దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-06
1
RBE2518876
పపరర: పపణణత కకమమర కటట మమరర

100-118/1115

తఇడడ:ప మలల కకరరరన రకవప
ఇఇటట ననఇ:3/715
వయససస:18
లఇ: పప

2
RBE1083666
పపరర: చనన సససదదరకవప ఇరకల
తఇడడ:ప వరయయ ఇరకల
ఇఇటట ననఇ:4-109
వయససస:48
లఇ: పప

4
RBE1885318
పపరర: లకడక గమఇజ

100-122/38

భరస : కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:5
వయససస:20
లఇ: ససస స

5
RBE1885250
పపరర: కకటటశశర రకవప గమఇజ

100-121/66

తఇడడ:ప మటటటరకవప
ఇఇటట ననఇ:6-22
వయససస:36
లఇ: పప

8
RBE1318295
పపరర: అపరర అఇబటట

100-121/69

11
RBE2517951
పపరర: జయలకడక గగరరశపకటట

భరస : జకకకల శవరకమకకషర
ఇఇటట ననఇ:6-26/a 7-1 to 7-370
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకస రకవప గగరరశపకటట
ఇఇటట ననఇ:6-53
వయససస:49
లఇ: ససస స

13
RBE1218057
పపరర: కకటయయ మమనగ

14
RBE1477413
పపరర: లకకక దసరకర సఇగమ

100-117/1045

తఇడడ:ప పపననయయ మమనగ
ఇఇటట ననఇ:6-78
వయససస:61
లఇ: పప
100-119/243

తఇడడ:ప యలల మఇదయయ జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:6-219
వయససస:29
లఇ: పప
100-120/893

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-419
వయససస:38
లఇ: పప
100-121/109

తఇడడ:ప ససరయ నదరకయణ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:7-1
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:ప బపహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7/2
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-127/1105

20
LHL4194494
పపరర: వవఇకటటశశరళళ పలమవకయయ

23
RBE1885417
పపరర: మఇగమక ఉపపపతతళల

100-128/547

29
RBE1164870
పపరర: వనఇకకయమక శవరకతప
భరస : వనఇకయయ శవరకతప
ఇఇటట ననఇ:7/4
వయససస:33
లఇ: ససస స

100-121/68

12
RBE1218032
పపరర: రమణ మమనగకల

100-117/1044

15
RBE2519148
పపరర: వఇశ కకషర ధనససరర

100-120/1077

తఇడడ:ప శశనవకసరకవప ధనససరర
ఇఇటట ననఇ:6/158
వయససస:18
లఇ: పప
100-120/892

తఇడడ:ప సకఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-385
వయససస:38
లఇ: పప
100-120/904

21
RBE1939750
పపరర: వనఇకట పదదకవత బబ డడడ

100-121/108

భరస : వనఇకటటశశర రకవప బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:7-1
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-125/46

24
RBE1664754
పపరర: వనఇకట పదదకవత బబ డడడ

100-125/836

భరస : వనఇకట కకటటశశర రకవప బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:7-1
వయససస:43
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

26
RBE1664937
పపరర: యమమన సకయశరరష జజలల

100-124/485

భరస : పపనదనరకవప మమనగకల
ఇఇటట ననఇ:6-78
వయససస:34
లఇ: ససస స

100-125/837

తఇడడ:ప బపహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-2
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-116/1097

9
RBE1750603
పపరర: ససమఇత గరరకపకటట

100-120/891 18
17
LHL4195038
LHL4195053
పపరర: మధస ససధన రకవప కకమ సపటట
పపరర: గమరవయయ బతత
స ల

భరస : రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-1
వయససస:27
100-125/45

6
RBE1587260
పపరర: ససరరశ కఇచరల

తఇడడ:ప నదగయయ గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:6-24
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ప రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-0
వయససస:76
లఇ: పప

22
RBE1939776
పపరర: వనఇకట కకటటశశర రకవప బబ డడడ

తఇడడ:ప వనఇకటటసశరరల బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7/4
వయససస:26
లఇ: పప

100-121/67

తఇడడ:ప పపలమల రకవప
ఇఇటట ననఇ:6-349
వయససస:44
లఇ: పప

19
RBE0332361
పపరర: నరససఇహరకవప ఓరరస

100-121/559

తఇడడ:ప శశనస కఇచరల
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:ప సససదసలక సఇగమ
ఇఇటట ననఇ:6-90
వయససస:25
లఇ: ససస స

16
RBE2482156
పపరర: అనల కకమమర జఇగకల

28
RBE1164771
పపరర: శఇకర బబ మకరరడడడ

100-122/39

భరస : నవకకమమర అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:6-22
వయససస:34
లఇ: ససస స

10
RBE1585371
పపరర: జకకకల ఝనస

3
RBE2492817
పపరర: మమసస ఫక షపక
తఇడడ:ప జజనస షపక
ఇఇటట ననఇ:4-185
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ప కకఇడ గమఇజ
ఇఇటట ననఇ:5-0
వయససస:24
లఇ: పప

7
LHL2546893
పపరర: నవకకమమర అఇబటట

25
RBE1664846
పపరర: లకకణ కకమమర జజలల

100-122/37

27
RBE1530435
పపరర: నదగమణణ సకగర

100-121/560

భరస : లకకయయ సకగర
ఇఇటట ననఇ:7-3
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-121/88

30
RBE1083450
పపరర: జజన బటషక షపక

100-121/838

తఇడడ:ప సయయద జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:7-4
వయససస:28
లఇ: పప
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31
RBE1675321
పపరర: మమనక బదఇ

100-126/281

తఇడడ:ప బల నరససఇహ రకవప బదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:25
లఇ: ససస స
34
RBE2224004
పపరర: నదగరశశరరకవప ననలల లరర

100-120/917

100-120/896

100-120/930

100-120/695

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-28
వయససస:48
లఇ: ససస స
49
LHL4192191
పపరర: సకఇబశవరకవప కకశవరపప

100-120/934

100-120/935

తఇడడ:ప మమనయయ
ఇఇటట ననఇ:7-32
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-120/696

50
RBE2223725
పపరర: సససదమక మలలల ల

53
LHL4198180
పపరర: వరమక నకకక

100-120/937

56
RBE2223733
పపరర: కకటటశశరమక బబ ఇబశశటట

100-120/698

59
RBE1664499
పపరర: పకవన బబ మకరరడడ
తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-32
వయససస:22
లఇ: ససస స

100-121/562

45
LHL2559201
పపరర: వనఇకటటశశరరల బబ మకశశటట

100-120/932

48
RBE2224046
పపరర: సతయనదరకయణ గరరకపకటట

100-120/933

తఇడడ:ప జమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-28
వయససస:54
లఇ: పప
100-120/699

51
RBE1890912
పపరర: అనఇతలకడక మలలల ల

100-120/897

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:7/30
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-120/700

54
LHL2550937
పపరర: కకశయయ జఇగకల

100-120/936

తఇడడ:ప పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:7-31
వయససస:42
లఇ: పప
100-120/701

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-32
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-120/939

42
RBE1456004
పపరర: రకమకకషర బబ మకరరడడడ

తఇడడ:ప మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:7-27
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ససబటబ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-31
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వవఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:7-31
వయససస:53
లఇ: పప
58
RBE2224053
పపరర: నదగరశశరరకవప బబ ఇబశశటట

47
LHL4198131
పపరర: కమలమ కకశవకరపప

100-120/694

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-30
వయససస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప అచచయయ మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-30
వయససస:48
లఇ: పప
55
LHL4193918
పపరర: ససబటబ రకవప నకకక

100-120/931

భరస : సఇబటశవ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-28
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-28A
వయససస:41
లఇ: పప
52
RBE1525385
పపరర: నదగరశశర రకవప మమనగ

44
RBE0828699
పపరర: బబ మకరరడకడ వవఇకట లకకక

100-120/895

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:7-27
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-120/697

36
RBE1220797
పపరర: రకజరఇదప పపసకద సకగర

100-121/561 39
38
RBE0884320
LHL4198107
పపరర: శవ నదగ మణణ తతజజ వఇదనపప
పపరర: నదగమలలల శశరర రకచకకఇడ

41
RBE0883769
పపరర: పపలమల రకవప బబ మకరరడడ

100-120/894

తఇడడ:ప వనఇకటటసశరరల సకగర
ఇఇటట ననఇ:7/17
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : రకమనయమయ
ఇఇటట ననఇ:7-27
వయససస:35
లఇ: ససస స
46
LHL4195988
పపరర: లఇగమక గరరకపకటట

100-127/840

తఇడడ:ప మమకకఇటట
ఇఇటట ననఇ:7-23
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప బబ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:33
లఇ: పప
43
LHL4198123
పపరర: లకకక జరర

35
RBE1727163
పపరర: వనఇకటటష బబ మకరరడడడ

33
RBE1879626
పపరర: నదగమణణ సకగర
భరస : లకకయయ సకగర
ఇఇటట ననఇ:7/9
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప మమరళ
ఇఇటట ననఇ:7-10
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల సకగర
ఇఇటట ననఇ:7/17
వయససస:23
లఇ: ససస స
40
LHL4193900
పపరర: రకమ కకషర బబ మకశశటట

100-120/914

భరస : యఇగయమయ
ఇఇటట ననఇ:7-8
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-9/4A
వయససస:44
లఇ: పప
37
RBE1720564
పపరర: వరలకడక సకగర

32
RBE1498369
పపరర: కకటటశశరమమ పపట

57
LHL3838927
పపరర: వనఇకటటశశరరల బబ ఇబశశటట

100-120/938

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-32
వయససస:35
లఇ: పప
100-125/838

60
LHL4198198
పపరర: కకటమమక గజరలకకఇడ

100-120/702

భరస : కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-33
వయససస:35
లఇ: ససస స
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61
RBE1885987
పపరర: సఇదయ నకక

100-120/940

భరస : నగరశ నకక
ఇఇటట ననఇ:7-33
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-120/703

67
LHL4192332
పపరర: శవయయ బబ ఇబశశటట

100-120/941

100-120/706

100-120/943

100-120/946

71
LHL4199352
పపరర: వజయ లకకక యరశఇ శశటట

74
LHL4192209
పపరర: శశనస అలమలడడ

77
LHL4196002
పపరర: కకటటశశరమక యరశఇశశటట

100-120/710

80
RBE1381706
పపరర: కకఇడలక మమనగ

భరస : శశనస బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:31
లఇ: ససస స

83
RBE2223741
పపరర: ఆదదమక జఇగకల

భరస : అపపరకవప చమట
ఇఇటట ననఇ:7-40
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

89
LHL2552222
పపరర: నదగవనఇకటటచదరర మహఇకకళ
తఇడడ:ప ససబటబరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:35
లఇ: పప

100-125/839

100-120/942

100-120/944

75
LHL4192357
పపరర: వనఇకటకకషకరరకవప యరఇశశటట

100-120/945

తఇడడ:ప చననరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-37
వయససస:44
లఇ: పప
100-120/708

78
LHL3843240
పపరర: వనఇకటటపవమక మమదదనవటట

100-120/709

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-120/947

81
RBE1381714
పపరర: గగపస మమనగ

100-120/948

తఇడడ:ప కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:25
లఇ: పప
100-120/711

84
LHL2561033
పపరర: కకశషరమమరరస జఇగకల

100-120/949

తఇడడ:ప వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-40
వయససస:69
లఇ: పప
100-120/951

తఇడడ:ప కకశషరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:7-40
వయససస:48
లఇ: పప
100-120/713

69
RBE1471069
పపరర: సతయఇ మమనగ

72
RBE2224061
పపరర: వవఇకట నరససఇహరకవ
యమరమశశటట
తఇడడ:ప కకశషరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-36
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : సకఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-40
వయససస:42
లఇ: ససస స

100-120/950 86
85
RBE1729532
RBE2224079
పపరర: వనఇకట నరకయణమక చమట
పపరర: సకఇబశవరకవప జఇగకల

100-120/705

100-120/707

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:52
లఇ: పప
100-121/839

66
LHL4195996
పపరర: నదగమణణ అననవరపప

తఇడడ:ప కకఇదలక మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-35
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : చన నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-38
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : కకఇదలక
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:30
లఇ: ససస స

88
LHL4198222
పపరర: లకకక మమనగక

100-121/111

తఇడడ:ప యగకనఇదఇ అలమలడడ
ఇఇటట ననఇ:7-37
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : శశనస అలమలడడ
ఇఇటట ననఇ:7-37
వయససస:23
లఇ: ససస స

82
RBE1401363
పపరర: వనఇకకయమక బతత
స ల

68
RBE0973710
పపరర: రకజమక వవమమల

100-121/563

భరస : అఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-35
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ససబటబ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-36
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వవఇకట నరససఇహ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-36
వయససస:35
లఇ: పప

79
RBE0974635
పపరర: ఇఇదదర మమనగ

100-120/704

భరస : రకమకకటటసశ రకవప వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-35
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : యగకనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-36
వయససస:49
లఇ: ససస స

76
RBE1729268
పపరర: ససజజత అలమలడడ

65
LHL3843059
పపరర: పపణయవతమక చమటట

63
RBE1426205
పపరర: జజయత మమదదనవటట

తఇడడ:ప వనఇకట నరసయయ మమదదనవటట
ఇఇటట ననఇ:7-34
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-35
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-35
వయససస:46
లఇ: పప

73
LHL4192340
పపరర: ససబటబరకవప యరశఇశశటట

100-121/110

తఇడడ:ప కకటయయ మదదదనవన
ఇఇటట ననఇ:7-34
వయససస:58
లఇ: పప

64
LHL2555571
పపరర: హనసమమయమక
జవనశనబబ యన
భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-35
వయససస:52
లఇ: ససస స

70
LHL4198156
పపరర: పపషకపలతద అలమల఼డడ

62
RBE1992619
పపరర: వనఇకట నరసయయ మదదదనవన

87
LHL4196010
పపరర: భపమరకఇబ మహఇకకళ

100-120/712

భరస : ససబటబరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-120/952

90
RBE1443084
పపరర: కకఇడలక మమనగ

100-120/953

తఇడడ:ప లచచయయ మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:36
లఇ: పప
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91
RBE1729599
పపరర: అజయ కకమమర మమనగ

100-120/954

తఇడడ:ప కకఇడలక మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:20
లఇ: పప
94
LHL4198230
పపరర: వవఇకట రకవమమక తతట

100-120/715

100-120/717

100-120/720

100-120/722

100-120/725

100-120/960

100-120/961

తఇడడ:ప శవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:27
లఇ: పప
115
LHL3843877
పపరర: పకరశతమక బబ ఇబశశటట

భరస : శశనస మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-120/957

104
RBE0695593
పపరర: తపవవణణ నకకక

107
LHL2545200
పపరర: గమరవయయ జఇగకల

110
RBE1476795
పపరర: వటటట హరరనదథ రరడడ

100-120/727

100-120/723

102
LHL4196028
పపరర: వజయ జఇగకల

105
RBE1880335
పపరర: అచచమక జఇగకల

100-120/958

108
LHL4192373
పపరర: శశనస జఇగకల

100-121/840

111
LHL3843307
పపరర: దసరకర బబ మబశశటట

113
RBE1729243
పపరర: దసరర బబ మకరరడడడ

114
RBE1727551
పపరర: శశకకఇత బబ మకరరడడడ

భరస : హఇసపసనస
ఇఇటట ననఇ:7-49
వయససస:64
లఇ: ససస స

100-120/721

100-120/724

100-120/959

తఇడడ:ప వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-46
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : శవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:44
లఇ: ససస స

119
LHL2547289
పపరర: వనఇకటరకమమక జలకఇటట

100-120/719

భరస : వరయయ జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:7-46
వయససస:73
లఇ: ససస స

100-120/962

100-120/726

100-121/841

తఇడడ:ప శవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:21
లఇ: పప
100-120/963

తఇడడ:ప నదరకయణ మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:51
లఇ: పప
100-120/965

99
LHL4198255
పపరర: అనసరకధ జఇగకల

తఇడడ:ప వటటట నరరస రరడడ
ఇఇటట ననఇ:7-46 NEAR HANUMAN TEMPL
వయససస:26
లఇ: పప

116
RBE1221167
పపరర: కకఇడద మమనగ

100-120/956

భరస : గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-46
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : పరదతశ
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : జనదరరనరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:64
లఇ: ససస స
118
RBE1221225
పపరర: అననపపరర మమనగ

101
RBE2224087
పపరర: వనఇకటటశశరరల జఇగకల

96
LHL2559730
పపరర: నరశఇహరకవప తతట

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-45
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-46
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ప వరరరయమ
ఇఇటట ననఇ:7-46
వయససస:34
లఇ: పప
112
RBE1729235
పపరర: పరదతశ బబ మకరరడడడ

100-120/718

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-46
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప గమరవయయ జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:7-46
వయససస:78
లఇ: పప
109
LHL4193991
పపరర: శవయయ జఇగల

98
LHL4198248
పపరర: నదగ జజయత జఇగకల

100-120/955

తఇడడ:ప లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-43
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:ప ససఇగకరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-45
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:ప ససబటబరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-46
వయససస:33
లఇ: పప
106
RBE1880350
పపరర: వరయయ జఇగకల

100-120/716

భరస : శవ పపసకద
ఇఇటట ననఇ:7-44/1
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-45
వయససస:33
లఇ: ససస స
103
RBE0695049
పపరర: నరససఇహరకవప నకకక

95
RBE2223766
పపరర: ఆదదమక తతట

93
LHL4192365
పపరర: వనఇకటటశశరరల తతట
తఇడడ:ప నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-42
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-43
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ససబబరకవప ఉపకపడడ
ఇఇటట ననఇ:7-44
వయససస:27
లఇ: పప
100
LHL4198263
పపరర: పరమమశశరర నదరసపటట

100-120/714

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-42
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-43
వయససస:34
లఇ: ససస స
97
RBE0974643
పపరర: సససదరకవప ఉపసడడ

92
RBE2223758
పపరర: ఆదదమక తతట

117
RBE1221209
పపరర: శశనస మమనగ

100-120/964

తఇడడ:ప నదరకయణ మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:44
లఇ: పప
100-120/728

120
LHL2543726
పపరర: వనఇకటలమలయయ జలకఇటట

100-120/966

తఇడడ:ప హహసపన
ఇఇటట ననఇ:7-49
వయససస:42
లఇ: పప
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121
LHL2557536
పపరర: హహసపన జలకఇటట

100-120/967

తఇడడ:ప ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-49
వయససస:69
లఇ: పప
124
RBE1729557
పపరర: సతయఇ మమనగ

100-120/969

100-120/731

100-120/971

100-121/843

131
LHL2555498
పపరర: అచచయయ మమనగ

100-121/846

137
RBE1116558
పపరర: అనసషక సఇగఇ

140
LHL4196044
పపరర: హనసమమయమక మమనగక
భరస : బటలకకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-52A
వయససస:37
లఇ: ససస స

142
LHL4194932
పపరర: కకటటశశర రకవప గజరలకకఇడ

143
LHL4198271
పపరర: పకవణణ ఓననరలక

100-120/974

తఇడడ:ప పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-52/A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : పసదద ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-52/B
వయససస:32
లఇ: ససస స
148
LHL4193967
పపరర: చనన అఇజ రకచకకఇడ
తఇడడ:ప మమససల
ఇఇటట ననఇ:7-52/B
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-120/972

146
LHL2555753
పపరర: ఆదదలకడక షసఇగఇషసటట

149
RBE0332452
పపరర: మమససల రకచకకఇడ
తఇడడ:ప ససబటబ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-52/B
వయససస:63
లఇ: పప

100-120/732

132
RBE1049841
పపరర: నదరకయణమక కల కకటల

100-121/842

100-121/845

తఇడడ:ప వనఇకట కకటటశశర రకవప సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:32
లఇ: పప
100-121/847

138
RBE1116566
పపరర: వనఇకట రమణ సఇగఇ

100-121/848

భరస : వనఇకట కకటటశశర రకవప సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-120/736

141
LHL2555373
పపరర: వనఇకటరకవప ససఇగఇశశటట

100-120/973

తఇడడ:ప చదననయయ
ఇఇటట ననఇ:7-52/A
వయససస:52
లఇ: పప
100-120/733

144
LHL4198289
పపరర: బటలమక రకచకకఇడ

100-120/734

భరస : మమససల
ఇఇటట ననఇ:7-52/B
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-120/737

భరస : వనఇకటటపవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-52B
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-120/976

129
RBE2223774
పపరర: నదరకయణమక మమనగ

భరస : హహమ ఎఇ భరదరకవ కల కకటల
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-52/B
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-120/735

100-120/730

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : హనసమఇత రకవప సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-121/849

126
LHL4196036
పపరర: పసచచమక మమనగ

100-121/844 135
134
RBE1116525
RBE1116533
పపరర: వనఇకట కకటటశశర రకవప సఇగఇ
పపరర: శవ పపసకద సఇగఇ

తఇడడ:ప వనఇకట కకటటశశర రకవప సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:34
లఇ: పప

145
LHL4198297
పపరర: నదగమణణ రకచకకఇడ

100-120/970

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:ప ససబటబ రకవప రకమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:78
లఇ: పప
139
RBE1116574
పపరర: హనసమఇత రకవప సఇగఇ

128
RBE0804690
పపరర: రకమకకటయయ మమనగక

100-120/729

భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-51
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నమకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటటసశరలక కల కకటల
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:42
లఇ: పప
136
RBE1116541
పపరర: ససబటబ రకవప రకమశశటట

100-123/26

తఇడడ:ప అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-51
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:ప అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:54
లఇ: పప
133
RBE1049866
పపరర: హహమ ఎఇ భరదరకవ కల కకటల

125
RBE1470905
పపరర: సతయఇ మమనగ

123
LHL3843315
పపరర: జజనమక మమనగక
భరస : కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7-50
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకఇడద మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-50
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : రకమకకటటసయమ
ఇఇటట ననఇ:7-51
వయససస:34
లఇ: ససస స
130
LHL2550077
పపరర: చననరససఇహరకవప మమనగక

100-120/968

భరస : లమలయయ జలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:7-49
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకఇడ మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-50
వయససస:23
లఇ: పప
127
RBE0828822
పపరర: మమనఆగక నదగరఇదపమక

