBE1157347
పపరర: శరయమల చలక

తఇడడ:డ కరశయయ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:56
100-125/5

భరస : రరజరష బటబయ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-128/13

1709 RBE1750876
పపరర: శశకరఇత పపరరమళల
తఇడడ:డ శశనవరసరరవప పపరరమళల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: పప

100-120/1

100-117/2

100-121/2

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల బతతల
ఇఇటట ననఇ:0
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహ సరశమ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరమయలల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:36
లఇ: పప

100-121/272

భరస : అబయదల రససల
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరరయణ జవనశనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:39
లఇ: పప
100-125/1

100-124/723

తఇడడ:డ కకటటశశర రరవప కకడవటటగఇటట కకటటశశర రరవ
ఇఇటట ననఇ:
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల బతతల
ఇఇటట ననఇ:0
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-121/3

1686 RBE1217257
పపరర: ననగయల షరరఫ షపక

భరస : ససబబ రరవప పరలలవరయ
ఇఇటట ననఇ:406/A
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల వ
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకమయయ రరదనడల
ఇఇటట ననఇ:0000
వయససస:27
లఇ: పప
1699 RBE1412477
పపరర: ససతయయ జవనశనబబ యన

1688 LHL4194213
పపరర: ససబబ రరవప పరలలవరయ

100-112/243

తఇడడ:డ సలమమ షపక
ఇఇటట ననఇ:21-90
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ లమల హమమమద గయఇడన
ఇఇటట ననఇ:1306
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరరమ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:50
లఇ: పప
1696 RBE1252261
పపరర: నరససఇహ రరవప రరదనడల

100-112/740

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల పరలలవరయ
ఇఇటట ననఇ:406/A
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల పరలలవరయ
ఇఇటట ననఇ:406/A
వయససస:74
లఇ: ససస స
1693 RBE1476472
పపరర: సతనసర ఏమ ఏ

1685 RBE0954645
పపరర: శరయమల కరతపలల

1683 RBE1747005
పపరర: ఆదదలకడమ కకరగమమల
భరస : వనఇకటటష కకరగమమల
ఇఇటట ననఇ:10-644-1
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : పడదథప కలమమర కరతపలల
ఇఇటట ననఇ:15-297
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఐటఇ రరలల
ఇఇటట ననఇ:321-10
వయససస:22
లఇ: పప
1690 LHL4198727
పపరర: ససబబ రరవమమ పరలలవరయ

100-112/242

తఇడడ:డ బటలయయ మలలల మమరపప
ఇఇటట ననఇ:10-230
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ కకలల పరక
ఇఇటట ననఇ:11-234A
వయససస:78
లఇ: పప
1687 RBE1639020
పపరర: మసరసన వల తనఇడ

1682 RBE0331918
పపరర: ననగరశశరరరవప మలలల మమరపప

100-121/5

100-125/3

లఇ: పప

1707 RBE1963321
పపరర: శశదదవ కరలల

100-125/6

భరస : నగరజ కరలల
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-128/20

1710 RBE1750884
పపరర: సరయ ససదద నరద అఇబటట

100-128/21

తఇడడ:డ శశనవరస రరవప ఏ
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: పప
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ies bot RDE2524551

792
a o To»d:

ao oad:

RBE2525384|
1-9

Dono:

ono:
19

SaD:

25

01/08/2021 to 11/10/2021
Photo ROLL Check LIST from

100 Gurajala

Additions
555

54

RBE2525392|

RBE2524633 0:

:
2o8 owd: 1450

ao8 B o ) :

Oono:

Oono:
20

1-9

25

Part No:126

AC No:100

Photo ROLL Check LIST from 01/08/2021 to 11/10/2021

100-Gurajala

Additions
5 oa

RR2524171

RE2525285 996
RBE2525376

Noes
ao oa»: 1-9

ao o d
aoes SoaS-147/1

Dono
S

Oono:

Bono

24
48

Part No:122

AC No:100