122
RBE1525393
పపరర: శవ పకరశత జలకఇటట

147
LHL4193959
పపరర: పపదద అఇజ రకచకకఇడ

100-120/975

తఇడడ:ప మమససల
ఇఇటట ననఇ:7-52/B
వయససస:35
లఇ: పప
100-120/977

150
RBE1216721
పపరర: గగపస ససఇగఇససటట

100-121/850

తఇడడ:ప వనఇకకటరకవప ససఇగఇససటట
ఇఇటట ననఇ:7-53
వయససస:28
లఇ: పప
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151
LHL2547271
పపరర: మలలల శశరర బబ మకశశటట

100-120/738

భరస : నరరఇదపబటబమ
ఇఇటట ననఇ:7-54
వయససస:37
లఇ: ససస స
154
RBE2224095
పపరర: లకకకనదరకయణ బబ ఇజశశటట

100-120/979

100-120/980

100-120/742

100-120/984

100-120/744

100-120/745

100-120/748

తఇడడ:ప రకమసకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-61
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
LHL4192407
పపరర: శశరకమమలక కటటటకకట

167
LHL4192415
పపరర: వనఇకటటశశరరల మమనగ

170
LHL4198305
పపరర: నదగమక మమనగకల

173
LHL4192225
పపరర: రకమమ మమనగ

100-120/749

176
LHL4198339
పపరర: లకకక ఆరర

100-120/985

179
LHL4192456
పపరర: నదగరశశరరకవప మమనగక
తఇడడ:ప దసరకరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-61
వయససస:35
లఇ: పప

159
RBE0883744
పపరర: గగరర పకడడ

100-120/982

162
LHL3843323
పపరర: కకటలకడక కటటట

100-120/743

165
RBE1221274
పపరర: సససదమక కటటటకకట

100-120/986

భరస : శశరకమమలక కటటటకకట
ఇఇటట ననఇ:7-56
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-120/987

168
RBE1477074
పపరర: దసరర కకటటసకశ రకవప మమనగ

100-125/840

తఇడడ:ప కకఇడలక మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-57
వయససస:28
లఇ: పప
100-120/746

171
LHL2553865
పపరర: పదక మమనగక

100-120/747

భరస : రకమమఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-59B
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-120/988

174
LHL4192423
పపరర: లకకయయమమనగ

100-120/989

తఇడడ:ప రకమసకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-60
వయససస:54
లఇ: పప
100-120/750

భరస : లఇగయమయ
ఇఇటట ననఇ:7-61
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-120/991

100-120/741

భరస : రకమమఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-56
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-60
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : దసరకరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-61
వయససస:54
లఇ: ససస స
178
LHL4192449
పపరర: దసరకరరకవప మమనగ

100-120/983

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-59
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-60
వయససస:30
లఇ: పప
175
LHL4196085
పపరర: సససదమక మమనగ

161
LHL4192217
పపరర: అశశక కకమమర ఒఇగగలక

156
RBE1252303
పపరర: గగరర బబ మకరరడడడ

భరస : నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-55
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-57
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : అమరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:44
లఇ: ససస స
172
RBE0727313
పపరర: లకకక నదరకయణ మమనగ

100-120/981

తఇడడ:ప కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-56
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-57
వయససస:49
లఇ: ససస స
169
LHL4196069
పపరర: పదక మమనగ

158
RBE0883728
పపరర: నదగరశశర రకవప పకడడ

100-120/978

భరస : వనఇకటటశశరరల బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-54A
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ఆధధ నదరకయణ ఒఇగగలక
ఇఇటట ననఇ:7-55/A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:ప శశరకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-56
వయససస:42
లఇ: పప
166
LHL4199428
పపరర: ససతదరకమమక మమనగ

100-120/740

తఇడడ:ప రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-55
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-55A
వయససస:35
లఇ: ససస స
163
LHL2543254
పపరర: రకమమఇజనవయమలక కటటటకకట

155
LHL4196051
పపరర: అఇకమక ఒఇగగలక

153
LHL2547305
పపరర: నరరఇదపబటబమ బబ ఇబశశటట
తఇడడ:ప లకడక నదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-54
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-54A
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప లకడక నదరకయణ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:7-54A
వయససస:35
లఇ: పప
160
LHL3843869
పపరర: వనజ ఒఇగగలక

100-120/739

భరస : లకకకనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-54
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప మమనయయ
ఇఇటట ననఇ:7-54
వయససస:54
లఇ: పప
157
LHL4193983
పపరర: వనఇకటటశశరరల బబ మకరరడడడ

152
RBE2223782
పపరర: ససతమక బబ ఇబశశటట

177
LHL4192431
పపరర: రకమసకశమ మమనగ

100-120/990

తఇడడ:ప చననరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-61
వయససస:79
లఇ: పప
100-120/992

180
LHL4194007
పపరర: లకకక నరసససయమ మమనఆగక

100-120/993

తఇడడ:ప దసరకర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-61
వయససస:32
లఇ: పప

Page 8 of 53

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-06
181
RBE0883868
పపరర: వజయ లకకక మమనగ

100-120/994

భరస : లకకక నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-61
వయససస:28
లఇ: ససస స
184
LHL3838992
పపరర: వనఇకటటశశరరల మమనగక

100-120/997

100-120/751

100-120/1001

100-120/1003

100-120/1005

100-120/753

100-120/1008

తఇడడ:ప అమరయయ మమనగక
ఇఇటట ననఇ:7/68
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
LHL2565497
పపరర: పకరశతమక మమనగ

197
RBE1520311
పపరర: పపషపలత మమనగ

200
LHL4198990
పపరర: కకటటశశరమక మమనగక

203
LHL4194023
పపరర: శశనవకస రకవప మమనఆగక

100-120/757

206
LHL4199071
పపరర: గగవరకదనమమక భబమమచ

100-120/752

209
LHL2548147
పపరర: నమకయయ మమనగక
తఇడడ:ప నదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:43
లఇ: పప

189
RBE1729201
పపరర: ససఇగరమక ఆలమ

100-120/1000

192
RBE1744820
పపరర: నరససఇహరకవప ఆల

100-121/852

195
LHL3839420
పపరర: కకటటశశరరకవప మమనగక

100-120/1004

తఇడడ:ప కకటటసయమ
ఇఇటట ననఇ:7-66
వయససస:54
లఇ: పప
100-120/1006

198
RBE1525435
పపరర: పసపయమఇక మమనగ

100-120/1007

తఇడడ:ప కకటటశశరకవప మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-66
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-120/754

201
RBE2223790
పపరర: లకకమక మమనగ

100-120/755

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-67
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-120/1009

204
LHL2550713
పపరర: అరరణ మమనగక

100-120/756

భరస : నమకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-120/758

భరస : చననరకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-120/899

100-121/851

తఇడడ:ప కకషరయయ ఆల
ఇఇటట ననఇ:7-64
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:ప నరససమమ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-67
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:35
లఇ: ససస స
208
RBE1729177
పపరర: నదగలకడక మమనగక

100-120/1002

భరస : నదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-67
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-67
వయససస:59
లఇ: పప
205
LHL4196093
పపరర: కకటటశశరర బబరకల

191
RBE2224103
పపరర: వనఇకటటశశరరల మమనగ

186
RBE1940485
పపరర: గగపస కకమమర

భరస : కకటయయ ఆలమ
ఇఇటట ననఇ:7-64
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : నదరకయణ మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-66
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకసరవప
ఇఇటట ననఇ:7-67
వయససస:35
లఇ: ససస స
202
LHL3839131
పపరర: నరససఇహరకవప మమనగక

100-120/999

భరస : కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-66
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకటటశశరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-66
వయససస:32
లఇ: పప
199
LHL2552461
పపరర: పదక మమనగక

188
RBE0137828
పపరర: శశనవకసరకవప మమనగక

100-120/996

తఇడడ:ప ఏడడకకఇడలక కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-63
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ప అకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-64
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:ప నమకయయ మమనగక
ఇఇటట ననఇ:7-65
వయససస:20
లఇ: పప
196
LHL4192233
పపరర: నదరకయణ మమనగ

100-120/998

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-64
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ప కకటయయ ఆలమ
ఇఇటట ననఇ:7-64
వయససస:24
లఇ: ససస స
193
RBE1729334
పపరర: రకకరశ మమనగక

185
RBE1221472
పపరర: అకకమక మమనగ

183
LHL2560589
పపరర: అమరయయ మమనగక
తఇడడ:ప రకమసకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-63
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : గమరవయయ మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-63
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-64
వయససస:50
లఇ: ససస స
190
RBE1729219
పపరర: మధవ ఆలమ

100-120/995

భరస : నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-61
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమసకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-63
వయససస:39
లఇ: పప
187
LHL2552776
పపరర: నదగమలలల శశ మమనగక

182
RBE0883876
పపరర: అనసరకధ మమనగ

207
RBE1729169
పపరర: రకకరష మమనగక

100-120/898

తఇడడ:ప నమకయయ మమణగ
ఇఇటట ననఇ:7/68
వయససస:21
లఇ: పప
100-120/1010

210
LHL2564706
పపరర: అమరయయ మమనగక

100-120/1011

తఇడడ:ప నదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:49
లఇ: పప
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211
LHL4192464
పపరర: నదగరశశరరకవప బబరకల

100-120/1012

తఇడడ:ప చనన రకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:38
లఇ: పప
214
LHL4196101
పపరర: లకడక మమనగ

100-120/759

100-120/762

100-120/1015

100-120/765

100-120/767

100-120/1016

భరస : ససతదరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-75
వయససస:35
లఇ: ససస స

224
RBE1613090
పపరర: శశనవకసరకవప గగససల

227
RBE1252188
పపరర: మమరర ఆశ లత బమసక

230
LHL3838968
పపరర: కకఇడలక జవనశనబబ యన

100-120/1019

వయసస 01-01-2021 నటక

219
LHL2565158
పపరర: భమలకడక మలలల ల

100-120/763

222
RBE1329540
పపరర: వనఇకట రమణ గగససల

100-120/764

భరస : సతయనదరకయణ గగససల
ఇఇటట ననఇ:7-70/A
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-120/900

225
LHL2545713
పపరర: ఆదదమక గమఇజ

100-120/766

భరస : తరరమలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-72
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-120/768

228
RBE2223808
పపరర: అఇజమక ఆరర

100-120/769

భరస : మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-120/1017

231
LHL4192480
పపరర: మటట పలల ఆరర

100-120/1018

తఇడడ:ప వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-75
వయససస:57
లఇ: పప
100-121/855

100-120/761

100-121/853 234
100-121/854
233
LHL2552081
LHL3838919
పపరర: నదగరశశరకవప జవనశనబబ యమన
పపరర: ససతదరకమయయ జవనశనబబ యన

236
LHL2559268
పపరర: శశకకఇత జవనశనబబ యన

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-75
వయససస:40
లఇ: పప
100-121/856

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-76
వయససస:35
లఇ: పప

100-121/858 239
238
LHL4196135
RBE2224129
పపరర: లకడక కకమమరర జవనశనబబ యన
పపరర: ధనలకడక జవనశనబబ యన

భరస : శశకకఇత
ఇఇటట ననఇ:7-76
వయససస:41
లఇ: ససస స

100-121/112

తఇడడ:ప వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:ప మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:43
లఇ: పప
235
LHL4196127
పపరర: అనససరయ జవనశనబబ యన

221
RBE0974288
పపరర: భమలకడక ఆగఇడడ

216
RBE1304393
పపరర: రకజరశశరర మమనగక

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:7-69A
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రకవప ఆరర
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:39
లఇ: పప
232
RBE2224111
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఆరర

100-120/1014

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ గగససల
ఇఇటట ననఇ:7/70A
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:37
లఇ: ససస స
229
LHL3838083
పపరర: నరశఇహరకవప ఆరర

218
LHL4192472
పపరర: కకటటశశరరకవప మమనగక

100-112/953

తఇడడ:ప కకటటశశర రకవప మమనగక
ఇఇటట ననఇ:7-69
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసశరరల ఆనర డడ
ఇఇటట ననఇ:7-70
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకటయయ గగససల
ఇఇటట ననఇ:7-70/A
వయససస:37
లఇ: పప
226
LHL4196119
పపరర: సతయవత ఆరర

100-120/760

తఇడడ:ప ఆదదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-69
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : శశనవకసరకవప మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-70
వయససస:27
లఇ: ససస స
223
RBE1329557
పపరర: సతయనదరకయణ గగససల

215
LHL4199063
పపరర: పకరశతమక మమనగక

213
RBE1164722
పపరర: శవ మమనగ
తఇడడ:ప కకటటశశర రకవప మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-69
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-69
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకటటశశర రకవప మమనగక
ఇఇటట ననఇ:7-69
వయససస:28
లఇ: పప
220
RBE1525419
పపరర: నదగమణణ మమనగ

100-120/1013

తఇడడ:ప అమరయయ మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-69
వయససస:44
లఇ: ససస స
217
RBE1304401
పపరర: నవన మమనగక

212
RBE1443092
పపరర: అజయ కకమమర మమనగ

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-76
వయససస:54
లఇ: ససస స

100-121/857
237
LHL2559425
పపరర: సతయనదరకయణ జవనశనబబ యమన

తఇడడ:ప వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-76
వయససస:55
లఇ: పప
100-121/859

240
RBE1083401
పపరర: సకఇబశవరకవప బబ మకరరడడ

100-121/860

తఇడడ:ప పరదతసయయ బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:60
లఇ: పప
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241
RBE1083419
పపరర: పకరశత బబ మకరరడడ

100-121/861

భరస : సకఇబశవరకవప బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:52
లఇ: ససస స
244
RBE0972936
పపరర: రకణణ వటటటఇ

100-121/89

100-121/863

భరస : కకశయయ
ఇఇటట ననఇ:7-81
వయససస:44
లఇ: ససస స
253
RBE1729698
పపరర: రవణమక ఓలపసల

100-120/1020

100-121/869

తఇడడ:ప నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-83
వయససస:44
లఇ: పప
262
LHL4192514
పపరర: నదరకయణ నలల బబ తతల

100-121/871

భరస : పపననయయ చమట
ఇఇటట ననఇ:7-85
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-121/867

263
LHL4198479
పపరర: పపలల మక నలబబ తతల

100-126/283

266
RBE1576073
పపరర: ఏడడకకఇడలక కకఇచదల

100-122/62

269
LHL3838844
పపరర: రకఇమమరరస మమనగక
తఇడడ:ప రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-85
వయససస:44
లఇ: పప

255
LHL2565372
పపరర: లకకకదతవమక యటటట

100-121/868

258
RBE1729656
పపరర: శశనస చకకశల

100-120/1021

తఇడడ:ప నరససఇహ రకవప చకకశల
ఇఇటట ననఇ:7-83
వయససస:21
లఇ: పప
100-126/282

261
RBE0974650
పపరర: మమనక మహఇకకళ

100-120/771

భరస : నదగ వనఇకటటచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-84
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-121/872

264
RBE1426213
పపరర: మలలల శశరర చటటయల

100-121/873

భరస : ఆఇజనవయమలక చటటయల
ఇఇటట ననఇ:7-84
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-127/841

తఇడడ:ప గమరవయయ కకఇచదల
ఇఇటట ననఇ:7-84C
వయససస:58
లఇ: పప
100-120/1023

100-120/901

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : నదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-84
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ఏడడకకఇడలక కకఇచదల
ఇఇటట ననఇ:7-84C
వయససస:28
లఇ: పప
268
RBE1729508
పపరర: భమలకడక చమట

260
RBE1675156
పపరర: శశనస చకకశల

100-121/114

భరస : బపహకయయ యటటట
ఇఇటట ననఇ:7/82
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప చకకశల
ఇఇటట ననఇ:7-83
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:ప యలగగఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7-84
వయససస:59
లఇ: పప
265
RBE1285643
పపరర: నదగరకజ కకఇచదల

100-121/866 252
251
RBE2224145
RBE1175299
పపరర: వనఇకకయమక జవనశనబబ యన
పపరర: రమ దతవ యటటట

257
RBE1585835
పపరర: గగరర వవలపసలల

100-121/113

తఇడడ:ప ససరర ఇ యగఇటట
ఇఇటట ననఇ:7-81
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : చనన వవలపసలల
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-121/870

246
RBE0973363
పపరర: పదక జవనబబ యన

100-121/864 249
248
RBE1108746
RBE0974197
పపరర: అనల కకమమర జవనశనబబ యన
పపరర: సతస బటబమ యగఇటట

254
LHL2556678
పపరర: బపహకయయ యటటట

100-120/770

భరస : కకఇదలక జవనబబ యయన
ఇఇటట ననఇ:7-80
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:ప చనన ఓలపసల
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:37
లఇ: పప
259
LHL4192498
పపరర: రకఇబటబమ ఆరర

100-121/90

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-81
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : నగరజ ఓలపసల
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:23
లఇ: ససస స
256
RBE1727692
పపరర: నగరజ ఓలపసల

245
RBE1880954
పపరర: వనఇకటటపవప జవనశనబబ యన

తఇడడ:ప ఏడడకకఇడలక జవనశనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-80
వయససస:28
లఇ: పప
100-121/865

243
RBE0974668
పపరర: ససతమక నదదదఇడల
భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-80
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7/80
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-80
వయససస:28
లఇ: పప
250
LHL3843430
పపరర: సససదమక జఇగకల

100-121/862

భరస : ఎలలరఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7-79
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : పపలమలరకవప గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7/80
వయససస:28
లఇ: ససస స
247
RBE0884064
పపరర: మణణకఇట వటటటఇ

242
RBE2224137
పపరర: ససతదరకమమక నలల బబ తతల

267
RBE1729490
పపరర: పపనదనరకవప చమట

100-120/1022

తఇడడ:ప పసదద జగర యయ చమట
ఇఇటట ననఇ:7-85
వయససస:47
లఇ: పప
100-121/874

270
LHL4196143
పపరర: ఆదదమక మమనగ

100-121/875

భరస : రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-85
వయససస:46
లఇ: ససస స
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271
LHL4192530
పపరర: వరయయ మమనగక

100-121/876

తఇడడ:ప రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-85/1
వయససస:64
లఇ: పప
274
LHL4192258
పపరర: పరదతశ బబ మకరరడడడ

100-121/879

100-121/882

100-121/885

100-121/887

100-121/889

100-121/892

100-121/894

తఇడడ:ప రకమమ ఆరర
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
RBE2224152
పపరర: శవ నలల బబ తతల

287
LHL4196176
పపరర: నదరకయణమక ఆరర

290
RBE1881861
పపరర: లకడక తతట

293
RBE1889914
పపరర: అవపల వమల

100-121/897

296
RBE1216903
పపరర: హనసమమయమక జఇగకల

100-121/888

299
LHL2550234
పపరర: రకమమ ఆరర
తఇడడ:ప చనమటట పలల
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:38
లఇ: పప

279
LHL4196168
పపరర: లకకమక నలల బబ తతల

100-121/884

282
LHL4192563
పపరర: నదగరశశరరకవప నలల బబ తతల

100-121/886

285
RBE1729649
పపరర: నవన కకమమర ఆరర

100-120/1025

తఇడడ:ప లకడక నదరకయణ ఆరర
ఇఇటట ననఇ:7-90
వయససస:20
లఇ: పప
100-121/890

288
RBE1727619
పపరర: పవన ఆరర

100-121/891

తఇడడ:ప రకఇబటబమ
ఇఇటట ననఇ:7-91
వయససస:21
లఇ: పప
100-120/1026

291
LHL3843331
పపరర: లకకమక మమనగక

100-121/893

భరస : రకమమకరరస
ఇఇటట ననఇ:7-93
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-121/895

294
RBE2224160
పపరర: మమతస మక చమట

100-121/896

భరస : పకపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-94
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-121/898

భరస : రకమమలక జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:7-95
వయససస:78
లఇ: ససస స
100-120/1027

100-121/881

తఇడడ:ప యలగగఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7-89
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:ప శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-94
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : పపనదనరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-95
వయససస:42
లఇ: ససస స
298
RBE1729417
పపరర: వనఇకటటష ఆరర

100-120/1024

తఇడడ:ప మటట పలల తతట
ఇఇటట ననఇ:7-93
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-94
వయససస:59
లఇ: ససస స
295
LHL4196200
పపరర: భమలకడక చమటట

281
RBE1099804
పపరర: ససబటబరకవప మహఇకకళ

276
LHL4192548
పపరర: శశనవకసరకవప నలల బబ తతల

భరస : శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-88
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : రకఇబటబమ
ఇఇటట ననఇ:7-91
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-92
వయససస:69
లఇ: పప
292
LHL4196192
పపరర: గమరవమక మమనగ

100-121/883

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-89
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-90
వయససస:40
లఇ: పప
289
LHL3838356
పపరర: రకమమలక తతట

278
LHL4194049
పపరర: దసరకర పపసకద నదలబబ తతల

100-121/878

తఇడడ:ప యలగగఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7-88
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:ప వర బదప చదరర మహఇకకళ
ఇఇటట ననఇ:7-89
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-89
వయససస:24
లఇ: పప
286
LHL3839347
పపరర: సతయనదరకయణ ఆరర

100-121/880

తఇడడ:ప శశనవకస రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-88
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ససరయఇ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-88
వయససస:28
లఇ: ససస స
283
RBE1226910
పపరర: గగపస నలల బబ తతల

275
LHL4196150
పపరర: జయమక ఆరర

273
LHL4192241
పపరర: నరససఇహరకవప ఆరర
తఇడడ:ప కకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-86
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-86
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-88
వయససస:32
లఇ: పప
280
RBE1587583
పపరర: సపవఇత నలల బబ తతల

100-121/877

తఇడడ:ప వరరరయమ
ఇఇటట ననఇ:7-85/1
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ప సకఇబశవరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-86
వయససస:35
లఇ: పప
277
LHL4192555
పపరర: ససరయఇ నలల బబ తతల

272
LHL4194031
పపరర: లకకణ మమనఆగక

297
LHL4198396
పపరర: నదగమలలల శశరర చమట

100-121/899

భరస : నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-95
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-121/900

300
LHL2553758
పపరర: లకడక నరసమక ఆరర

100-121/901

భరస : మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:57
లఇ: ససస స
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301
LHL3838679
పపరర: లఇగయయ ఆరర

100-121/902

తఇడడ:ప చన మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:40
లఇ: పప
304
RBE1226936
పపరర: నరససఇహ రకవప యరశఇశశటట

100-121/905

100-121/908

100-121/911

100-121/914

100-121/917

100-121/117

100-121/121

తఇడడ:ప మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
RBE1412303
పపరర: శశనవకస రకవప మజజర

317
LHL2568749
పపరర: శవ జఇగకల

320
RBE0884163
పపరర: నదగమణణ ఆల

323
RBE1885797
పపరర: గకయతప తతట

100-121/124

326
LHL2551620
పపరర: శవరకణణ చమటట

100-121/915

329
LHL3843018
పపరర: వనఇకటనరసమక చమటట
భరస : వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:42
లఇ: ససస స

309
LHL3839644
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఆరర

100-121/910

312
RBE1225953
పపరర: సకశత కకతతజ

100-121/913

315
RBE1412345
పపరర: పపకకశరకవప మజజర

100-121/916

తఇడడ:ప లకకయమయ మజజర
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:57
లఇ: పప
100-121/115

318
LHL4192571
పపరర: చనససఇగరయయ జఇగకల

100-121/116

తఇడడ:ప అనఇతరకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-100
వయససస:43
లఇ: పప
100-121/118

321
RBE2224186
పపరర: గఇగమక జఇగకల

100-121/119

భరస : అనఇతరకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-100
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-121/122

324
RBE1940212
పపరర: నదగరశశర రకవప తతట

100-121/123

తఇడడ:ప మటట పలల తతట
ఇఇటట ననఇ:7-101
వయససస:43
లఇ: పప
100-121/125

భరస : నరససఇహరకవ
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-121/127

100-121/907

తఇడడ:ప రకధ కకషర
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-101
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప యటట పలల
ఇఇటట ననఇ:7-101
వయససస:42
లఇ: పప
328
LHL3838661
పపరర: సకఇబయయ తతట

100-121/912

భరస : సకయ
ఇఇటట ననఇ:7-100
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-101
వయససస:42
లఇ: ససస స
325
RBE2224194
పపరర: నదగరశకశ రకవప తతట

311
LHL4198347
పపరర: మలలశశరర బబ మక శశటట

306
LHL2549780
పపరర: నదగమలలల శశరరకవప ఆరర

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-97
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : ససఇగరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-100
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప అదదఇకక
ఇఇటట ననఇ:7-100
వయససస:34
లఇ: పప
322
LHL4196226
పపరర: పపణయవత తతట

100-121/909

తఇడడ:ప పపకకశ రకవప మజజర
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:69
లఇ: ససస స
319
RBE0884148
పపరర: సకయ ఆల

308
LHL3839099
పపరర: కకషష ర ఆరర

100-121/904

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-97
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : పరదతసస
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : పపకకశరకవప మజజర
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:53
లఇ: ససస స
316
RBE2224178
పపరర: అనఇతరకమమక జఇగకల

100-121/906

తఇడడ:ప చనమటట పలల
ఇఇటట ననఇ:7-97
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-97
వయససస:42
లఇ: ససస స
313
RBE1412295
పపరర: పకరశత మజజర

305
LHL2546901
పపరర: కకటమక ఆరర

303
LHL4192266
పపరర: చన మటట పలల ఆరర
తఇడడ:ప వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-97
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-97
వయససస:74
లఇ: పప
310
LHL3843539
పపరర: అరరణ ఆరర

100-121/903

భరస : రకమమ
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమ కకటయయ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:43
లఇ: పప
307
LHL3839073
పపరర: ఆఇజనవయమలక ఆరర

302
LHL3843497
పపరర: సససదమక ఆరర

327
LHL2568095
పపరర: గఇగమక తతట

100-121/126

భరస : మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-121/128

330
LHL4198354
పపరర: వజయమ లకకక తతట

100-121/129

భరస : సకఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:33
లఇ: ససస స
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331
RBE2224202
పపరర: మటట పలల తతట

100-121/130

తఇడడ:ప వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:76
లఇ: పప
334
RBE1401504
పపరర: మలల యయ కఇభఇపకటట

100-121/133

100-121/91

100-121/138

100-121/141

100-121/144

100-121/146

100-121/148

100-121/151

100-121/288

తఇడడ:ప బటల వనఇకట నరససఇహరకవప యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-121/135

339
LHL2566669
పపరర: ధనలకడక యరశఇశశటట

100-121/137

342
RBE1939396
పపరర: శశకకఇత యరశఇశశటట

100-121/140

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:21
లఇ: పప

100-121/142 345
344
LHL2556918
LHL2568111
పపరర: చన నరశఇహరకవప యరశఇశశటట
పపరర: ససతదరకమమక యరశఇశశటట

347
RBE1887009
పపరర: పపవణ కకమమర యరశఇశశటట

350
RBE2224228
పపరర: అపపమక యరశఇశశటట

353
LHL2547255
పపరర: సతయనదరకయణ యరశఇశశటట

356
RBE1216671
పపరర: కకశషరవవణణ యరశఇశశటట

100-121/143

భరస : రకమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-105
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-121/145

348
RBE1919125
పపరర: సకయరకఇ యరశఇశశటట

100-124/490

తఇడడ:ప నరససఇహ రకవప యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-105
వయససస:21
లఇ: పప
100-121/147

351
RBE1745108
పపరర: వనఇకట నరససఇహ రకవప
యరశఇశశటట
తఇడడ:ప సతయనదరకయణ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:20
లఇ: పప

100-121/149

100-121/150
354
LHL4198362
పపరర: శవ నదగమలలల శశరర కఇభఇపకటట

తఇడడ:ప రకధదకకశషర
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ రకవప ఎరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:31
లఇ: ససస స
358
RBE1216697
పపరర: వజయలకడక యరశఇశశటట

100-121/139

భరస : రకధదకకషర
ఇఇటట ననఇ:7-106
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకధదకకషర
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:35
లఇ: పప
355
RBE1899079
పపరర: నదగమణణ ఎరశఇశశటట

341
RBE1888957
పపరర: వరలకడక యరశఇశశటట

336
RBE2224210
పపరర: వనఇకటటశశరరల చమట

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నరససఇహ రకవప యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-105
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-106
వయససస:36
లఇ: ససస స
352
LHL2545895
పపరర: నరశఇహరకవప యరశఇశశటట

100-121/136

తఇడడ:ప రకమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-105
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : చన నరససఇహ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-105
వయససస:32
లఇ: ససస స
349
LHL2546448
పపరర: నదగలకడక యరశఇశశటట

338
LHL2556660
పపరర: నరశఇహరకవప యరశఇశశటట

100-121/132

తఇడడ:ప పకపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : నదగరశశర రకవప యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకటరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-104/A
వయససస:47
లఇ: పప
346
RBE0884528
పపరర: ఉమగగరర యమరశఇశశటట

100-121/134

తఇడడ:ప ససతదరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:25
లఇ: పప
343
LHL2566628
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకససల

335
RBE1995653
పపరర: నరససఇహరకవప చమట

333
RBE1401488
పపరర: సససదమక కఇభఇపకటట
భరస : మలల యయ కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-103
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పకపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:ప ససతదరకమయయ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/104
వయససస:37
లఇ: పప
340
RBE1412352
పపరర: సకయకకమమర యరశఇశశటట

100-121/131

తఇడడ:ప మమసలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-103
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ప మమసలయయ కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-103
వయససస:38
లఇ: పప
337
RBE1304187
పపరర: నదగరశశర రకవప యరశఇశశటట

332
LHL4194080
పపరర: పవన కకమమర కఇభఇపకటట

100-120/1028

భరస : శవ రకజ
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-121/286

357
RBE1216689
పపరర: శరరష యరశఇశశటట

100-121/287

తఇడడ:ప బటల వనఇకట నరససఇహరకవప యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప బటల వనఇకట నరససఇహరకవప యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:28
లఇ: ససస స

359
RBE1412451
పపరర: నదగలకడక యరశఇశశటట

360
LHL2545911
పపరర: పదదకవత యరశఇశశటట

భరస : సససదయయ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:30
లఇ: ససస స

100-121/152

100-121/289

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:44
లఇ: ససస స
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361
LHL2546018
పపరర: లకకకకకఇతమక యరశఇశశటట

100-121/290

భరస : కకషరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:64
లఇ: ససస స
364
LHL4192274
పపరర: సససదయయ యరశఇశశటట

100-121/293

100-121/296

100-121/299

100-129/511

100-121/153

100-121/302

100-123/27

భరస : వనఇకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

374
RBE1729284
పపరర: వనఇకటటశశర రకవప చమట

377
LHL2552180
పపరర: భదపయయ కఇభఇపకటట

380
RBE1164862
పపరర: సససదయయ చమట

383
LHL4192589
పపరర: నదగరశశరరకవప కఇభఇపకటట

100-121/307

386
LHL2554962
పపరర: పపలమలరకవప వటటటఇ

100-120/1029

389
LHL2546109
పపరర: నదగరఇదపఇ వడదడ ఇ
భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:49
లఇ: ససస స

369
LHL4196234
పపరర: లకకకకకమమరర యరశఇశశటట

100-121/298

372
RBE1381813
పపరర: శశ నదగమణణ పష తఇశశటట

100-122/64

375
RBE1729482
పపరర: సకఇబశవరకవప చమట

100-120/1030

తఇడడ:ప పపనదనరకవప చమట
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:25
లఇ: పప
100-121/300

378
LHL4199030
పపరర: కకటటశశరర దతవలల

100-121/301

భరస : నరససఇహ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-121/303

381
RBE1426221
పపరర: కఇభఇపకటట రకమకకషర

100-121/304

తఇడడ:ప భదదపచలఇ కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:38
లఇ: పప
100-121/305

384
LHL4199022
పపరర: ససజజతద దదసరర

100-121/306

భరస : కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-110/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-121/308

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:35
లఇ: పప
100-121/310

100-121/295

భరస : శశనవకస రకవప పప తఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-109
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-110/1
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:35
లఇ: ససస స
388
LHL4199337
పపరర: వజయ బలల ల

100-122/63

తఇడడ:ప అపకపరకవప చమట
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : రకమ కకషర కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:26
లఇ: ససస స
385
LHL2546091
పపరర: శశలకడక బళళల

371
RBE1381805
పపరర: శశనవకస రకవప పష తఇశశటట

366
LHL2545549
పపరర: సససదదరకవప యరశఇశశటట

భరస : ససతరకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-109
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప భమషయయ
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:53
లఇ: ససస స
382
RBE1401025
పపరర: మమనస దసరర కఇభఇపకటట

100-121/297

తఇడడ:ప అపపరకవప చమట
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ప అపకపరకవప చమట
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:28
లఇ: పప
379
LHL4199105
పపరర: అనస ససరయమక కఇభఇపకటట

368
LHL4192282
పపరర: వనఇకట రకవప యరశఇశశటట

100-121/292

తఇడడ:ప ససతదరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-109
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ప జగనదనథఇ పష తమ శశటట
ఇఇటట ననఇ:7-109
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ప అమరరశశర రకవప తతట
ఇఇటట ననఇ:7-109
వయససస:21
లఇ: పప
376
RBE0974247
పపరర: జగదధశ చమట

100-121/294

తఇడడ:ప ససతదరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-109
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : సససదరకవ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-109
వయససస:32
లఇ: ససస స
373
RBE1993187
పపరర: అశశక తతట

365
RBE2224236
పపరర: నరససఇహరకవప యరశఇశశటట

363
LHL2559441
పపరర: పపలల మక మమనగక
భరస : రకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:84
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకషరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : ససతదరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-109
వయససస:52
లఇ: ససస స
370
RBE1573013
పపరర: పలల వ ఎరశఇశశటట

100-121/291

తఇడడ:ప రకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:ప రకధదకకశషర
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:35
లఇ: పప
367
LHL2545655
పపరర: సతయవత యరశఇశశటట

362
LHL2559086
పపరర: నదరకయణ మమనగక

387
LHL4192597
పపరర: వనఇకటటశశరరల బళళల

100-121/309

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:44
లఇ: పప
100-121/311

390
LHL2546315
పపరర: శశనస బళళల

100-121/312

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:46
లఇ: పప
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391
LHL2554137
పపరర: తతలశమక బళళల

100-121/313

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:59
లఇ: ససస స
394
LHL4194072
పపరర: రవ కఇభఇపకటట

100-121/316

100-121/319

100-121/322

100-121/324

100-121/327

100-121/330

100-121/333

భరస : రకఇబటబమ
ఇఇటట ననఇ:7-120
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
RBE2224244
పపరర: ససఇగరయయ యమదవ జఇగకల

407
LHL4198552
పపరర: వవఇకట రమణ గఇదఇ

410
LHL3843588
పపరర: రకమకకటమక మమలల పపడడ

413
RBE0974239
పపరర: సకమమమజయఇ దతవశశటట

100-121/338

416
LHL4197513
పపరర: నదగమణణ రరతత

100-121/325

419
RBE1216374
పపరర: శకశవణణ మఇతన
తఇడడ:ప రకఇబటబమ మఇతన
ఇఇటట ననఇ:7-120
వయససస:27
లఇ: ససస స

399
LHL4194700
పపరర: సఇబటశవరకవ కఇభఇపకటట

100-121/321

402
RBE0883884
పపరర: మలలశశరర జఇగల

100-121/323

405
LHL4196218
పపరర: నదగమణణ జఇగల

100-121/326

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక జఇగల
ఇఇటట ననఇ:7-114
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-121/328

408
RBE0137935
పపరర: సససదసలక నదదదఇడల

100-121/329

తఇడడ:ప వనఇకట సకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-114
వయససస:48
లఇ: పప
100-121/331

411
LHL4198214
పపరర: నదగమణణ సష ఇటటటఇ

100-121/332

భరస : వవఇకటటశశరరలల
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-121/334

414
RBE1216739
పపరర: మహలకడక మమనగ

100-121/337

భరస : నదరకయణ మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-117
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-121/339

భరస : ససరయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-118
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-121/340

100-121/318

భరస : ససఇగరకయ యమదవప
ఇఇటట ననఇ:7-113
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసశరరల దతవశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప అపపల సకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-118
వయససస:40
లఇ: పప
418
LHL4196259
పపరర: లకడక మఇతన

100-122/65

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : అమర లఇగయమయ
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:33
లఇ: ససస స
415
LHL4193793
పపరర: ససరయనదరకయణ రగతత

401
RBE1083740
పపరర: శశనవకస రకవప కఇభఇపకటట

396
LHL4194676
పపరర: నదగరరరన కఇభఇపకటట

తఇడడ:ప సతయమ
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : నదమ నదఇచదరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-114
వయససస:57
లఇ: ససస స

తలల : రకమకకటమక మమళలపపడడ
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:36
లఇ: పప
412
LHL4199451
పపరర: వవఇకట రకజయలకకక మలల పపడక

100-121/320

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:7-113
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-114
వయససస:42
లఇ: ససస స
409
LHL3839594
పపరర: అమరలఇగయయ మమళలపపడడ

398
LHL4194692
పపరర: నదగరకజ కఇభఇపకటట

100-121/315

తఇడడ:ప బపహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:ప సకఇబశవ రకవప కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : ససఇగరయయ జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:7-113
వయససస:73
లఇ: ససస స
406
LHL4196242
పపరర: అలవవలకమఇగమక మమనగక

100-121/317

తఇడడ:ప సతయమ
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : నదగరకజ కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:31
లఇ: ససస స
403
RBE1216861
పపరర: గఇగమక జఇగకల

395
LHL4194668
పపరర: శశనస కఇభఇపకటట

393
LHL2558807
పపరర: పదదకవత కఇభఇపకటట
భరస : సకఇబశవరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సఇబటశవరకవ
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:63
లఇ: పప
400
RBE1401389
పపరర: రమమదతవ కఇభఇపకటట

100-121/314

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:ప సకఇబశవరకవప కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:31
లఇ: పప
397
LHL4194684
పపరర: సతయమ కఇభఇపకటట

392
LHL2558617
పపరర: సకఇబశవరకవప కఇభఇపకటట

417
RBE0838797
పపరర: వరకసకశమ ఒరరస

100-120/772

తఇడడ:ప పసద వరకసకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-119
వయససస:32
లఇ: పప
100-121/341

420
RBE1216408
పపరర: నరరఇదప నదయమడడ మఇతన

100-121/342

తఇడడ:ప రకఇబటబమ మఇతన
ఇఇటట ననఇ:7-120
వయససస:28
లఇ: పప
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421
RBE1327791
పపరర: కవత యరశమతత

100-121/343

తఇడడ:ప పపభటకర రకవప యరశమతత
ఇఇటట ననఇ:7-120
వయససస:26
లఇ: ససస స
424
LHL2565398
పపరర: గగరరనదయమడడ ససఇతదడ

100-121/345

100-120/1031

100-121/349

100-121/352

100-120/773

100-121/356

100-121/155

తఇడడ:ప నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE2224277
పపరర: ఆఇజనవయమలక గమఇడద

437
RBE1225995
పపరర: నదగరశశరరకవప బఇడడ

440
LHL3843687
పపరర: ససతదరకమమక బబ గర వరపప

443
LHL2548402
పపరర: ససభటన బఇడడ

100-121/360

446
LHL2553659
పపరర: ససఇగరమక బఇడడ

100-121/353

449
RBE0332981
పపరర: అఇజమక బఇడడ
భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:35
లఇ: ససస స

429
RBE1108738
పపరర: బటలయయ చమట

100-121/348

432
LHL4192308
పపరర: మలల కకరరరన రకవప గమఇడద

100-121/351

435
RBE1810068
పపరర: దసపలల పసపససకలల రకణణ

100-127/842

తఇడడ:ప దసపలల ససటవనన
ఇఇటట ననఇ:7-126
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-121/354

438
LHL3839180
పపరర: శవ బబ ఇబశశటట

100-121/355

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-131
వయససస:45
లఇ: పప
100-121/357

441
RBE0727321
పపరర: అమరయయ బఇడడ

100-120/774

తఇడడ:ప పసదద కకశయయ
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:32
లఇ: పప
100-121/358

444
LHL2551687
పపరర: పపరర యయ బఇడడ

100-121/359

తఇడడ:ప చఇదపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:37
లఇ: పప
100-121/361

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-121/363

100-121/347

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-126
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:ప చఇదపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : చఇదపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:54
లఇ: ససస స
448
LHL3839222
పపరర: చఇదపయయ బఇడడ

100-121/350

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-132
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : అమరయయ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:39
లఇ: ససస స
445
LHL2553600
పపరర: ససబబమక బఇడడ

431
RBE2224269
పపరర: ససశల గమఇడద

426
RBE2224251
పపరర: కకశయయ బఇడడ

తఇడడ:ప కకశషరయయ చమట
ఇఇటట ననఇ:7-122C
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:ప చన కకశయయ
ఇఇటట ననఇ:7-129
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : మమరళ
ఇఇటట ననఇ:7-131
వయససస:42
లఇ: ససస స
442
RBE1519933
పపరర: రరకకకణణ బఇడడ

100-120/1032

తఇడడ:ప తరరమలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-126
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:ప చఇదపయయ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7-128
వయససస:34
లఇ: పప
439
LHL4196283
పపరర: లకడక బబ ఇబశశటట

428
RBE1108597
పపరర: గగరరశశరర చఇతదడ

100-121/344

తఇడడ:ప నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-121
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-125
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకట శశనవకస రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-126
వయససస:33
లఇ: ససస స
436
RBE0955437
పపరర: పపరనయయ బఇడడ

100-121/346

భరస : శఇకరకశవప చఇతదడ
ఇఇటట ననఇ:7-122
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-124
వయససస:74
లఇ: ససస స
433
RBE0828814
పపరర: గమనడ నదగమణణ

425
LHL4194189
పపరర: వవఇకటటశశరళళ బఇడక

423
LHL2565380
పపరర: అఇబడమక ససఇతదడ
భరస : సష మనదయమడడ
ఇఇటట ననఇ:7-121
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పపదద కకసససయమ
ఇఇటట ననఇ:7-121
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ప సకశమనదయమడడ చఇతదడ
ఇఇటట ననఇ:7-122
వయససస:38
లఇ: పప
430
LHL2555522
పపరర: లకకమక మమనగ

100-121/154

భరస : సససదయయ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:7-121
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సష వనదయమడడ
ఇఇటట ననఇ:7-121
వయససస:46
లఇ: పప
427
RBE1108589
పపరర: శఇకరకశవప చఇతదడ

422
RBE0972845
పపరర: అరరణద బఇడడ

447
LHL2557254
పపరర: సససదయయ బఇడడ

100-121/362

తఇడడ:ప చఇదపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:42
లఇ: పప
100-121/364

450
LHL2553634
పపరర: అననపపరర మక బఇడడ

100-121/365

భరస : చనకకశయయ
ఇఇటట ననఇ:7-134
వయససస:54
లఇ: ససస స
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451
RBE0884627
పపరర: రవ కకమమర ఆతతకలరర

100-121/366

తఇడడ:ప జగనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:7-134
వయససస:34
లఇ: పప
454
LHL4198487
పపరర: దమయఇత కవడదన

100-121/369

100-121/372

100-121/375

100-121/93

100-121/378

100-121/381

100-121/383

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-144A
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
LHL4194122
పపరర: వనఇకటటశశరరల యతరకజల

467
RBE0884882
పపరర: రకజయఇ జవకజ

470
RBE2224319
పపరర: శశనవకసరకవప ఎతస రకజల

473
LHL2563229
పపరర: ఏడడకకఇడలక గమఇడద

100-121/386

476
RBE0884197
పపరర: నదరకయణ గకదత

100-121/376

479
RBE1483296
పపరర: మధస బటబమ శశషఇ
తఇడడ:ప రకఇబటబమ శశషఇ
ఇఇటట ననఇ:7/144-A
వయససస:28
లఇ: పప

459
LHL4194551
పపరర: పపదద దసరకర రకవప బతత
స ల

100-121/374

462
RBE1585405
పపరర: దసరర రకవప జవకశజ

100-121/92

465
RBE0884031
పపరర: దసరర భవకన జవశజ

100-121/377

తఇడడ:ప దసరకర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-141
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-121/379

468
RBE1443456
పపరర: తపవవణణ యతరకజల

100-121/380

భరస : వనఇకటటశశరరల యతరకజల
ఇఇటట ననఇ:7-141
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-121/382

471
RBE1304385
పపరర: కకటట రరడడడ తదటటపరరస

100-120/775

తఇడడ:ప ససవక రరడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:7-142
వయససస:27
లఇ: పప
100-121/384

474
LHL4198453
పపరర: ఆదతమక గమఇడ

100-121/385

భరస : తరరమలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-143
వయససస:83
లఇ: ససస స
100-121/387

తఇడడ:ప ససతదరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-143
వయససస:33
లఇ: పప
100-121/389

100-121/371

తఇడడ:ప రకమమ జవకశజ
ఇఇటట ననఇ:7/141
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-143
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-143
వయససస:35
లఇ: ససస స
478
LHL3838828
పపరర: రకఇబటబమ శశషఇ

100-123/28

తఇడడ:ప వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-141
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-142
వయససస:57
లఇ: ససస స
475
LHL4198461
పపరర: నదగమణణ గమనడ

461
RBE1400928
పపరర: బటల అనల కఇభఇపకటట

456
LHL4193876
పపరర: నరరఇదప మలలల ల

తఇడడ:ప ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-139
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : రకమమ
ఇఇటట ననఇ:7-141
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-141
వయససస:44
లఇ: ససస స
472
LHL4196309
పపరర: లకడక కరదదసస

100-121/373

తఇడడ:ప శశనవకసరకవప యతరకజల
ఇఇటట ననఇ:7-141
వయససస:30
లఇ: పప

తలల : రకజయఇ
ఇఇటట ననఇ:7-141
వయససస:32
లఇ: పప
469
RBE2224301
పపరర: అమరమక ఎతస రకజల

458
RBE2224293
పపరర: రకమమ బబ మకరరడడ

100-121/368

తఇడడ:ప సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-135/A
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ప కకమమర కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : దసరర రకవప జవకశజ
ఇఇటట ననఇ:7/141
వయససస:29
లఇ: ససస స
466
RBE0884809
పపరర: దసరర రకవప జవకజ

100-121/370

తఇడడ:ప రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-137
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-139
వయససస:48
లఇ: ససస స
463
RBE1585850
పపరర: దసరర భవన జవకశజ

455
LHL4193868
పపరర: సససదసలక మలలల ల

453
RBE0884643
పపరర: సఇతతష కకమమర ఆతతకలరర

తఇడడ:ప జగనదధఇ ఆతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:7-134, GRAMA PANCHAYATI B
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ప అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-135/a
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : రకమమ
ఇఇటట ననఇ:7-137
వయససస:36
లఇ: ససస స
460
LHL4199311
పపరర: సకమమమజయఇ బతత
స ల

100-121/367

తఇడడ:ప నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-134
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : శఇకరక రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-135
వయససస:38
లఇ: ససస స
457
LHL2553592
పపరర: నదగమణణ బబ మకశశటట

452
RBE2224285
పపరర: చన కకశయయ బఇడడ

477
LHL4196317
పపరర: వనఇకటటపవమక ఇమకడడ

100-121/388

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-144
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-128/548

480
RBE0838805
పపరర: వనఇకట రకమ లఇగరశశరకవప
దతవరశశటట
తఇడడ:ప రకమససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-145
వయససస:46
లఇ: పప

100-120/776
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481
LHL2547453
పపరర: కకశషరకకమమరర దతవరశశటట

100-121/390

భరస : రకమలఇగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-145
వయససస:37
లఇ: ససస స
484
RBE0137794
పపరర: కకటటశశర రకవప బబ గర వరపప

100-121/392

100-121/394

100-121/397

100-121/399

100-121/402

491
RBE1477280
పపరర: గకయతప మమదదల

494
LHL4199188
పపరర: కనక దసరకర కకమ శశటట

497
LHL2559920
పపరర: వనఇకటటశశరరల బబ మకశశటట

100-121/405

500
LHL4196325
పపరర: నదరకయణమక కటటకఇ

భరస : శవపడడ
ఇఇటట ననఇ:7-153
వయససస:54
లఇ: ససస స

503
LHL2563724
పపరర: చనరకమమక శలఇ

తఇడడ:ప భదదపచలఇ
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : అమర లఇగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-121/400

509
LHL2551398
పపరర: వనఇకటపసరయయ డడగరపరరస
తఇడడ:ప కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-155
వయససస:37
లఇ: పప

489
LHL3839537
పపరర: ససబబ రకవప మమదల

100-121/396

492
LHL2565430
పపరర: శశనవకసరకవప కకమశశటట

100-121/398

495
RBE1216788
పపరర: నరససఇహ రకవప గనమసపటట

100-121/401

తఇడడ:ప రకమకకటయయ గనమసపటట
ఇఇటట ననఇ:7-150
వయససస:47
లఇ: పప
100-121/403

498
LHL2566289
పపరర: నదగరఇదపఇ బబ మకశశటట

100-121/404

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-151
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-121/406

501
RBE1533314
పపరర: గగపస కటటకఇ

100-121/407

తఇడడ:ప KOLLA కటటకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-153
వయససస:26
లఇ: పప
100-121/409

504
LHL4193769
పపరర: భదదపచలఇ కఇభఇపకటట

100-121/410

తఇడడ:ప వరక రకఘవనసయమయ
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:69
లఇ: పప
100-121/412

తఇడడ:ప వరక రకఘవనసయమయ
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:55
లఇ: పప
100-121/414

100-125/47

తఇడడ:ప పపలమలరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-149
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:68
లఇ: ససస స

100-121/411 506
505
LHL4193777
LHL4193785
పపరర: అమరలఇగరశశర రకవప కఇభఇపకటట
పపరర: తదతయయ కఇభఇపకటట

508
LHL4198826
పపరర: హహహమమవత కఇభఇపకటట

100-128/550

భరస : శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-151
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-121/408

486
RBE1483346
పపరర: సకయ కకరరసక బబ మకరరడడడ

తఇడడ:ప వనఇకటశశ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:ప సకఇబశవరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-151
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-151
వయససస:35
లఇ: ససస స
502
RBE2224327
పపరర: రకమమలమక గమఇడద

100-121/395

భరస : చఇదపశశఖర
ఇఇటట ననఇ:7-149
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సకఇబశవరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-151
వయససస:39
లఇ: పప
499
LHL2566305
పపరర: దసరర బబ మకశశటట

488
LHL3838729
పపరర: సతష కకమమర మమదదల

100-121/391

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:7-146
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : శశకకఇత మమదదల
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పపలమలరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-149
వయససస:41
లఇ: పప
496
LHL2559045
పపరర: నరశఇహరకవప బబ మకశశటట

100-121/393

తఇడడ:ప ససబటబరకవప మమదదల
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : ససబటబరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:55
లఇ: ససస స
493
LHL3838323
పపరర: చఇదపశశఖర కకమశశటట

485
RBE0884221
పపరర: వనఇకటటష బబ గర వరపప

483
LHL2547461
పపరర: నదగలకడక బబ గమరనరపప
భరస : కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-146
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-146
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:ప ససబటబరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:38
లఇ: పప
490
LHL3843364
పపరర: లకడకకకమమరర మమదదల

100-120/777

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-146
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-146
వయససస:48
లఇ: పప
487
LHL2558179
పపరర: శశకకఇత మమదదల

482
RBE0150193
పపరర: ససతదరకవమక బబ గర వరపప

507
LHL4198818
పపరర: పదదకవత కఇభఇపకటట

100-121/413

భరస : భదదపచలఇ
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-121/415

510
LHL2554798
పపరర: లకకకకకటమక దడగపరరస

100-121/416

భరస : కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-155
వయససస:59
లఇ: ససస స
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511
LHL2566461
పపరర: ససత రకమరకజ రకవప డడగరపరరస

100-121/417

తఇడడ:ప కకటటశశరరకవప డడగరపరరస
ఇఇటట ననఇ:7-155
వయససస:45
లఇ: పప
514
RBE0972977
పపరర: రకజరశశరర వటటట

100-121/156

100-121/421

100-121/158

518
LHL4196341
పపరర: నదగలకడక కఇభఇపకటట

521
LHL4192621
పపరర: నరశఇహరకవప గమఇడద

100-121/159

524
LHL2568806
పపరర: భమలకడక గమఇటటపలల

తఇడడ:ప వర రకఘవపలక గమఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:ప రకధ కకషర మమరరట
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటటసశరరల మమజఇపఅల
ఇఇటట ననఇ:7-159
వయససస:32
లఇ: పప

100-121/432
535
RBE0884106
పపరర: పకఠరశ నదరకయణ వర పపసకద
గమఇటటపలల
తఇడడ:ప రకధ కకషర మమరరస గమఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:7-159, RAMALAYAM STREET,
వయససస:29
లఇ: పప

536
RBE0974270
పపరర: కకషర పపసకద గమఇటటపలల
తఇడడ:ప వనఇకటపయయ గమఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:30
లఇ: పప

538
LHL2568863
పపరర: ససరయపపభటవత గమఇటటపలల

539
LHL4192639
పపరర: వనఇకటపపయయ గమఇటటపలల

100-121/434

519
RBE1573203
పపరర: రతన కకమమరర గమఇడ

తఇడడ:ప వరరకఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:60
లఇ: పప

100-121/420

100-121/94

522
RBE2224335
పపరర: శవపడడ గమఇడద

100-121/424

తఇడడ:ప నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:59
లఇ: పప
100-121/425

100-121/426
525
LHL3839305
పపరర: వనఇకట సతయ ఉదయ భటసకర
గమఇటటపలల
తఇడడ:ప వనఇకటటసశరరల గమఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:38
లఇ: పప

100-121/428

528
RBE1456012
పపరర: పదదకవత గమఇటటపలల

100-121/429

భరస : రకధదకకషర మమరరస గమఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-121/160

531
LHL4196366
పపరర: పదదకవత గజరరల

100-121/161

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:07-159
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-121/431 534
533
RBE0973264
RBE1485507
పపరర: వరబపహక చదరర మమజఇపఅల
పపరర: శశలకడక సఇకకరకతప

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-159
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-121/423

భరస : వనఇకటటసశ రకవప చదరర మమజఇపఅల
ఇఇటట ననఇ:7-159
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-121/430

516
LHL2550622
పపరర: వజయలకడక మమరరపకకకల

భరస : నరససఇహ రకవప గమఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/157
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:75
లఇ: ససస స

100-122/66 530
529
RBE1083534
RBE0973686
పపరర: పస ఎన వర పపసకద గమఇటటపలల
పపరర: పదదకవత మమజఇపఅల

భరస : వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:54
లఇ: ససస స

100-121/422

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:59
లఇ: ససస స

100-121/427 527
526
RBE1151778
RBE1381730
పపరర: రకధ కకషర మమరరస గమఇటటపలల
పపరర: నరసమక రరదదపల

100-121/419

భరస : రఇగకరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-156
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప శవపడడ
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకట సతయ ఉదయ భటసకర గమఇటటపల
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:35
లఇ: ససస స

532
LHL2543429
పపరర: వనఇకటబపహకఇ గజరరల

100-121/157

భరస : కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-156
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప శవపడడ గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:28
లఇ: ససస స
523
RBE1060953
పపరర: లకడక ససనతద గమఇటటపలల

515
RBE0972993
పపరర: హరర పపసకద వటటటఇ

513
LHL4196333
పపరర: పపషపలత డడగరపరరస
భరస : రకజజరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-155
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమమడడ వటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:7-156
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ప వర రకఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-156
వయససస:55
లఇ: పప
520
RBE0973348
పపరర: శకకఇతల గమఇడద

100-121/418

తఇడడ:ప పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-155
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : హరర బటబమ వటటట
ఇఇటట ననఇ:7-156
వయససస:30
లఇ: ససస స
517
LHL4192316
పపరర: కకమమర కఇభఇపకటట

512
LHL4192399
పపరర: కకటటశశరరకవప డడగరపరరస

100-127/843

భరస : నదగరకజ సఇకకరకతప
ఇఇటట ననఇ:7-159
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-121/162

537
LHL2560746
పపరర: సకమమమజయమమ అఇబటట

100-121/433

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-121/435

540
LHL4194130
పపరర: కకషర పపసకద గమఇటటపలల

100-121/436

తఇడడ:ప వవఇకటపససయమయ
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:33
లఇ: పప
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541
LHL4196374
పపరర: శవ కకమమరర గమఇటటపలల

100-121/437

తఇడడ:ప వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:35
లఇ: ససస స
544
LHL4194155
పపరర: రకజశశఖర గమఇటటపలల

100-121/440

100-121/443

100-121/444

100-121/163

100-121/449

100-127/844

100-121/452

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-166
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
LHL2563799
పపరర: సష మమక గణణమ శశటట

557
RBE1750512
పపరర: వఇశ కవడదన

560
LHL2558906
పపరర: మలలల శశరర మనననఇకకఇట

563
RBE0972860
పపరర: మమధవ అఇబటట

100-121/455

566
LHL3843356
పపరర: హనసమమయమక ఆతతకలరర

100-121/447

569
RBE1882919
పపరర: నరరఇదప చమట
తఇడడ:ప నరససఇహరకవప చమట
ఇఇటట ననఇ:7-166
వయససస:20
లఇ: పప

549
RBE0838813
పపరర: నదగరకజ సఇకకరకతప

100-120/778

552
RBE2224343
పపరర: సససదమక బబ ఇబశశటట

100-121/446

555
LHL4196408
పపరర: వనఇకటనరసమక దదచతపలల

100-121/448

భరస : పసదసససదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-121/450

558
RBE1887108
పపరర: ధనలకడక దదచతపలల

100-121/451

భరస : నదగరశశర రకవప దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-121/164

561
LHL3843653
పపరర: పదక మనననఇకకఇట

100-121/165

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:07-163/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-121/453

564
LHL3839503
పపరర: కకటటశశరరకవప యటటటఇ

100-121/454

తఇడడ:ప నదసరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-165
వయససస:54
లఇ: పప
100-121/456

భరస : చనజజనకకకకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-166
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-121/458

100-121/442

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప మటటటరకవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-164
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకటటశశర రకవప ఎటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:7-165
వయససస:22
లఇ: ససస స
568
RBE0884692
పపరర: రకమ దతవ ఆతతకలరర

100-121/445

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:07-163/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : మటటటరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-164
వయససస:51
లఇ: ససస స
565
RBE1883362
పపరర: నవమణణ ఎటటటఇ

551
RBE0332478
పపరర: ఆఇజనవయమలక బబ ఇబశశటట

546
RBE0884080
పపరర: శవ పపసకద గమఇటటపలల

తఇడడ:ప సససదదల
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:ప రకమకకషర కవడదన
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:ప రకమ కకటయయ గరమనశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:42
లఇ: పప
562
LHL4196416
పపరర: జయలకడక అఇబటట

100-128/824

భరస : రకమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : బసవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:63
లఇ: ససస స
559
RBE1677087
పపరర: శశనవకస రకవప గరమనశశటట

548
RBE1151745
పపరర: అనత గమఇటటపలల

100-121/439

తఇడడ:ప వరకఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-161
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:07-163
వయససస:35
లఇ: ససస స
556
LHL4197463
పపరర: రతస మక మమనవనఇ గమఇడ

100-121/441

తఇడడ:ప వరకఇజనవయమలక గమఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:7-161
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:57
లఇ: పప
553
LHL2563575
పపరర: లకడక నరసమక గనమససటట

545
LHL4196390
పపరర: సరగజన గమఇటటపలల

543
LHL2568798
పపరర: వనఇకటరతనఇ గమఇటటపలల
భరస : వరకఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-161
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వరకఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-161
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వరకఇజనవయమలక గమఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:7-161
వయససస:26
లఇ: పప
550
LHL4192647
పపరర: శశనస కటటకఇ

100-121/438

తఇడడ:ప వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వరకఇజనవయమలక గమఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:7-161
వయససస:28
లఇ: పప
547
RBE1226811
పపరర: శశనవకస రకవప గమఇటటపలల

542
LHL4196382
పపరర: వషత
ర పసపయమ గమఇటటపలల

567
RBE0884676
పపరర: సతష కకమమర ఆతతకలరర

100-121/457

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-166
వయససస:28
లఇ: పప
100-121/459

570
RBE1903855
పపరర: ధనలకడక చమట

100-121/460

తఇడడ:ప నరససఇహ రకవప చమట
ఇఇటట ననఇ:7-166
వయససస:22
లఇ: ససస స
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571
RBE1664994
పపరర: ధనలకడక చమట

100-125/841

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప చమట
ఇఇటట ననఇ:7-166
వయససస:22
లఇ: ససస స
574
LHL3838257
పపరర: పపసకదరకవప గకయకవకడ

100-121/463

100-121/166

100-121/465

100-121/468

100-121/471

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-171
వయససస:69
లఇ: ససస స
589
LHL2550887
పపరర: రకఇబటబమ రరదదపల

100-121/472

100-121/475

తఇడడ:ప సససదయయ రరదదపల
ఇఇటట ననఇ:7/174
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-121/466

584
RBE1901115
పపరర: అనఇతరకవమక రరదదపల

100-121/477

100-121/469

582
RBE0884551
పపరర: వనఇకట రమణ రరదదపల

585
RBE1901149
పపరర: హనసమఇఠరకవ రరదదపల
తఇడడ:ప సససదయయ రరదదపల
ఇఇటట ననఇ:7-171
వయససస:70
లఇ: పప

587
RBE2480325
పపరర: మహహఇదప రరదదపల

588
LHL2550606
పపరర: మలలల శశరర రరదదపల

100-118/437

593
RBE0972266
పపరర: అపకపరకవప కకపపపల

596
RBE1729730
పపరర: నరససఇహసకశమ రరదదపల

599
RBE0973371
పపరర: నరససఇహ రకవప రరదదపల
తఇడడ:ప సససదయయ రరదదపల
ఇఇటట ననఇ:7-174
వయససస:26
లఇ: పప

100-121/168

100-121/467

100-121/470

100-121/169

భరస : రకఇబటబమ
ఇఇటట ననఇ:07-172
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-121/473

591
LHL3838653
పపరర: వనఇకటసససదయయ రరదదపల

100-121/474

తఇడడ:ప కకషర
ఇఇటట ననఇ:7-172
వయససస:35
లఇ: పప
100-123/29

594
LHL4192670
పపరర: సససదయయరరదదపల

100-121/476

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:47
లఇ: పప
100-120/1033

తఇడడ:ప సససదయయ రరదదపల
ఇఇటట ననఇ:7-174
వయససస:21
లఇ: పప
100-121/96

579
LHL2550770
పపరర: కకమమరర శశషఇ

భరస : అనఇతరకవమక హనసమఇఠరకవ
ఇఇటట ననఇ:7-171
వయససస:65
లఇ: ససస స

590
LHL2553717
పపరర: కకషర రరదదపల

100-121/95

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:7-171
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప శశనవకస రకవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:7-172
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:ప సససదసలక రరదదపల
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:32
లఇ: పప
598
RBE0972837
పపరర: వనఇకటటసశరరల రరదదపల

581
LHL4192662
పపరర: రవ రరదదపల

576
RBE1880616
పపరర: లమవణయ గమఇడ

భరస : రకఇబటబమ
ఇఇటట ననఇ:07-170
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-172
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : కకషర
ఇఇటట ననఇ:7-172
వయససస:53
లఇ: ససస స
595
RBE0884304
పపరర: దసరర రకవప రరదదపల

100-121/167

తఇడడ:ప రకఇబటబమ రరదదపల
ఇఇటట ననఇ:7-172
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:ప కకషర
ఇఇటట ననఇ:7-172
వయససస:42
లఇ: పప
592
RBE0884775
పపరర: నదగమక రరదదపల

578
RBE0974221
పపరర: ఉష రకణణ తపపపర

100-121/462

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప గమఇడ
ఇఇటట ననఇ:7/169
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప హనసమఇతరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-171
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:ప హనసమఇత రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-171
వయససస:53
లఇ: పప
586
RBE2224368
పపరర: పకరశతమక అఇబటట

100-121/464

భరస : ఏడడకకఇదలక తపపపర
ఇఇటట ననఇ:7-170
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-170/2
వయససస:46
లఇ: ససస స
583
RBE0884726
పపరర: వనఇకటటశశరరల రరదదపల

575
LHL4196432
పపరర: లకడక గకయకవకడ

573
LHL2547206
పపరర: నదగరశశరరకవప గమఇడద
తఇడడ:ప వనఇకటచనసససదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : నరససఇబటరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-169
వయససస:27
లఇ: పప
580
RBE2224350
పపరర: సతదయవత అఇబటట

100-121/461

తఇడడ:ప పపదద మటటసయమ
ఇఇటట ననఇ:7-167
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:42
లఇ: పప
577
RBE0972910
పపరర: సకయ నరరఇదప గమఇడద

572
LHL4194262
పపరర: పకపక రకవప ఆఇబటట

597
RBE1729748
పపరర: కకషర పవన రరదదపల

100-120/1034

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక రరదదపల
ఇఇటట ననఇ:7-174
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-121/170

600
RBE1889310
పపరర: అననపపరర రరదదపల

100-121/478

భరస : వనఇకటటశశరరల రరదదపల
ఇఇటట ననఇ:7-174
వయససస:22
లఇ: ససస స
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601
LHL4196457
పపరర: అరరణ అననవరపప

100-121/479

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-175
వయససస:49
లఇ: ససస స
604
RBE1729722
పపరర: నరససఇహరకవప అఇబటట

100-121/480

భరస : కకటటశశర రకవప కకతస
ఇఇటట ననఇ:7-175
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-120/1036

తఇడడ:ప పపలల యయ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-176
వయససస:43
లఇ: పప
607
RBE1471903
పపరర: శశకకఇత అఇబటట

602
RBE1304336
పపరర: లకడక పపలల మక కకతస

100-129/510

603
RBE1729524
పపరర: శశకకఇత అఇబటట

తఇడడ:ప పసద నరససఇహరకవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-176
వయససస:23
లఇ: పప

605
RBE1163807
పపరర: శరరష అఇబటట

100-121/97

606
LHL2554855
పపరర: నరససఇహరకవప అఇబటట

తఇడడ:ప పసదద నరససఇహ రకవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7/176
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-176
వయససస:50
లఇ: పప

608
RBE1727627
పపరర: పపరర చఇదప శశఖర అఇబటట

609
LHL2546984
పపరర: లలతకకమమరర అఇబటట

100-121/98

తఇడడ:ప పసదద నరససఇహ రకవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7/176
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకట నరససఇహ సకశమ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7/177
వయససస:22
లఇ: పప

610
LHL3839693
పపరర: చననరసయయ అఇబటట

100-121/483 612
611
LHL4192688
LHL4196465
పపరర: వనఇకటనరససఇహసకశమ అఇబటట
పపరర: శవకకటటశశరమక కమతఇ

100-121/482

తఇడడ:ప పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:50
లఇ: పప
613
LHL4198404
పపరర: ఫణణత కమటఇ

తఇడడ:ప పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:47
లఇ: పప
100-121/485

భరస : నరరఇదప బటబమ
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:36
లఇ: ససస స
616
RBE1061001
పపరర: వనఇకటటసశరమక పపల

100-121/172

భరస : రకజ పపల
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:41
లఇ: ససస స
619
RBE1304344
పపరర: పకరశత అఇబటట

100-121/490

తఇడడ:ప వశశనదథఇ మమగమలలరర
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:44
లఇ: పప
625
LHL4197661
పపరర: వరలకడక అఇబటట

తఇడడ:ప పకపకరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:40
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

617
LHL2568343
పపరర: అనఇతలకడక చదరరకలరర

618
LHL4192696
పపరర: చఇదపశశఖర అఇబటట

623
RBE1470954
పపరర: ఉపపఇదప కకమమర వవమమల

100-120/779

100-121/493

626
RBE0972738
పపరర: పవన కకమమర తతట

100-121/488

100-121/487

100-121/489

తఇడడ:ప మటటట రకవప లలట
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:34
లఇ: పప
100-121/491

621
RBE1163898
పపరర: చఇదప శశఖర అఇబటట

100-122/67

తఇడడ:ప మటటట రకవప లలట అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:34
లఇ: పప
100-125/842

624
RBE1470962
పపరర: శకశవణణ వవమమల

100-125/843

తఇడడ:ప పసచచయయ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-121/173

627
LHL2549772
పపరర: వనఇకటశశనవకసరకవప తతట

తఇడడ:ప వనఇకట శశనవకస రకవప తతట
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:ప పసద ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:50
లఇ: పప

629
RBE1533207
పపరర: వనఇకటటపవమక అఇబటట

630
RBE1572940
పపరర: నరససఇహ రకవప తతట

భరస : పకపకరకవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:64
లఇ: ససస స

100-121/484

615
RBE0884601
పపరర: వర రకఘవమక రరదదపల
భరస : రకమమడడ
ఇఇటట ననఇ:7-179
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పసచచయయ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : మధస బటబమ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:34
లఇ: ససస స
628
LHL2550853
పపరర: మధసబటబమ అఇబటట

100-121/486

తఇడడ:ప అరరణ కకమమర నసతకకక
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:20
లఇ: పప
100-125/48

100-121/171

భరస : వనఇకటనరససఇహసకశమ
ఇఇటట ననఇ:07-177
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకట నరససఇహ సకశమ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:21
లఇ: పప

620
RBE1879543
పపరర: రకహహల కకషర నసతకకక

100-121/481

భరస : అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : చదననకరశశరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : చఇదప శశఖర అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:33
లఇ: ససస స
622
RBE1664945
పపరర: మలల కకరరరన మమగమలలరర

614
RBE1803766
పపరర: మణణదధప అఇబటట

100-120/1035

100-121/494

100-121/492

100-121/495

తఇడడ:ప శశనవకస రకవప తతట
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:23
లఇ: పప
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631
RBE1572973
పపరర: లకడక తతట

100-121/496

తఇడడ:ప వనఇకట శశనవకసరకవప తతట
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:25
లఇ: ససస స
634
LHL4197406
పపరర: ససజజతద గకయకకవడ

తఇడడ:ప వనఇకట చరర జకకఇపపడడ
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:29
లఇ: పప
100-121/498

భరస : పపసకద రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:36
లఇ: ససస స
637
RBE1727668
పపరర: సకయ ససదర దరర అఇబటట

100-121/99

100-121/503

100-121/506

100-121/508

100-121/509

100-121/511

భరస : ఈశశర చదరర
ఇఇటట ననఇ:7-190
వయససస:35
లఇ: ససస స
655
LHL2555035
పపరర: వనఇకటటచదరర ససదద

భరస : ససబటబరకవ
ఇఇటట ననఇ:7-192
వయససస:58
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-121/504

644
RBE0974809
పపరర: కళయవత అఇబటట

647
RBE0727339
పపరర: అశశక కకమమర యరశమతత

100-122/68

100-121/513

656
LHL2552552
పపరర: మలలల శశరర తతట

100-120/780

659
RBE1573039
పపరర: గగపకలరకవప యమరశమఠర

642
RBE1443423
పపరర: శశనవకసరకవప అఇబటట

100-121/505

645
RBE1225979
పపరర: ఆషక షపక

100-121/507

648
LHL2566131
పపరర: కనకలకడక ఎరశమతత

100-121/174

భరస : పపసకదరకవప
ఇఇటట ననఇ:07-189
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-122/69

651
LHL3839750
పపరర: లకడకనరససఇహరకవప అఇబటట

100-121/510

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-190
వయససస:42
లఇ: పప
100-121/512

654
LHL2546919
పపరర: రమమదతవ ససదద

100-121/175

భరస : వనఇకటటచదరర
ఇఇటట ననఇ:07-191
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-121/176

భరస : శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:07-192
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-121/515

100-121/502

భరస : మసకసన వల
ఇఇటట ననఇ:7-186
వయససస:30
లఇ: ససస స

650
RBE1476886
పపరర: వనఇకట నదగ జజయత
యరశమతత
భరస : అశశకకకమమర యరశమతత
ఇఇటట ననఇ:7-189
వయససస:29
లఇ: ససస స
653
RBE1412360
పపరర: అనసశక అతతకలరర

639
LHL4198958
పపరర: చఇదప కళ ఆఇబటట

తఇడడ:ప రకమయయ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:7-190
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-191
వయససస:45
లఇ: పప
658
LHL4197448
పపరర: లకకమక నదదతఇడల

641
RBE1304211
పపరర: మధన మహన అఇబటట

100-121/500

భరస : శశనవకసరకవ
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పపసకద రకవప యరశమతత
ఇఇటట ననఇ:7-189
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:ప గగపకలరకవప యరశమతత
ఇఇటట ననఇ:7-189
వయససస:48
లఇ: పప
652
LHL4197471
పపరర: భమలకకక పపదద డ దస

100-121/501

భరస : రమమశ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నరససఇహ సకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-188
వయససస:47
లఇ: పప
649
RBE1572890
పపరర: పపసకదరకవ యరశమతత

638
LHL3839248
పపరర: శశనవకసరకవప అఇబటట

636
RBE1940493
పపరర: గగరర జకకఇపపడడ
భరస : నదగ బపహక చరర జకకఇపపడడ
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప శశనవకసరకవ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : రమమష అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:34
లఇ: ససస స
646
RBE0884833
పపరర: శశనవకస రకవప ఆఇబటట

100-121/499

తఇడడ:ప సకఇబశవరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : సససడవఅల
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:25
లఇ: ససస స
643
RBE1533173
పపరర: కళయవత అఇబటట

635
LHL4197547
పపరర: లకకక గకయకకవకడద

100-121/497

తఇడడ:ప నరససఇహరకవ
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప శశనసవకసరకవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7/185
వయససస:22
లఇ: పప
640
RBE1225961
పపరర: మసకరకఇ గగససయమ షపక

100-120/1037 633
632
RBE1957208
LHL4194726
పపరర: నదగ బపహక చరర జకకఇపపడడ
పపరర: రమమశ గకయకకవకడద

657
LHL4193728
పపరర: ససబటబరకవ నదతఇడల

100-121/514

తఇడడ:ప వవఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-192
వయససస:63
లఇ: పప
100-121/100

తఇడడ:ప ససధదకర రకవప యమరశమఠర
ఇఇటట ననఇ:7/193
వయససస:23
లఇ: పప

660
RBE0974296
పపరర: గగపకల రకవప యరశమతత

100-121/177

తఇడడ:ప పపసకద రకవప యరశమతత
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:28
లఇ: పప
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661
LHL2558567
పపరర: రమమష అననవరపప

100-121/516

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:36
లఇ: పప
664
LHL3839636
పపరర: అఇజనవయమలక అననవరపప

100-121/519

100-121/520

100-121/523

100-121/525

తఇడడ:ప బటలకకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-197
వయససస:37
లఇ: పప
676
RBE1880848
పపరర: కకషర మమరరస బటదఇ

668
LHL4192712
పపరర: నరరఇదప కమతఇ

100-121/527

100-121/530

100-120/782

674
RBE1881036
పపరర: శశనస అవపల

100-121/526

680
RBE0884858
పపరర: శశనవకస రకవప అతతకలరర

100-122/70

భరస : శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:07-200
వయససస:37
లఇ: ససస స

685
LHL2541779
పపరర: అఇజలబటల ఆతతకలరర

686
RBE0884007
పపరర: యమమన అలలకయ ఆతతకలరర

100-121/534

భరస : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : ససతదరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-202
వయససస:89
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

689
LHL2540789
పపరర: లకకకకకమమరర ఆతతకలరర
భరస : మహనరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-202
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-121/522

672
RBE0884288
పపరర: శశలత బఇడడ

100-121/524

675
LHL2541001
పపరర: లకకమక అమరక

100-121/179

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:07-198
వయససస:83
లఇ: ససస స
100-121/528

678
LHL2558625
పపరర: లకడక నదరకయణ మటమరరశ

100-121/529

తఇడడ:ప అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-199
వయససస:72
లఇ: పప
100-121/531

681
RBE1226019
పపరర: పదదకవత మటటమకరర

100-121/532

భరస : అరరణ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-199
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-121/533

తఇడడ:ప సససదతశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:50
లఇ: పప
100-121/535

తఇడడ:ప వనఇకట రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-121/537

669
LHL4193736
పపరర: అఇజ బటబమ తరరవకయపకటట

100-121/180 684
683
LHL2540854
LHL2541761
పపరర: వనఇకటలకడకకకమమరర ఆతతకలరర
పపరర: వనఇకటరతనఇ ఆతతకలరర

తఇడడ:ప మమబమససబటన షపక మసకరకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-199
వయససస:30
లఇ: పప

100-121/178

భరస : నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-196
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సససదతశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-199
వయససస:44
లఇ: పప

682
RBE0974817
పపరర: సససదద వకల షపక మసకరకఇ

666
RBE1163849
పపరర: నరససఇహ రకవప తమకశశటట

తఇడడ:ప శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ప లకకకనదరకయణ మటమరరశ
ఇఇటట ననఇ:7-199
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : లకకకనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-199
వయససస:59
లఇ: ససస స

688
LHL2540771
పపరర: వనఇకటనరసమక ఆతతకలరర

100-121/521

671
RBE0644641
పపరర: వవఇకట ససబటగకయలకకక
గరనవనవరపప
భరస : రకమకకషర గగపకల
ఇఇటట ననఇ:7-196
వయససస:72
లఇ: ససస స

677
LHL2553063
పపరర: అరరణ కకమమర మటమరరశ

100-121/518

తఇడడ:ప ససబటబ రకవప తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ప పకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-197
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకట చలమయయ బటదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-198
వయససస:50
లఇ: పప
679
RBE0884056
పపరర: ఝమనస లకడక మటమరరశ

100-120/781

తఇడడ:ప అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:ప శశషయయ తరరవకయపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:30
లఇ: పప
673
LHL2555274
పపరర: ఆఇజనవయమలక తటవరరస

665
RBE0727347
పపరర: కకటటశశరరల కమతతమ

663
LHL3839602
పపరర: ససధదకరర యరశఇమతత
తఇడడ:ప గగపకలరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:ప అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ప బపహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:59
లఇ: పప
670
RBE1921154
పపరర: ఆనఇద తరరవకయపకటట

100-121/517

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:49
లఇ: పప
667
LHL4192704
పపరర: అచచయయ కమతఇ

662
LHL2565174
పపరర: లఇగయయ అననవరపప

687
RBE2224376
పపరర: సససదతశశరరకవప ఆతతకలరర

100-121/536

తఇడడ:ప వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:69
లఇ: పప
100-121/538

690
LHL2541852
పపరర: మహనరకవప ఆతతకలరర

100-121/539

తఇడడ:ప ససతదరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-202
వయససస:56
లఇ: పప
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691
RBE0973165
పపరర: శశషయయ తరరవకయమపటట

100-121/181

తఇడడ:ప నదరకయణ తరరవకయయయ
ఇఇటట ననఇ:7-203
వయససస:55
లఇ: పప
694
LHL3843158
పపరర: సకమమమజయఇ బటటట జ

692
LHL4192720
పపరర: సతయనదరకయణ గమఇడద
తఇడడ:ప పసదసససదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-203
వయససస:54
లఇ: పప

100-121/182

భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:07-204
వయససస:67
లఇ: ససస స

695
LHL4193801
పపరర: హనసమయయ ఆఇబటట

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల భటవకనదరర
ఇఇటట ననఇ:7-204
వయససస:26
లఇ: పప
100-121/547

తఇడడ:ప పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-207
వయససస:52
లఇ: పప
703
LHL2548980
పపరర: హహహమమవత యరశమతత
భరస : పపభటకరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-208
వయససస:43
లఇ: ససస స
706
LHL2550648
పపరర: లకడక యరశమతత

100-121/183

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-212
వయససస:30
లఇ: ససస స
712
RBE2224384
పపరర: పపలమలరకవప కనమరల పపడడ

100-121/558

తఇడడ:ప ససబటబరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-214
వయససస:32
లఇ: పప
718
LHL2541787
పపరర: సష మశశఖర రకవప కకలశశటట
తఇడడ:ప పకఇడడరఇగకరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-216
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

701
LHL3839495
పపరర: ఼఼఼఼఼ ఼఼఼఼఼఼ ఼఼఼ ఼఼఼఼

702
LHL2548972
పపరర: పపభటకరరకవప యరశమతత

100-121/548

707
LHL2558898
పపరర: ఆదదలకకమక యరశమతత

710
LHL4192746
పపరర: మమకకఇటట వఇదనపప

713
LHL2540466
పపరర: ధనలకడక సరరతదదతవ మఇడదల ఇ

716
RBE2224392
పపరర: లకకమక మఇడదల ఇ

100-121/551

719
LHL2541803
పపరర: సకమమమజయమమ కకలశశటట
భరస : పకఇడడరఇగకరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-216
వయససస:62
లఇ: ససస స

100-121/546

100-121/549

705
RBE0884411
పపరర: మలల శశరర పపదద జ

100-121/552

భరస : రకమమలఇగ చదరర
ఇఇటట ననఇ:7-208
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-121/553

708
LHL3839529
పపరర: గగపసనదద కనమరల పపడడ

100-121/554

తఇడడ:ప ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-212
వయససస:49
లఇ: పప
100-121/556

711
LHL4196499
పపరర: రకజజ కకమమరర వఇదనపప

100-121/557

భరస : మమకకఇటట
ఇఇటట ననఇ:7-213
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-121/184

714
LHL2540987
పపరర: నదగరశశరరకవప మఇడదల ఇ

100-121/564

తఇడడ:ప మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:7-214
వయససస:48
లఇ: పప
100-121/566

భరస : యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:7-214
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-121/568

100-121/543

తఇడడ:ప గగపకలరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-208
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:07-214
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-121/565

699
RBE1327783
పపరర: హరరక కకళఇగర
తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల కకళఇగర
ఇఇటట ననఇ:7-205
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పపలమలరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-213
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:ప ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-213
వయససస:64
లఇ: పప
715
LHL4192753
పపరర: శవ కకమమర భవనదరర

100-121/545

భరస : గగపకలరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-209
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-121/555

696
LHL4197539
పపరర: మహలకకక ఆఇబటట

భరస : లకడక శవ రకమ పపకకశ భటవకనదరర
ఇఇటట ననఇ:7-204
వయససస:24
లఇ: ససస స

704
LHL4198917
పపరర: పసచచమమక కరదదసస

100-121/541

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-204
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-208
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : ససధదకర
ఇఇటట ననఇ:07-209
వయససస:37
లఇ: ససస స
709
RBE1885433
పపరర: కకటమక చలమల

100-121/542

తఇడడ:ప వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-207/1
వయససస:52
లఇ: పప
100-121/550

693
LHL4193819
పపరర: నదగరకజ జఇగల
తఇడడ:ప వవఇకటటశకశరర
ల
ఇఇటట ననఇ:7-203
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ప వవఇకటటశకశరర
ల
ఇఇటట ననఇ:7-204
వయససస:45
లఇ: పప

100-121/544 698
697
RBE1895432
RBE1901453
పపరర: లకడక శవ రకమ పపకకశ భటవకనదరర
పపరర: నదగమణణ భటవకనదరర

700
LHL2541985
పపరర: అజయ కకమమర దతవరపలల

100-121/540

717
LHL4197521
పపరర: నదగలకకక పలమవకయయ

100-121/567

భరస : నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-215/B
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-121/569

720
LHL2541811
పపరర: రకమమ కకలశశటట

100-121/570

తఇడడ:ప పకఇడడరఇగకరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-216
వయససస:43
లఇ: పప
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721
LHL2545077
పపరర: శశనవకసరకవప కకలల శశటట

100-121/571

తఇడడ:ప పకఇడడరఇగకరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-216
వయససస:45
లఇ: పప
724
LHL4196507
పపరర: శకకఇతల భవనదరర

100-121/185

100-121/573

భరస : వనఇకటటసశరరల కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-221
వయససస:32
లఇ: ససస స
733
RBE0972712
పపరర: ససధ లకడక మదదద

100-121/572 726
725
LHL2540870
LHL2542447
పపరర: గమరపపసకద బటబమ పసరరమమళళ
పపరర: లకడకకకమమరర పసరరమమళళ

728
LHL2547677
పపరర: శఇకరరకవప పసరరమమళళ

731
RBE1940667
పపరర: మహన రకజత గమఇడ

734
LHL2540862
పపరర: వనజకకమమరర మదదద

తఇడడ:ప రకమకకటటసశ రకవప మదదద
ఇఇటట ననఇ:7-222
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : రకమకకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-222
వయససస:86
లఇ: ససస స

100-121/579
736
RBE0884346
పపరర: వనఇకట నదగ ఆఇజనవయమలక
మదదద
తఇడడ:ప రకమ కకటటశశరకవప మదదద
ఇఇటట ననఇ:7-222
వయససస:28
లఇ: పప

737
LHL2563088
పపరర: జయశశ గమఇడద
భరస : హరరపస
ప కద
ఇఇటట ననఇ:7-223
వయససస:45
లఇ: ససస స

739
LHL2540557
పపరర: సకమమమజయమమ మదదద

740
LHL2540730
పపరర: రకమససబటబరకవప మదదద

100-121/582

భరస : రకమససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-225
వయససస:54
లఇ: ససస స
742
LHL2540607
పపరర: సతయవత కకతస

100-121/190

తఇడడ:ప హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-121/575

100-122/71

746
LHL2540649
పపరర: మలల కకరర నరకవప కకతస

100-121/577

749
LHL2554806
పపరర: భటరత కకళఇగర
భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:42
లఇ: ససస స

100-121/187

732
RBE1942069
పపరర: తరక రగహహత గమఇడ

100-121/576

735
LHL2540938
పపరర: రకమకకటటశశరరకవప మదదద

100-121/578

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-222
వయససస:58
లఇ: పప
100-121/580

738
LHL2545192
పపరర: కకశఇ సససదద షపక

100-121/581

తఇడడ:ప గఫపర
ఇఇటట ననఇ:7-224
వయససస:39
లఇ: పప
100-121/583

741
LHL4192779
పపరర: మమలమల షపక

100-121/584

తఇడడ:ప అబమదల అల
ఇఇటట ననఇ:7-225
వయససస:82
లఇ: పప
100-121/585

744
LHL2550168
పపరర: వనఇకటలకకమక కకతస

100-121/586

భరస : రకమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:7-226
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-121/587

తఇడడ:ప రకమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:7-226A
వయససస:45
లఇ: పప
100-121/589

729
LHL2544195
పపరర: పదదకవత వఇకకయల

తఇడడ:ప హరనదడ పపసకద గమఇడ
ఇఇటట ననఇ:7-221
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:ప సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-226
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:ప కకటటశశర రకవప చఇతద
ఇఇటట ననఇ:7-226
వయససస:32
లఇ: పప
748
LHL2551380
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకళఇగర

743
LHL2540904
పపరర: కకటటశశరరకవప చఇతద

100-121/186

భరస : రకఘవరకవప
ఇఇటట ననఇ:07-221
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-225
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : మలల ఖమరరరనరకవప
ఇఇటట ననఇ:07-226
వయససస:42
లఇ: ససస స
745
RBE1226456
పపరర: పవన కకమమర చఇతద

100-121/574

తలల : హమమద పపసకద రకవప గమఇడ
ఇఇటట ననఇ:7-221
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-121/189

100-120/1038

భరస : శఇకరరకవప స
ఇఇటట ననఇ:07-220
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప గమరరపపసకద బటబమ
ఇఇటట ననఇ:7-220
వయససస:45
లఇ: పప
100-121/188

723
RBE1729714
పపరర: అపపరకవప బబ తస
తఇడడ:ప లకకణ బబ తస
ఇఇటట ననఇ:7-217
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-219
వయససస:83
లఇ: పప

భరస : గమరరపపసకదదబబమ
ఇఇటట ననఇ:7-220
వయససస:77
లఇ: ససస స
730
RBE0973678
పపరర: వనఇకకటరమణ కకమమర

100-120/902

భరస : అపపరకవప బబ తస
ఇఇటట ననఇ:7/217
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:07-218
వయససస:49
లఇ: ససస స
727
LHL2540888
పపరర: నదగమక పసరరమమళళ

722
RBE1729706
పపరర: ఆదదలకడక బబ తస

747
LHL2549244
పపరర: రకమనదధఇ కకతస

100-121/588

తఇడడ:ప నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-226A
వయససస:70
లఇ: పప
100-121/590

750
LHL2541555
పపరర: పపవణ కనమరల పపడడ

100-121/592

తఇడడ:ప పపలమలరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:35
లఇ: పప
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751
LHL2561116
పపరర: ససగమణ కనమరల పపడడ

100-121/593

భరస : గగపసనదధ
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:46
లఇ: ససస స
754
LHL2551422
పపరర: శశనవకసరకవప గమఇడద

100-121/595

100-121/598

100-122/72

758
RBE2224418
పపరర: లకకకకకమమరర గమఇడద

761
RBE1400886
పపరర: లలత కకమమరర గమఇడద

100-121/602

764
RBE2224442
పపరర: రమమష దతవరశశటట

భరస : సకఇబశవరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:28
లఇ: ససస స

767
RBE0977597
పపరర: ధనలకడక నవరళళ

తఇడడ:ప సరరశసశర రకవప చటటటపష ప లక
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:ప సరరశశశర రకవప చటటటపష ప లక
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:27
లఇ: ససస స
775
RBE1216846
పపరర: వనఇకట నదగలకడక గగపవరపప

తఇడడ:ప సససదద
ఇఇటట ననఇ:7-241
వయససస:64
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

773
RBE0974460
పపరర: సకఇబశవరకవప నవరళళ

100-121/610

776
RBE1664812
పపరర: మరరయమక బరరదస

100-121/603

779
LHL2566222
పపరర: జయలకడక బటదఇ
భరస : పసదనరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-242
వయససస:54
లఇ: ససస స

759
RBE2224426
పపరర: సతయనదరకయణ గమఇడద

100-121/600

762
RBE1304302
పపరర: నవనదథ ససరకయవఇశ

100-121/601

765
RBE1224336
పపరర: రవ తతజ కకసరర

100-121/101

తఇడడ:ప వరబపహకచదరర కకసరర
ఇఇటట ననఇ:7/234
వయససస:30
లఇ: పప
100-121/193

768
LHL3838752
పపరర: వరబపహకఇచదరర కరసరర

100-121/604

తఇడడ:ప ససరయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:58
లఇ: పప
100-121/606

771
RBE1226795
పపరర: లకడక పపసనన కకసరర

100-121/607

తఇడడ:ప వరబపహకచదరర కకసరర
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-122/73

774
LHL3843828
పపరర: ససశల శశరకమదదసస

100-121/609

భరస : సష మయయచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-235
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-125/844

తఇడడ:ప బటలసకశమ బరరదస
ఇఇటట ననఇ:7-237
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-121/611

100-121/597

తఇడడ:ప వకససదతవ ససరకయవఇశ
ఇఇటట ననఇ:7-232
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : కకషరమమరరస గగపవరపప
ఇఇటట ననఇ:7-235/1-2
వయససస:31
లఇ: ససస స
778
LHL4192803
పపరర: పసదలతప సక షపక

100-123/30

తఇడడ:ప సరరశశశర రకవప చటటటపష ప లక
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-121/608

756
RBE1083336
పపరర: హరరత గమఇడద

తఇడడ:ప మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : సకఇబశవరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:48
లఇ: ససస స

100-121/605 770
769
RBE0137844
RBE1163856
పపరర: వనఇకట సతయ రవతతజ చటటటపష ప లక
పపరర: లకడక రమయ చటటటపష ప లక

772
RBE1921253
పపరర: లకడక రమయ చటటటపష ప లక

100-121/599

తఇడడ:ప సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-233
వయససస:49
లఇ: పప
100-121/192

100-121/191

భరస : మమరళధర కకమమర గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-233
వయససస:46
లఇ: పప
766
RBE0977563
పపరర: మలల క నవరళళ

100-121/596

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:35
లఇ: పప
763
RBE2224434
పపరర: హనసమఇతతరకవప దతవరశశటట

755
LHL4192795
పపరర: మమరళధర కకమమర గమఇడద

753
RBE0973538
పపరర: కకషర అచసరకయ
తఇడడ:ప చదననకరశవ రకవప అచసరర
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : శశనవకసరకవప గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:32
లఇ: ససస స
760
RBE1083526
పపరర: మమరళధర కకమమర గమఇడద

100-121/594

భరస : పపలమలరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:36
లఇ: పప
757
RBE1327775
పపరర: జజయత సపఇదన గమఇడద

752
RBE2224400
పపరర: లలతదరకణణ కనమరల పపడడ

777
RBE1677699
పపరర: రకజరఇదపపస
ప కద శకఇగకరపకటట

100-127/845

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప శకఇగకరపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-237
వయససస:42
లఇ: పప
100-121/612

780
LHL3843349
పపరర: పరరశన షపక

100-121/613

భరస : రఫస
ఇఇటట ననఇ:7-242
వయససస:35
లఇ: ససస స
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781
LHL3843711
పపరర: ఖమశఇబ షపక

100-121/614

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:7-242
వయససస:76
లఇ: ససస స
784
RBE1926088
పపరర: జజకకర షపక

100-125/845

100-121/195

100-121/619

100-121/196

100-121/623

100-121/626

100-121/197

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
LHL3843695
పపరర: బబగఇ షపక

797
RBE1226829
పపరర: రరయమ఼ బటషక షపక

800
RBE1470947
పపరర: షహహద షపక

803
LHL3838182
పపరర: మమసస ఫక షపక

100-121/630

806
LHL4196531
పపరర: పపసననలకడక దతవరససటట
భరస : హనసమఇతరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-121/633

789
RBE0828673
పపరర: శశక లమల బ

792
RBE1990514
పపరర: రరహన షపక

100-121/621

795
LHL4196523
పపరర: ఫకతమమ షపక

100-121/618

100-120/1039

100-121/622

భరస : గఫపరర
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-121/624

798
RBE1573054
పపరర: మమలమబ షపక

100-121/625

భరస : ఖమశఇ సససదద షపక
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-125/846

801
LHL3839727
పపరర: అబమదల జలల షపక

100-121/627

తఇడడ:ప మమలమల
ఇఇటట ననఇ:7-250/1A
వయససస:49
లఇ: పప
100-121/628

804
LHL2542314
పపరర: మహకదపఫస షపక

100-121/629

తఇడడ:ప మమలమల
ఇఇటట ననఇ:7-250-4C
వయససస:39
లఇ: పప
100-121/631

807
RBE1304245
పపరర: ససతదరకఇ దతవరశశటట

100-121/632

తఇడడ:ప రమమశ దతవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:26
లఇ: పప

100-121/198 810
809
RBE0973322
LHL3838851
పపరర: లకడక నదగ దసరర నసజరఇపకలల
పపరర: వనఇకటటచదరర మమజఇపలల

భరస : వరబపహక చదరర మమజఇపఅల
ఇఇటట ననఇ:7-252
వయససస:30
లఇ: ససస స

100-112/954

తఇడడ:ప ఖమససఇ సససదద షపక
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప మమలమల
ఇఇటట ననఇ:7-250/3C
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:ప మమలమల
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:60
లఇ: పప
808
RBE2224459
పపరర: లకడక దతవరశశటట

100-121/620

తఇడడ:ప అబమదల జలల షపక
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : జజన బటష షపక
ఇఇటట ననఇ:7-250-2
వయససస:28
లఇ: ససస స
805
LHL4192829
పపరర: గఫపర షపక

791
LHL4194288
పపరర: బచచయయ శశరకమ దదసస

786
RBE1498757
పపరర: మరకభ షపక

భరస : మసకసన వకల
ఇఇటట ననఇ:7-246
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప అబమదల జలల షపక
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : షపక కకశఇ శశరదద
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:36
లఇ: ససస స
802
RBE1519982
పపరర: ఆషక షపక

100-121/617

భరస : అబమదలరలల
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప శశనస మమపకపళల
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:44
లఇ: ససస స
799
RBE1879501
పపరర: మమలమబ షపక

788
LHL4192787
పపరర: మసస న వల షపక

100-121/194

భరస : మమసస ఫక షపక
ఇఇటట ననఇ:7-246
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప బపఇహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-247
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : పసద మసకసన షపక
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:74
లఇ: ససస స
796
RBE1163831
పపరర: నదరకయణమక మమపకపళల

100-121/616

తఇడడ:ప సససదద
ఇఇటట ననఇ:7-246
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-247
వయససస:49
లఇ: పప
793
RBE0974254
పపరర: జమమల భ షపక

785
LHL3838570
పపరర: చనకకటయయ దదచతపలల

783
RBE0973090
పపరర: నదగమరరబ షపక
భరస : దరరయహహససఇన షపక
ఇఇటట ననఇ:7-244
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-245
వయససస:92
లఇ: పప

భరస : మమసస ఫక షపక
ఇఇటట ననఇ:7-246
వయససస:32
లఇ: ససస స
790
LHL3839172
పపరర: నదగరశశరరకవప దదచతపలల

100-121/615

భరస : బడత సకహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-242
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప దరరయమ హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:7-244
వయససస:23
లఇ: పప
787
RBE1519990
పపరర: మరక భ షపక

782
LHL4199246
పపరర: మసకసన బ షపక

100-121/634

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-252
వయససస:36
లఇ: పప
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100-121/635 812
811
LHL4192837
LHL2565182
పపరర: వనఇకటరకమయయ మమధవరపప
పపరర: మలల యమయచదరర మలలల ఇ

తఇడడ:ప బపహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-252
వయససస:54
లఇ: పప
814
LHL3843422
పపరర: నదగలకడక శశరకమదదసస

తఇడడ:ప వరబపహకచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-253
వయససస:36
లఇ: పప
100-121/638

భరస : వరబపహకచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-253
వయససస:36
లఇ: ససస స
817
RBE0973041
పపరర: అఇజన కకమమరర బబ గర వరపప

815
LHL4192852
పపరర: బపహకఇ మమధవరరపప

100-121/102

818
RBE0973017
పపరర: పసపయమఇక బబ గర వరపప

భరస : హరరబటబమ
ఇఇటట ననఇ:7-255
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-121/645

100-121/648

100-121/651

100-121/200

తఇడడ:ప శశనవకస చదరర
ఇఇటట ననఇ:7-261-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

830
RBE0804740
పపరర: ససరయయ కరసరర

833
LHL2541506
పపరర: శశనవకసకచదరర కకసరర

100-121/656

836
LHL4196572
పపరర: ససశల కకసరర

100-121/646

839
RBE0974676
పపరర: నదగమర బ షపక
భరస : చనన బడతసకహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:7-262
వయససస:28
లఇ: ససస స

819
RBE0973058
పపరర: హరరబటబమ బబ గర వరపప

100-121/641

822
RBE0804732
పపరర: గగపకల వవలగపపడడ

100-121/644

825
RBE1163823
పపరర: అరరణ ఆడదపప

100-121/647

భరస : అశశక కకమమర ఆడదపప
ఇఇటట ననఇ:7-260
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-121/649

828
LHL3839040
పపరర: వనఇకటకకశషర కరకవప గకరల పకటట

100-121/650

తఇడడ:ప శఇకరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:54
లఇ: పప
100-121/652

831
RBE1225946
పపరర: రకధ మమనక కనమరల పపడడ

100-121/653

తఇడడ:ప రకధ కకషరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-121/654

834
LHL2541530
పపరర: కకఇడలమచదరర కకసరర

100-121/655

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-261/A
వయససస:38
లఇ: పప
100-121/657

భరస : శశనవకసచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-261/A
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-121/659

100-121/640

తఇడడ:ప అపకప రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-259/A
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-261/A
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-261/A
వయససస:69
లఇ: ససస స
838
RBE0828806
పపరర: కరసరర రకఘవరకన

100-121/643

తఇడడ:ప శశనవకసచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:ప శశనవకస చదరర కకసరర
ఇఇటట ననఇ:7-261A
వయససస:31
లఇ: ససస స
835
LHL4196564
పపరర: నదరకయణమక కకసరర

827
LHL2541498
పపరర: నదగరశశరరకవప తదళళళరర

816
LHL4198511
పపరర: సరలమ మలలమ చదరల

తఇడడ:ప వనఇకటటసశరరల బబ గర వరపప
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:54
లఇ: ససస స
832
RBE0973074
పపరర: రకఘవ రకణణ కకసరర

100-121/199

భరస : నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-260
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:35
లఇ: పప
829
LHL4196556
పపరర: మలలల శశరర తదళళళరర

824
LHL4198537
పపరర: రకజయలకకక తదలకలరర

100-121/637

భరస : మలలల కరరరనద రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-253
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-257
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-260
వయససస:36
లఇ: పప
826
LHL2541183
పపరర: రకమకకషర తదళళళరర

100-121/639

తఇడడ:ప హరర బటబమ బబ గర వరపప
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:29
లఇ: ససస స

100-121/642 821
820
LHL4198768
LHL3839164
పపరర: అఇజన కకమమరర బబ గకర వరపప
పపరర: నదగరతదనరకవప దడరరడల

813
LHL3838935
పపరర: వరబపహకచదరర శశరకమదదసస
తఇడడ:ప సష మయమయచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-253
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:ప నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-253
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : హరర బటబమ బబ గర వరపప
ఇఇటట ననఇ:7/254
వయససస:45
లఇ: ససస స

823
LHL4194395
పపరర: కకశ వశశసశర రకవప తదలకలరర

100-121/636

837
RBE0973553
పపరర: ససరకయ కకసరర

100-121/658

తఇడడ:ప శశనవకస చదరర కకసరర
ఇఇటట ననఇ:7-261A
వయససస:27
లఇ: పప
100-120/783

840
LHL2543395
పపరర: పసదద బడతసక షపక

100-121/660

తఇడడ:ప పసద లతఫ సక
ఇఇటట ననఇ:7-262
వయససస:37
లఇ: పప
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841
LHL2547933
పపరర: చనన బడతసక షపక

100-121/661

తఇడడ:ప పసద లతఫ సక
ఇఇటట ననఇ:7-262
వయససస:35
లఇ: పప
844
LHL4194429
పపరర: బడత షక షపక

తఇడడ:ప ససబటబరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-262
వయససస:49
లఇ: పప
100-121/664

తఇడడ:ప చనన లతషక
ఇఇటట ననఇ:7-262
వయససస:32
లఇ: పప
847
LHL4196580
పపరర: పసరకబ షపక

100-121/668

100-121/670

100-121/671

100-121/673

100-120/1043

100-121/678

తఇడడ:ప నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

854
RBE2224467
పపరర: పసదనరససఇహరకవప బటదఇ

857
LHL4194304
పపరర: కకషట యయ కనమమరపపడక

860
RBE1163815
పపరర: వనఇకటటశశరరల మనననఇకకఇట

863
RBE0884387
పపరర: లకకక పపసపకటట

100-121/202

866
LHL2565273
పపరర: లకడక భవనదరర

100-121/672

869
LHL4194346
పపరర: సష మయమయ దదసరర
తఇడడ:ప బటలయమయ
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:49
లఇ: పప

100-121/669

852
RBE1729458
పపరర: శవ లకడక అఇబటట

100-120/1041

855
RBE1729185
పపరర: లకడక జయశశ కనమరల పపడడ

100-120/1042

తఇడడ:ప రకధద కకషరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:7-264
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-121/674

858
LHL4194312
పపరర: బటలమ నరససఇహరకవప బటదఇ

100-121/675

తఇడడ:ప వవఇకట చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-264
వయససస:57
లఇ: పప
100-121/676

861
LHL4192886
పపరర: వనఇకటటశశరరల గరరకపకటట

100-121/677

తఇడడ:ప సతయఇ
ఇఇటట ననఇ:7-267
వయససస:61
లఇ: పప
100-121/679

864
RBE1412386
పపరర: శశనవకసరకవప చచదరర

100-121/201

తఇడడ:ప రకమమరకవప చచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:38
లఇ: పప
100-121/680

భరస : ససబటబ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-121/682

849
LHL4192878
పపరర: చనలతఫ సక షపక

తఇడడ:ప మలల కకరరరన రకవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకస చదరర
ఇఇటట ననఇ:7-267
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకసరకవప చచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:37
లఇ: ససస స
868
LHL3839685
పపరర: సతయనదరకయణ కకసరర

100-120/1040

తఇడడ:ప బసవయయ మనననఇకకఇట
ఇఇటట ననఇ:7-266
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:ప అఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-267
వయససస:37
లఇ: పప
865
RBE1412410
పపరర: నదగలకడక చచదరర

851
RBE1729433
పపరర: అరరదఇఠర అఇబటట

100-121/666

తఇడడ:ప సససదద
ఇఇటట ననఇ:7-262A
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:ప నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-264
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-266
వయససస:21
లఇ: ససస స
862
RBE0884361
పపరర: శశనవకస చదరర పపసపకటట

100-121/667

తఇడడ:ప వనఇకటచలమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-264
వయససస:50
లఇ: ససస స
859
RBE1744994
పపరర: గకయతప మనననఇగమఇట

848
LHL4196622
పపరర: సససదదబ షపక

846
RBE1456020
పపరర: హహసపసన బ షపక
భరస : బదతసక షపక
ఇఇటట ననఇ:7-262
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప మలల కకరరరన రకవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : బటలమ నరససఇహ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:43
లఇ: ససస స
856
LHL2556298
పపరర: ససజజత కనమరల పపడడ

100-121/665

భరస : చనలతఫకస
ఇఇటట ననఇ:7-262 A
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప లతసక షపక
ఇఇటట ననఇ:7-262A
వయససస:27
లఇ: పప
853
LHL4198560
పపరర: జజనకక భటదఇ

845
RBE0977555
పపరర: లత బ షపక

100-121/663

తఇడడ:ప పపదద లత సకహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-262
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : చన లతసక
ఇఇటట ననఇ:7-262
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : పసద బమదతసక
ఇఇటట ననఇ:7-262/1
వయససస:33
లఇ: ససస స
850
RBE1216879
పపరర: సససదద షపక

100-121/662 843
842
LHL2559938
LHL4194296
పపరర: ససరయనదరకయమణ సకతతలలరర
పపరర: బకకర సక శశక

867
LHL2565976
పపరర: ససబటబరకవప భవనదరర

100-121/681

తఇడడ:ప రకజరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:71
లఇ: పప
100-121/683

870
LHL4194353
పపరర: దశరద ససరర

100-121/684

తఇడడ:ప శవకజ
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:39
లఇ: పప
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871
LHL4194361
పపరర: శఇకర పలకల

100-121/685

తఇడడ:ప చఇదప కకఇత
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:40
లఇ: పప
874
LHL4192894
పపరర: వనఇకటటచదరర కకసరర

100-121/688

100-121/204

100-128/551

100-121/694

100-121/697

100-121/700

100-121/703

భరస : శశనవకస దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
LHL4196648
పపరర: ససజనయ బటటపగమఇట

887
RBE2224483
పపరర: వనఇకకయమక మతద

890
LHL2555027
పపరర: కకటటశశరమక బటపగమఇట

893
LHL2553105
పపరర: అఇజమక దదచతపలల

100-123/31

896
LHL2553097
పపరర: జజయత అఇబటట

100-121/695

899
LHL2564599
పపరర: సససదమక దదచతపలల
భరస : శవ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:54
లఇ: ససస స

100-121/691
879
RBE1882810
పపరర: యగరన బటల నదగమణణ దదచతపలల

882
LHL4194411
పపరర: వవఇకట రకమయయ బటపగమఇట

100-121/693

885
LHL4198529
పపరర: శశరకమ దదసస అమమరరసశరర

100-121/696

భరస : బచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-274
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-121/698

888
LHL4194403
పపరర: రవ మత

100-121/699

తఇడడ:ప వవఇకట రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-274/A
వయససస:35
లఇ: పప
100-121/701

891
LHL2562114
పపరర: లకకకనదరకయణ కఇబటల

100-121/702

తఇడడ:ప మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-274C
వయససస:39
లఇ: పప
100-121/704

894
LHL2565927
పపరర: మలల కకరర నరకవప అఇబటట

100-121/705

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:46
లఇ: పప
100-121/706

భరస : మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:7-276
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-121/205

100-121/203

తఇడడ:ప వవఇకట నరసససయమ
ఇఇటట ననఇ:7-274
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : నదగరశశరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : నదగమల మరక షపక
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:47
లఇ: ససస స
898
RBE0973140
పపరర: రకజకకమమరర దదచతపలల

100-121/692

భరస : వనఇకటరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-274B
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : లకడకనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-274C
వయససస:36
లఇ: ససస స
895
RBE1304153
పపరర: మమలమబ షపక

881
LHL2547883
పపరర: రమమష మతత

876
RBE0974312
పపరర: చఇదప కలమ దదచతపలల

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-273
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటపవప
ఇఇటట ననఇ:7-274
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకటటపవప
ఇఇటట ననఇ:7-274A
వయససస:64
లఇ: పప
892
LHL3843786
పపరర: అనసరకధ కఇభటల

100-121/690

తఇడడ:ప వనఇకట రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-274
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : కకషరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:7-274
వయససస:92
లఇ: ససస స
889
LHL4192811
పపరర: వనఇకటటపవప యతద

878
LHL3843679
పపరర: లలత దదచతపలల

100-121/687

భరస : సతయనదరకయణ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-273
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకటరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-274
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకట రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-274
వయససస:31
లఇ: ససస స
886
RBE1226001
పపరర: మఇగతదయమరర గగఇటల

100-121/689

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-273
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప చనన కకటయయ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-273
వయససస:42
లఇ: పప
883
LHL4196630
పపరర: పపమల బటపగమఇట

875
RBE2224475
పపరర: నదగరశశరకవప కకళఇగర

873
LHL4198628
పపరర: అలమక సక఼ కర
భరస : శఇకర
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-270
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-273
వయససస:20
లఇ: ససస స
880
RBE0977191
పపరర: సతయనదరకయణ దదచతపలల

100-121/686

భరస : దశరధద
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-269/1
వయససస:42
లఇ: పప
877
RBE1885938
పపరర: తతజశశన దదచతపలల

872
LHL4198610
పపరర: అశశన ససలల

897
LHL2556983
పపరర: నదరకయణమక అఇబటట

100-121/707

భరస : వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-276
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-121/708

900
LHL3839115
పపరర: శవ దదచతపలల

100-121/709

తఇడడ:ప చన కకటయయ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:59
లఇ: పప
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901
LHL3839339
పపరర: శశనవకస దదచతపలల

100-121/710

తఇడడ:ప దదచతపలల శవ శవ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:35
లఇ: పప
904
LHL4198677
పపరర: కకటటశశరర దదచతపలల

100-121/713

100-123/32

భరస : వనఇకటరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-279
వయససస:50
లఇ: ససస స
913
LHL4198719
పపరర: కకమమరర బబ డడడ
భరస : శశనవకస రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-280
వయససస:41
లఇ: ససస స
916
RBE1750637
పపరర: కకశ వశశనదథఇ జలల

100-121/723

100-121/726

100-121/728

తఇడడ:ప జజనస
ఇఇటట ననఇ:7-287
వయససస:45
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE0332379
పపరర: శశనవకస రకవప బబ దస
ద

917
LHL2564110
పపరర: లకడకపపలల మక పసరరమమళళ

920
RBE0884171
పపరర: లకడక వకసవ కకతదస

923
LHL3838877
పపరర: ఆఇజనవయమలక తరరమలశశటట

100-121/731

100-120/784

100-121/721

912
LHL4198701
పపరర: వవఇకట రతనఇ మమధవరపప

100-121/719

915
RBE1750496
పపరర: మలల శశరర జలల

100-121/722

భరస : కకశ వశశనదథఇ జలల
ఇఇటట ననఇ:7-280/a
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-121/724

918
LHL2565992
పపరర: నదగమలలల శశరర దడరరడల

100-121/725

భరస : నదగరతదనరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-282
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-121/727

921
RBE0973462
పపరర: సతష బటబమ తరరమనశశటట

100-121/206

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక తరరమనశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-283
వయససస:29
లఇ: పప
100-121/729

924
LHL3839198
పపరర: రకమమ దడరరడల

100-121/730

తఇడడ:ప నదగరతదనరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-284
వయససస:37
లఇ: పప

926
LHL2547826
పపరర: వనఇకటరకమనదగఓఇకకర
ఆతతకలరర
తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-285
వయససస:39
లఇ: పప

100-121/732

929
RBE1498443
పపరర: రకధదక కటట మమరర

100-120/785

భరస : రకమహన రకవప కటట మమరర
ఇఇటట ననఇ:7-288
వయససస:30
లఇ: ససస స

100-121/716

భరస : నదగ భమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-280
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప భకకపత
ఇఇటట ననఇ:7-283-A
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:ప నదగరతదన రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-284
వయససస:33
లఇ: పప
928
RBE0838839
పపరర: జజనస పసరక షపక

100-121/718

తఇడడ:ప హరరనదథ బటబమ కకతదస
ఇఇటట ననఇ:7-282
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-283
వయససస:45
లఇ: ససస స
925
LHL4192902
పపరర: నరససఇహరకవప దడరరడల

911
LHL2547495
పపరర: రమణ మమధవరపప

909
LHL4196655
పపరర: నదగమణణ మమదవరపప
భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-279
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-280A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమ కకటయయ కకతదస
ఇఇటట ననఇ:7-282
వయససస:51
లఇ: పప
922
LHL4198693
పపరర: లకకక తరరమల శశటట

100-121/715

తఇడడ:ప లకకణ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-280/A
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:ప జగనదనథఇ జలల
ఇఇటట ననఇ:7-280/a
వయససస:41
లఇ: పప
919
LHL4194437
పపరర: హరరనదథ బటబమ కకతదస

908
LHL2547263
పపరర: నరశఇహరకవప మమధవరపప

100-122/74

భరస : జజన బటషక
ఇఇటట ననఇ:7-278
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : బపహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-280
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-121/720

100-121/712

100-121/714 906
905
RBE0884205
RBE1498245
పపరర: వనఇకట సకయ రఇగనదధ కకతస
పపరర: ఆశక షపక

తఇడడ:ప వనఇకటరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-279
వయససస:35
లఇ: పప
100-121/717

903
LHL4198669
పపరర: పపభటవత కకతస
భరస : హరరనదద బటబమ
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప హరనదథ బటబమ కకతస
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : జజన బటషక షపక
ఇఇటట ననఇ:7-278
వయససస:28
లఇ: ససస స
910
RBE2224624
పపరర: ససతదరకమమక మమధవరపప

100-121/711

తఇడడ:ప శవ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ప శవ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:31
లఇ: ససస స
907
RBE1498146
పపరర: ఆషక షపక

902
LHL4194379
పపరర: రకమమఇజనవయమలక దదచతపలల

927
LHL2548634
పపరర: ఉమమపకరశత ఆతతకలరర

100-121/733

భరస : వనఇకరటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-285
వయససస:55
లఇ: ససస స
930
LHL2541845
పపరర: నదగరశశరరకవప మరరయమల

100-121/734

తఇడడ:ప పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:7-288
వయససస:55
లఇ: పప
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931
LHL4196671
పపరర: పపవళక మరరయమల

100-121/735

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-288
వయససస:31
లఇ: ససస స
934
LHL4198636
పపరర: ససజజతద భటదఇ

100-121/738

100-121/741

తఇడడ:ప వనఇకట చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-289
వయససస:52
లఇ: పప
940
LHL2549939
పపరర: లకడక కకమమరర సకతతలలరర

100-121/742

భరస : ససరయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-290
వయససస:42
లఇ: ససస స
943
LHL2558542
పపరర: వనఇకయయ అననవరపప

100-121/744

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-291
వయససస:54
లఇ: పప
946
RBE0973181
పపరర: జజయత బబ గర వరపప

100-121/736

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప మరరయమల
ఇఇటట ననఇ:7-288
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : నరససఇహలక
ఇఇటట ననఇ:7-289
వయససస:43
లఇ: ససస స
937
RBE1381748
పపరర: నరససఇహహలక బటధఇ

932
RBE0972811
పపరర: పపలమలరకవప మరరయమల

935
LHL4198644
పపరర: శవ కకమమరర మత

100-121/737

భరస : కకఇడల చదరర కకసరర
ఇఇటట ననఇ:7-289
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-121/739

936
LHL4198651
పపరర: మమతద మత

100-121/740

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:7-289
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:7-289
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-112/955
938
RBE1476449
పపరర: తరరణ సకయ కకమమర
సకతతలలరర
తఇడడ:ప ససరకయ నదరకయణ సకతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:7-290
వయససస:24
లఇ: పప

100-121/207
939
RBE1940246
పపరర: తరరణ సకయ కకమమర సతతలలరర

తఇడడ:ప ససరయ నదరకయణ సతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:7-290
వయససస:23
లఇ: పప

941
RBE1664796
పపరర: ససధధర కకమమర సతతలలరర

942
LHL2558443
పపరర: వనఇకటటశశరరల అననవరపప

100-125/49

తఇడడ:ప ససరయ నదరకయణ సతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:7-290
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకయయ అననవరపప
ఇఇటట ననఇ:7-291
వయససస:36
లఇ: పప

944
LHL4196689
పపరర: సససదమక అననవరపప

945
RBE1750587
పపరర: ససకనయ అననవరపప

100-121/745

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-291
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-121/208

933
LHL4198545
పపరర: సతయలకడక కకసరర

947
RBE0973207
పపరర: భమనవసవరర బబ గర వరపప

100-121/743

100-121/746

భరస : వనఇకటటశశరరల అననవరపప
ఇఇటట ననఇ:7-291
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-121/209

948
RBE0973504
పపరర: కకషర వవణణ కరరకదదసస

100-121/210

తఇడడ:ప అమరలఇగరసశర రకవప బబ గర వరపప
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప అమరలఇగరసశర రకవప బబ గర వరపప
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వరజనవయమలక కరరకదదసస
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:29
లఇ: ససస స

949
RBE0974213
పపరర: అనసశక బబ గర వరపప

950
LHL2555019
పపరర: అననపపరర కకసకరర

951
LHL4194387
పపరర: నదగరశశర రకవప పలమవకయయ

100-121/211

తఇడడ:ప అమరలఇగరసశర రకవప బబ గర వరపప
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : నదగరకజ
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:39
లఇ: ససస స

952
RBE0972290
పపరర: కకససయమ ససరఇజ

953
LHL2544302
పపరర: బపహకయయ రరదడప జ

100-123/33

తఇడడ:ప శశషయయ ససరఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:29
లఇ: పప
955
RBE1727684
పపరర: వనఇకట సకయ చరణ అఇబటట

100-121/751

తఇడడ:ప పపదద శఇభమలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:7-295
వయససస:51
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

956
LHL2542181
పపరర: రకమకకటమక మఇడదల ఇ

100-121/749

959
LHL4198578
పపరర: మలలల శశరర చఇతద
భరస : శశనవకస రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-295
వయససస:41
లఇ: ససస స

954
LHL4196697
పపరర: వజయ రరదడప జ

100-121/750

భరస : బపహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-293
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-121/752

భరస : వనఇకటగమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-294
వయససస:90
లఇ: ససస స
100-121/754

100-121/748

తఇడడ:ప వవఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:ప శవరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-293
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:ప హనసమయయ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:7-293
వయససస:20
లఇ: పప
958
LHL4194338
పపరర: శశనవకస రకవప చఇతద

100-121/747

957
LHL2549947
పపరర: రమమదతవ మరరయమల

100-121/753

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-295
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-121/755

960
LHL2547586
పపరర: శవరకమయయ జకకఇపపడడ

100-121/756

తఇడడ:ప గగవఇదదచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:40
లఇ: పప
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961
LHL2547842
పపరర: కకటటశశరరకవప కకకకమమనస

100-121/757

తఇడడ:ప సకఇబశవరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:39
లఇ: పప
964
LHL2554608
పపరర: రకమలఇగకచదరర పసదద డ జ

100-121/760

100-121/763

100-121/766

100-121/768

100-121/771

100-121/774

100-121/212

తఇడడ:ప సఇబటశవ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-302
వయససస:40
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

974
LHL4196705
పపరర: మరకబ షపక ననమలపపరర

977
RBE0332395
పపరర: నరరష కకమమర కకలఇగర

980
RBE2224640
పపరర: భటగయలకడక కకళఇగర

983
RBE0973579
పపరర: అమర వనఇకటటసశరరల గమఇడద

100-121/778

986
LHL2558666
పపరర: నదగరశశరమక గమఇడద

100-121/769

989
RBE0838847
పపరర: హరరనదద బటదఇ
తఇడడ:ప నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:29
లఇ: పప

969
LHL4199055
పపరర: కకటటశశరర జకకఇపపడడ

100-121/765

972
LHL2542793
పపరర: ససనత కకసరర

100-121/767

975
LHL4199287
పపరర: ససజజత కకసర

100-121/770

భరస : వనఇకట చదరర
ఇఇటట ననఇ:7-297
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-121/772

978
RBE0332411
పపరర: నరససఇహరకవప కలఇగర

100-121/773

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-299
వయససస:33
లఇ: పప
100-121/775

981
RBE0884965
పపరర: లకకమక ఆఇబటట

100-121/776

భరస : పసద మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:7-300
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-121/213

100-121/777
984
LHL2548998
పపరర: వనఇకట సతయనదరకయణ గమఇడద

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:37
లఇ: పప
100-121/779

భరస : అమరవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-121/781

100-121/762

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-297
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:39
లఇ: పప
988
LHL4194528
పపరర: వవఇకటటశశరళళ సకశమ

100-128/552

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-299
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరరకవప గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:37
లఇ: ససస స
985
LHL2558559
పపరర: శఇకర రకవప గమఇడద

971
RBE1223585
పపరర: సకయలల శశరకఇ

966
LHL4194478
పపరర: శశకకఇత శశరకమదదసస

భరస : శవ రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-299
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-299
వయససస:37
లఇ: ససస స
982
RBE0973124
పపరర: పపరరరమ గమఇడద

100-121/764

భరస : చనజమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-297
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప చనమసకసన
ఇఇటట ననఇ:7-297
వయససస:72
లఇ: పప
979
RBE0884437
పపరర: లకకక అఇబటట

968
LHL4198743
పపరర: శశ నదగమ కకకకమమనస

100-121/759

తఇడడ:ప కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : శశకకనస శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-296/A
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-297
వయససస:69
లఇ: ససస స
976
RBE2224632
పపరర: చనజమమలక షపకరనమలపపరర

100-121/761

భరస : కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప అచచయమయచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-296/A
వయససస:44
లఇ: పప
973
LHL2542801
పపరర: చఇదపమక కకసరర

965
LHL2565877
పపరర: నదసరమమక శశరకమదదసస

963
LHL2554491
పపరర: లకడక సకమమమజయఇ మలల ఇ
భరస : ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : అమరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప బమచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:56
లఇ: పప
970
LHL2554483
పపరర: ఆదదనదరకయణ మలలల ఇ

100-121/758

తఇడడ:ప యలల మఇదదచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:ప సష మయయ
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:39
లఇ: పప
967
LHL4194858
పపరర: అమరనదద శశరకమదదసస

962
LHL2548204
పపరర: వరకచదరర నదరకయణదదసస

987
LHL4194510
పపరర: సఇబటశవ రకవప సకశమ

100-121/780

తఇడడ:ప వవఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:7-302
వయససస:61
లఇ: పప
100-120/786

990
LHL3838125
పపరర: ససతదరకమయయ యరశఇశశటట

100-121/782

తఇడడ:ప కకశషర
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:54
లఇ: పప
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991
LHL4192928
పపరర: నవన కకమమర బటదఇ

100-121/783

తఇడడ:ప చన నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:32
లఇ: పప
994
RBE2224657
పపరర: నరశఇహరకవప బటదఇ

100-121/786

100-121/789

100-128/554

100-121/792

100-121/795

100-121/798

100-121/800

తఇడడ:ప ససబటబ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-323
వయససస:66
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 LHL2548667
పపరర: పపరరచఇదపరకవప కటట మమరర

1007 LHL2558187
పపరర: మలల ఖమరరరనరకవప కటట మమరర

1010 RBE0972761
పపరర: శలప కనమరల పపడడ

1013 LHL4194098
పపరర: అపకప రకవప చమమట

100-121/803

1016 LHL3838398
పపరర: మమరళ కఇభఇపకటట

100-121/793

1019 LHL4196721
పపరర: రకజరశశరర బమరరగమపలల
భరస : శశనవకస పపసకద
ఇఇటట ననఇ:7-323
వయససస:50
లఇ: ససస స

999
RBE1667922
పపరర: కకటటశశర రకవప జజలల

100-128/553

1002 RBE1633585
పపరర: రకజరశ కటట మమరర

100-121/214

1005 LHL2548675
పపరర: రకమకహనరకవప కటట మమరర

100-121/794

తఇడడ:ప కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:37
లఇ: పప
100-121/796

1008 LHL4198776
పపరర: ససజజతద కటట మమరర

100-121/797

భరస : పపరరచఇదప రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-121/215

1011 RBE1940386
పపరర: లత మదదల

100-121/799

భరస : గణణశ బటబమ మదదల
ఇఇటట ననఇ:7-318
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-121/801

1014 RBE1991447
పపరర: కతతజ ససవరకనచదరర

100-121/802

తఇడడ:ప కతతజ ససవరకనచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-322
వయససస:61
లఇ: పప
100-121/804

తఇడడ:ప వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-323
వయససస:45
లఇ: పప
100-121/806

100-121/788

తఇడడ:ప పసచచయయ కటట మమరర
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:ప పపదద జగర యయ
ఇఇటట ననఇ:7-321
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : కతతజ రరణమక
ఇఇటట ననఇ:7-322
వయససస:39
లఇ: ససస స
1018 LHL4194544
పపరర: వవఇకటరతనఇ నసతతలపకటట

100-121/791

భరస : పపవణ కనమరల పపడడ
ఇఇటట ననఇ:7-317
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-319
వయససస:44
లఇ: పప
1015 RBE1991454
పపరర: కతతజ రరణమక

1001 RBE2224681
పపరర: ఆదదనదరకయణ జజలల

996
RBE2224665
పపరర: సససదసలక బమరరశ

తఇడడ:ప శశనవకస రకవప జజలల
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:ప కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:43
లఇ: ససస స
1012 LHL3838158
పపరర: గగపకలరకవప చమటట

100-121/790

తఇడడ:ప కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:49
లఇ: ససస స
1009 LHL4198784
పపరర: హహమబఇదస గమఇడ

998
RBE2224673
పపరర: శశఖరర జజలల

100-121/785

తఇడడ:ప భదపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-307
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:ప చనకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-310
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:ప కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:35
లఇ: పప
1006 LHL2553782
పపరర: రకజయలకడక కటట మమరర

100-121/787

తఇడడ:ప హనసమఇతరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:ప పసదద నరససఇహ మలమల
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:25
లఇ: పప
1003 LHL2548493
పపరర: పవన కకమమర కటట మమరర

995
LHL4192944
పపరర: నదగరశశరకవప జజలల

993
LHL4196713
పపరర: ససబబలకడక బటదఇ
భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-306
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:ప చనకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:69
లఇ: పప
1000 RBE1892629
పపరర: గఇగయయ మలమల

100-121/784

తఇడడ:ప చన నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటచలమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:57
లఇ: పప
997
LHL4192951
పపరర: హనసమఇతరకవప జజలల

992
LHL4192936
పపరర: నట కకశశర బటదఇ

1017 LHL4192977
పపరర: శశనవకస పపసకద బమరరగమపలల

100-121/805

తఇడడ:ప మలల కకరరరన శకససస స
ఇఇటట ననఇ:7-323
వయససస:55
లఇ: పప
100-121/807

1020 RBE1060979
పపరర: కకతదయయనదతవ గమఇడద

100-121/103

తఇడడ:ప జనకరకమయయ గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7/323-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
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1021 LHL2553980
పపరర: జజనకకరకమయయ గమఇడద

100-121/808

తఇడడ:ప మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:7-323/1
వయససస:65
లఇ: పప
100-121/812

1027 LHL2568269
పపరర: సతయవత గమఇడద

100-121/811

100-124/492

100-124/495

100-124/498

100-124/500

100-124/503

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 LHL2564284
పపరర: మలలల సశరర సకశమ

1037 LHL4193009
పపరర: చనరససలక షపక

1040 LHL2548931
పపరర: మమలమబ శశక నవమలపపరర

1043 LHL4193017
పపరర: శశనస బతత
స ల

100-124/506

1046 RBE2228963
పపరర: కకటమక వవమమల

100-124/496

1049 RBE1226761
పపరర: భరదదశజ దతవత
తఇడడ:ప రకమకహన రకవప దతవత
ఇఇటట ననఇ:7/332
వయససస:29
లఇ: పప

1029 LHL4192985
పపరర: సరరశశశరరకవప చటటటపష ప లక

100-124/491

1032 LHL4196754
పపరర: కకటట రరడడడ మమతస న

100-124/494

1035 LHL3838596
పపరర: శశనవకసరకవప కఇభఇపకటట

100-124/497

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-325
వయససస:44
లఇ: పప
100-124/499

1038 RBE1401157
పపరర: ననమలపపరర రససలబ షపక

100-123/34

తఇడడ:ప ననమలపపరర బమడత సకహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-124/501

1041 RBE0884494
పపరర: ననమలపపరర మసకసన బ షపక

100-124/502

భరస : మసకసన
ఇఇటట ననఇ:7-328
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-124/504

1044 LHL4195228
పపరర: సతయనదరకయణ వవమమల

100-124/505

తఇడడ:ప పసదగమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-329/1
వయససస:51
లఇ: పప
100-124/507

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-330/1
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-121/216

100-121/814

భరస : బపహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-324/1
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పసదసకఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-329/1
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:ప పసదజకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-330
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:ప రకమకహన రకవప దతవత
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:29
లఇ: పప

100-124/493

భరస : బమడద
ఇఇటట ననఇ:7-328
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప చన జమమల
ఇఇటట ననఇ:7-328
వయససస:31
లఇ: పప

1048 RBE1304161
పపరర: భరద వకజ దతవత

1031 LHL4192993
పపరర: బపహకయయ కఇభఇపకటట

1026 RBE1426189
పపరర: రమమదతవ వలల ఇకకఇడ

తఇడడ:ప ససబటబరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-324
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:ప పసదజజనస
ఇఇటట ననఇ:7-326
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : బమడత సకహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:34
లఇ: ససస స

1045 LHL4193025
పపరర: గగవఇదరకజ వవమమల

100-121/815

భరస : మహనరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-325
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-325
వయససస:33
లఇ: పప

1042 RBE0884502
పపరర: జజన బటష షపక

1028 RBE1898212
పపరర: లకకమక చటటటపష ప లక

100-121/810

భరస : రకధ కకషర వలల ఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7-323-1
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-324/1
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-325
వయససస:63
లఇ: పప

1039 RBE0884452
పపరర: ననమలపపరర రససల బ షపక

100-121/813

భరస : ససబటబరకవప చటటటపష ప లక
ఇఇటట ననఇ:7-324
వయససస:78
లఇ: ససస స

భరస : సరరశశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-324
వయససస:77
లఇ: ససస స

1036 LHL4194643
పపరర: శవ రకమమ కఇభఇపకటట

1025 RBE1426171
పపరర: రకధ కకషర వలల ఇకకఇడ

1023 LHL4196739
పపరర: లకడకపకరశత కటట మమరర
భరస : మలల ఖమరరరనరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-323/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకధ కకషర వలల ఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7-323-1
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-323/2
వయససస:37
లఇ: ససస స

1033 LHL2561819
పపరర: సతయనదరకయణ కఇభఇపకటట

100-121/809

భరస : జజనకకరకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-323/1
వయససస:57
లఇ: ససస స

1024 RBE1304310
పపరర: కకశశర సకయ పపసకద బటబమ
గమఇడద
తఇడడ:ప జజనకకరకమయయ గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-323-1
వయససస:28
లఇ: పప

1030 LHL4196747
పపరర: భటరతలకడక చటటటపష ప లక

1022 LHL2553998
పపరర: అరరణ గమఇడద

1047 LHL3839289
పపరర: వనఇకటటకకషన వవమమల

100-124/508

తఇడడ:ప పసదబకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-330/2
వయససస:57
లఇ: పప
100-124/486

1050 LHL4193041
పపరర: శశనవకసరకవప వవమమల

100-124/509

తఇడడ:ప పసదగమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:44
లఇ: పప
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1051 LHL4194197
పపరర: రకమ మహన రకవప దతవత

100-124/510

తఇడడ:ప వవఇకట సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:53
లఇ: పప
1054 LHL3843182
పపరర: సఇధదయరకణణ శశపసరఇబమరర

100-124/513

భరస : హనసమఇతరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-333
వయససస:37
లఇ: ససస స
1057 RBE1878982
పపరర: వనఇకటటష చతరకల

1052 RBE1327759
పపరర: చఇదప శశఖర కళయయణ బటబమ
దతవత
తఇడడ:ప రకమకహన రకవప దతవత
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:26
లఇ: పప

100-124/511

1055 LHL4196762
పపరర: భమలకడక వవమమల

100-124/514

1058 LHL3838547
పపరర: శశనస కకమరర

తఇడడ:ప గరత వజయ కకమమర చతరకల
ఇఇటట ననఇ:7-335
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:ప రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:52
లఇ: పప

1060 LHL4195111
పపరర: మసకసన షపక

1061 LHL4196770
పపరర: సతయవత దదచతపలల

100-124/517

తఇడడ:ప ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:38
లఇ: పప
1063 LHL4196796
పపరర: జజన బ షపక
భరస : ఖమససఇ సక
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:63
లఇ: ససస స
1066 LHL4199295
పపరర: వరలకకక పపనసగగఇడ

100-124/523

100-124/526

100-124/527

100-124/530

తఇడడ:ప లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:77
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1062 LHL4196788
పపరర: బలకరష షపక

100-124/521

1065 LHL4199279
పపరర: వవఇకట లకకక వవమమల

1073 LHL3838133
పపరర: శశనవకసరకవప చమట

1076 RBE1455683
పపరర: భమదతవ తతట

100-124/524

1068 RBE1572999
పపరర: వనఇకటటశశరమక వలలల పప

100-124/519

100-124/522

100-124/525

భరస : శశనవకస రకవప వలలల పప
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-121/818

తఇడడ:ప శశనవకస రకవప చమటట
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:23
లఇ: పప
100-124/528

1074 LHL4196804
పపరర: మరరయమక వవమమల

100-124/529

భరస : బటలకకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-112/952

1077 RBE1456046
పపరర: సకఇబయయ తతట

100-124/487

తఇడడ:ప వనఇకయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:7/337-B
వయససస:70
లఇ: పప

100-124/488 1080 LHL2550754
1079 RBE1058925
పపరర: కకషర ససఇగయయ ససరర శశషఎఇ
పపరర: సతయవత తరరవకయపకటట

తఇడడ:ప హనసమఇతరకవప శశషఎఇ
ఇఇటట ననఇ:7/338
వయససస:30
లఇ: పప

100-124/516

భరస : అఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:33
లఇ: ససస స

100-121/217 1071 RBE1886936
1070 RBE1172097
పపరర: బటల కకటటశశర రకవప వవమమల
పపరర: వకససదతవరకవప చమటట

భరస : సకఇబయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:7/337-B
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-120/787

1059 LHL3843554
పపరర: లకడక వవమమల

భరస : ససభటన
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పకపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : లకకక నదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:37
లఇ: ససస స
1078 RBE0694992
పపరర: వర రకఘవరకవప తరరనగరర

100-124/518

తఇడడ:ప లకకయయ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : శశనవకసరకవ
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:43
లఇ: ససస స
1075 LHL4199303
పపరర: రమణ బబ మక రరడడ క

1067 RBE0828707
పపరర: కకమమరక వవఇకటరమన

100-120/1044

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకజజరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-336/A
వయససస:49
లఇ: పప
1072 LHL2568822
పపరర: వనఇకటరమణ చమటట

100-124/515

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:78
లఇ: ససస స

భరస : మలలల శశరర
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:35
లఇ: ససస స
1069 RBE2228971
పపరర: పఇడరరనదధ కకలల శశటట

1064 LHL4199261
పపరర: ధనలకకక పసనసగగఇడ

1056 RBE1803865
పపరర: సకయ దధపసక చతరకల

తఇడడ:ప గరత వజయ కకమమర చతరకల
ఇఇటట ననఇ:7-335
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : పఇడరరనదధ
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-124/520

100-124/512

భరస : రకమకహన రకవప దతవత
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-333
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-121/816

1053 RBE1327767
పపరర: లకడక దతవత

100-124/531

భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:47
లఇ: ససస స
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1081 LHL4196820
పపరర: రకగ ససఇధస శశషఇ

100-124/532

తలల : రమమదతవ
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:32
లఇ: ససస స
1084 RBE0727362
పపరర: పపరరచఇదప రకవప జజలల

100-120/788

100-124/536

100-124/539

100-124/540

100-124/543

100-123/36

100-123/37

భరస : హనసమఇతరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-345
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 LHL3843257
పపరర: రకమకకమమరర దతవరశశటట

1097 RBE1443498
పపరర: ఏడడకకఇడలక దతరఇగమల

1100 LHL2550630
పపరర: శవ లకకక కఇభటల

1103 RBE1304260
పపరర: కకషరకకమమరర చమట

100-124/547

1106 LHL4193082
పపరర: గఇగయయ వవమమల

100-124/541

1109 RBE1443480
పపరర: వజయలకడక జలల
తఇడడ:ప వనఇకటటసశరరల జలల
ఇఇటట ననఇ:7-345A
వయససస:27
లఇ: ససస స

1089 RBE1573302
పపరర: మసకసన వల షపక ననమలపపరర

100-124/538

1092 RBE1400902
పపరర: ఆఇజనవయమలక రరదడప జ

100-123/35

1095 LHL4196846
పపరర: కకఇతమక యరశఇశశటట

100-124/542

భరస : కకషర
ఇఇటట ననఇ:7-340/3
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-120/1046

1098 RBE1885409
పపరర: చదననవరకజ డతరఇగమల

100-121/821

తఇడడ:ప ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-341-A
వయససస:25
లఇ: పప
100-124/544

1101 LHL3838141
పపరర: జగకరరకవప కఇబటల

100-124/545

తఇడడ:ప శవబపహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-342
వయససస:39
లఇ: పప
100-124/489

1104 LHL4194577
పపరర: నదగరశశర రకవప చమట

100-124/546

తఇడడ:ప వవఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:63
లఇ: పప
100-124/548

తఇడడ:ప హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-345
వయససస:69
లఇ: పప
100-124/550

100-124/535

తఇడడ:ప వర బటపమమ చదరర రరదడప జ
ఇఇటట ననఇ:7-340/2
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప చమట
ఇఇటట ననఇ:7/343
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : శశఖర
ఇఇటట ననఇ:7-345
వయససస:37
లఇ: ససస స
1108 RBE2228997
పపరర: కనకమక జజలల

100-120/1045

భరస : జగకరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-342
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకజయయ శశరకమదదసస
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:34
లఇ: పప
1105 LHL3843265
పపరర: ససతమక జజలల

1091 RBE1744978
పపరర: రరదడప జ అనసష

1086 LHL4196838
పపరర: ఆదదలకడక జజలల

తఇడడ:ప చనన జమమల
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటపపయయ దతరఇగమల
ఇఇటట ననఇ:7-341-A
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక దతరఇగమల
ఇఇటట ననఇ:7-341-A
వయససస:45
లఇ: ససస స
1102 LHL2559979
పపరర: బచదచచదరర శశరకమదదసస

100-124/537

భరస : రకమపపసకదస
ఇఇటట ననఇ:7-340/2
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-341
వయససస:43
లఇ: పప
1099 RBE1443357
పపరర: పకరశతమక దతరఇగమల

1088 RBE1304179
పపరర: మలలల సవరర జలల

100-124/534

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రరదడప జ వర బపహక చదరర
ఇఇటట ననఇ:7-340-2
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-340/2
వయససస:47
లఇ: పప
1096 LHL4194585
పపరర: రఇగ రకవప మమరరపకకల

100-121/218

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప జలల
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:69
లఇ: ససస స
1093 LHL2565323
పపరర: పపసకద దతవరశశటట

1085 RBE1520006
పపరర: చదన బ షపక ననమలపపరర

1083 LHL2550762
పపరర: లకడక శశషఇ
భరస : ససతదరకమమఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-339
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : మసకసన వల
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పపరర చదఇదప రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:35
లఇ: పప
1090 RBE2228989
పపరర: హనసమమయమక బమరరశ

100-124/533

భరస : హనసమఇతత రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:32
లఇ: పప
1087 RBE0137877
పపరర: నదగరశశరరకవప జజలల

1082 LHL4199006
పపరర: రమమదతవ శశషఇ

1107 LHL4196853
పపరర: నదగలలల శశరర జజలల

100-124/549

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-345
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-120/1047

1110 RBE0973231
పపరర: సససదదరకవప జలల

100-121/219

తఇడడ:ప ఆదదనదరకయణ జలల
ఇఇటట ననఇ:7-346
వయససస:41
లఇ: పప
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1111 LHL3838554
పపరర: సతయనదరకయణ వవమమల

100-124/551

తఇడడ:ప చనబకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-346
వయససస:59
లఇ: పప
1114 LHL4196879
పపరర: ససజజత జజరర

1112 LHL4195137
పపరర: అఇజనవయమలక వవమమల
తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-346
వయససస:34
లఇ: పప

100-124/554

భరస : సససదదరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-346
వయససస:35
లఇ: ససస స

1115 LHL3838042
పపరర: శశనస అలకలమలకల

తఇడడ:ప కకషర అఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-347
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వవణమగగపకల కకతదస
ఇఇటట ననఇ:7-347
వయససస:37
లఇ: ససస స
1123 RBE0974791
పపరర: మలలల సశర రకవప పసనసగగఇడ

100-122/75

100-124/563

1124 RBE1729573
పపరర: భవకన గమఇజజ

1127 RBE1533256
పపరర: SONTEM గమఇజజ

100-124/565

1130 LHL2557619
పపరర: వనఇకట శవనదగరశశరరకవప
ఆతతకలరర
తఇడడ:ప లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-350/1
వయససస:43
లఇ: పప

100-124/568 1133 LHL2564086
1132 LHL2561348
పపరర: వనఇకటశవమమరళకకషర ఆతతకలరర
పపరర: బమచచమక కకట

తఇడడ:ప లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-350/1
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-352
వయససస:36
లఇ: ససస స
1138 LHL3839297
పపరర: వనఇకటరకమయయ ఈరల
తఇడడ:ప వకసస
ఇఇటట ననఇ:7-354
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-124/560

1136 RBE1083468
పపరర: శశనవకసరకవప కఇభఇపకటట

100-120/903

1139 LHL3838091
పపరర: సకఇబశవరకవప చమట
తఇడడ:ప కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-355
వయససస:36
లఇ: పప

1119 LHL4199220
పపరర: రమమదతవ జజలల

100-124/558

1122 LHL2548279
పపరర: సససదమక అలకలమలకల

100-124/561

1125 LHL4196887
పపరర: తరరపతమక జజలల

100-124/562

భరస : చఇదపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-124/564

1128 RBE1727700
పపరర: సకయమహన ఆతతకలరర

100-121/823

తఇడడ:ప వనఇకట శవ నదగరశశర రకవప ఆతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:7-350
వయససస:20
లఇ: పప
100-124/566

1131 LHL2557627
పపరర: అనఇత నదగలకడక ఆతతకలరర

100-124/567

భరస : వనఇకటశవనదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-350/1
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-124/569

1134 LHL2566495
పపరర: వనఇకట బమచతచశశరరకవప
ఆతతకలరర
తఇడడ:ప లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-350/1
వయససస:51
లఇ: పప

100-124/570

100-124/572

1137 LHL3838836
పపరర: శశరకమమలక ఈరల

100-124/573

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-352
వయససస:44
లఇ: పప
100-124/574

100-121/822

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-347/1
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-350/1
వయససస:82
లఇ: ససస స
100-124/571

1116 RBE1881788
పపరర: వజయలకడక కకతద

భరస : అశశక కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-347
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరకవప గమఇజజ
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : చనలమలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-350
వయససస:47
లఇ: ససస స

1135 LHL4196895
పపరర: వరలకడక కఇభఇపకటట

100-124/557

భరస : కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7/349
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:43
లఇ: ససస స
1129 RBE2229011
పపరర: కకటటశశరర జజలల

1121 RBE2229003
పపరర: అమరనదగరశశరమక జజలల

100-124/553

భరస : వవణమగగపకల కకతస
ఇఇటట ననఇ:7-347
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : కకశషర కఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-347
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకయయ పసనసకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7-348
వయససస:38
లఇ: పప
1126 LHL4199097
పపరర: ఆదదలకకక జజలల

100-124/555

భరస : వవఇకట శవ నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-347
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-124/559

1113 LHL4196861
పపరర: ససబబమక జజలల
భరస : ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-346
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-346/A
వయససస:40
లఇ: పప

100-124/556 1118 LHL4199212
1117 LHL4194601
పపరర: వవఇకట శవ నరససఇహరకవప జజలల
పపరర: సపవఇత జజలల

1120 RBE1443431
పపరర: వజయలకడక కకతదస

100-124/552

తఇడడ:ప వకసస
ఇఇటట ననఇ:7-353
వయససస:54
లఇ: పప
100-124/575

1140 LHL3843042
పపరర: నదగమలలల శశరర చమట

100-124/576

భరస : సకఇబశవరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-355
వయససస:35
లఇ: ససస స
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1141 LHL3843067
పపరర: అచచమక చమట

100-124/577

భరస : గగపకలరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-355
వయససస:36
లఇ: ససస స
1144 LHL4196903
పపరర: అననపపరర ఇమకడడ

100-124/580

1153 RBE1729623
పపరర: జజలల వనఇకట గగపస

100-117/1059

100-121/220

100-120/1050

100-124/586

100-124/589

తఇడడ:ప పపదద నరససమమ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-364
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-120/1048

1154 LHL4193116
పపరర: లకకణ రకవప కఇభఇపకటట

1157 RBE2229045
పపరర: రకజ బతత
స ల

1160 LHL2552156
పపరర: ససధదకర చమట

100-124/592

1163 RBE1587252
పపరర: శశనస కఇచరల

100-124/585

1166 LHL4193124
పపరర: పసదనరససఇహరకవప బతత
స ల

100-124/587

1169 RBE0828756
పపరర: బతతలమ నరసమక
భరస : వరకఇజనవయ
ఇఇటట ననఇ:7-364
వయససస:42
లఇ: ససస స

100-124/584

1152 RBE1729300
పపరర: తపవవణణ జలల

100-120/1049

1155 RBE1885532
పపరర: లకడక వనమమల

100-121/221

1158 LHL2552123
పపరర: పదదకవత చమటట

100-124/588

భరస : సకఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-124/590

1161 LHL4196911
పపరర: శలమరరబ షపక

100-124/591

భరస : చమరససలక
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-124/593

1164 RBE1587278
పపరర: లకడక కఇచరల

100-124/594

భరస : శశనస కఇచరల
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-124/596

తఇడడ:ప రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-364
వయససస:64
లఇ: పప
100-124/598

1149 LHL2552735
పపరర: నదగరశశరమక కఇభఇపకటట

భరస : శశనవకస రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-362
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కసయయ కఇచరల
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:50
లఇ: పప
100-124/595

100-124/582

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల జలల
ఇఇటట ననఇ:7-359
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సకఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ప చన రససల
ఇఇటట ననఇ:7-364
వయససస:36
లఇ: పప
1168 RBE0804765
పపరర: వరకఇజనవయమలక బతత
స ల

1151 RBE1894781
పపరర: రఇగ రకవప మరరపకకకల

1146 LHL2552750
పపరర: కకమమరర కఇభఇపకటట

భరస : వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-357/A
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-362
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:ప సష మయయ చదరర
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:36
లఇ: పప
1165 LHL2550127
పపరర: సససదద షపక

100-124/583

తఇడడ:ప బపహకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-360
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:55
లఇ: పప
1162 RBE0885012
పపరర: ఈశశర చదరర పసదద డ జ

1148 LHL3838109
పపరర: మలల యయ కఇభఇపకటట

100-124/579

భరస : మమరళ
ఇఇటట ననఇ:7-356/1
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ససబబయయ మరరపకకకల
ఇఇటట ననఇ:7-358,s b
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-362
వయససస:49
లఇ: ససస స
1159 LHL2552149
పపరర: సకఇబయయ చమట

100-124/581

తఇడడ:ప వనఇకటపయయ కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-357
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:ప జజలల వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-359
వయససస:22
లఇ: పప
1156 RBE2229037
పపరర: ససతదరకమమక కఇభఇపకటట

1145 LHL2552743
పపరర: మలలల శశరర కఇభఇపకటట

1143 LHL2549376
పపరర: అపపయయ ఇమకడడ
తఇడడ:ప కకషర
ఇఇటట ననఇ:7-356
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:7-356/1
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప మలల యయ కఇభఇపకటట
ఇఇటట ననఇ:7-357
వయససస:18
లఇ: ససస స
1150 RBE1519925
పపరర: సకయ ససరరఇదపనదధ
మరరపకకకల
తఇడడ:ప రఇగకరకవప మరరపకకకల
ఇఇటట ననఇ:7-358
వయససస:23
లఇ: పప

100-124/578

తఇడడ:ప కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-355
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-356
వయససస:32
లఇ: ససస స
1147 RBE2517621
పపరర: అనసష కఇభఇపకటట

1142 RBE2229029
పపరర: వవడడకకఇడలక ఈరల

1167 LHL4196929
పపరర: షపక బబమల దసదతకకల

100-124/597

భరస : సససదద
ఇఇటట ననఇ:7-364
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-124/599

1170 RBE1470848
పపరర: నదగలకడక వవమమల

100-122/76

భరస : శశనవకస రకవప వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-365
వయససస:30
లఇ: ససస స
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1171 LHL2552537
పపరర: సకమమమజయమమ వవమమల

100-124/600

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-365
వయససస:59
లఇ: ససస స
1174 RBE0838862
పపరర: గమపకసరకవప చఇతద

100-120/789

100-124/604

100-124/607

100-124/608

100-124/611

100-124/613

100-124/616

తఇడడ:ప శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 LHL4194742
పపరర: నదగరకజ గమఇ఼డద

1187 LHL4199139
పపరర: మలలల శశరర బతత
స ల

1190 LHL2556454
పపరర: రగజ బతత
స ల

1193 LHL4196952
పపరర: కకటమక వవమమల

100-124/619

1196 RBE2229052
పపరర: తరరపతయయ వవమమల

100-124/609

1199 LHL4194775
పపరర: వరకఇజనయమలక బతత
స ల
తఇడడ:ప వరసకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:37
లఇ: పప

1179 RBE0828715
పపరర: బతతలమ రమన

100-124/606

1182 RBE0839563
పపరర: లకకక వవమమల

100-120/791

1185 LHL4196937
పపరర: రమణ వవమమల

100-124/610

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-367
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-124/612

1188 RBE1803584
పపరర: నదగమణణ ఉపపపతల

100-121/824

భరస : చఇదప రకవప ఉపపపతల
ఇఇటట ననఇ:7-368
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-124/614

1191 LHL2562312
పపరర: రమణ వవమమల

100-124/615

భరస : వనఇకటకకశషర
ఇఇటట ననఇ:7-368
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-124/617

1194 LHL4198966
పపరర: వజయలకకక వవమమల

100-124/618

భరస : నదగరకజ
ఇఇటట ననఇ:7-368
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-124/620

తఇడడ:ప హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-368
వయససస:59
లఇ: పప
100-124/622

100-124/603

భరస : అఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-367
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : పసదబకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-368
వయససస:79
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-368
వయససస:38
లఇ: ససస స
1198 LHL2550580
పపరర: నరశఇహరకవప వవమమల

100-120/790

భరస : శశనవకస రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-368
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:7-368
వయససస:35
లఇ: పప
1195 LHL4198982
పపరర: భమలకకక వవమమల

1181 RBE0838854
పపరర: అఇజనవయమలక బతత
స ల

1176 LHL2549038
పపరర: నదగమక వవమమల

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-366
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:7-367
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : గగవఇదరకజ
ఇఇటట ననఇ:7-368
వయససస:47
లఇ: ససస స
1192 LHL4194627
పపరర: నదగరకజ వవమమల

100-124/605

తఇడడ:ప చనననన
ఇఇటట ననఇ:7-367
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : నదగరకజ
ఇఇటట ననఇ:7-367
వయససస:32
లఇ: ససస స
1189 LHL2556413
పపరర: జయమక వవమమల

1178 LHL4193132
పపరర: శశనస బతత
స ల

100-124/602

భరస : చనబకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-366
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-367
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:ప చనన సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-367
వయససస:34
లఇ: పప
1186 LHL4199121
పపరర: రగ఼ాక గమఇజజ

100-121/222

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-366
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : శశనస ససరర
ఇఇటట ననఇ:7-366
వయససస:25
లఇ: ససస స
1183 LHL4194734
పపరర: ఆఇజనవయమలక వవమమల

1175 RBE1304229
పపరర: మణణకఇఠ తమకశశటట

1173 LHL4194718
పపరర: శశనస వవమమల
తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-365
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ప గగపయయ తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-366
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : కకషర
ఇఇటట ననఇ:7-366
వయససస:39
లఇ: ససస స
1180 RBE1304237
పపరర: మమనక ససరర

100-124/601

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-365
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-366
వయససస:30
లఇ: పప
1177 LHL2554459
పపరర: వనఇకటటశశరమక వవమమల

1172 LHL3843604
పపరర: నరసమక బతత
స ల

1197 LHL2550119
పపరర: బపహకయయ వవమమల

100-124/621

తఇడడ:ప శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:35
లఇ: పప
100-124/623

1200 LHL4194791
పపరర: కకశశర వవమమల

100-124/624

తఇడడ:ప వవఇకట కకషర
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:33
లఇ: పప
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1201 LHL4196978
పపరర: వజయ వవమమల

100-124/625

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:35
లఇ: ససస స
1204 RBE1216754
పపరర: మలల శశరర వవమమల

100-124/628

100-124/631

100-124/633

100-124/636

100-121/825

100-121/827

భరస : దసరకరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-373
వయససస:35
లఇ: ససస స
1225 RBE1887785
పపరర: మరర అనల వనమమల
తఇడడ:ప దసరర రకవప వనమమల
ఇఇటట ననఇ:7-373
వయససస:20
లఇ: ససస స
1228 RBE0973603
పపరర: గగపస కకమమర
తఇడడ:ప శశనస కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7/375
వయససస:30
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 LHL4199170
పపరర: లకకక వవమమల

1217 RBE0974130
పపరర: లకడక దతవ వవమమల

1220 LHL4194924
పపరర: వవఇకయయ శవరకతప

1223 LHL4198891
పపరర: వవఇకకయయమక దతవపలల

1226 LHL3843596
పపరర: కకమమరర వవమమల

100-124/637

1229 RBE1573146
పపరర: గగపకల రకవప చలమల
తఇడడ:ప కకటయయ చలమల
ఇఇటట ననఇ:7-375
వయససస:72
లఇ: పప

100-124/632

100-124/635

1215 RBE1894468
పపరర: కకషరవనణణ కకనవటట

100-128/549

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:7/370
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-121/223

1218 LHL3838075
పపరర: శశనవకసరకవప వవమమల

100-121/826

తఇడడ:ప నరశఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-372
వయససస:36
లఇ: పప
100-121/828

1221 LHL4196986
పపరర: బటలలరమక శవరకతప

100-121/829

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-373
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-121/831

1224 RBE1885615
పపరర: చనన గమరవయయ వనమమల

100-121/832

తఇడడ:ప వనమమల వనమమల
ఇఇటట ననఇ:7-373
వయససస:72
లఇ: పప
100-121/834

భరస : శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-374
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-121/104

100-124/630

భరస : కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-370
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-373
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-121/833

1209 LHL3838364
పపరర: శశనవకసరకవప వవమమల

100-124/634 1212 LHL4199154
1211 LHL4194767
పపరర: వవఇకట కకటటశశర రకవప వవమమల
పపరర: శశల
ర జ వవమమల

తఇడడ:ప వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-373
వయససస:32
లఇ: పప
100-121/830

1206 RBE1216770
పపరర: మమరళకకషర వవమమల

తఇడడ:ప పసదద బకకయయ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-370
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : శశనవకస రకవప వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-372
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-372
వయససస:54
లఇ: పప
1222 LHL4196994
పపరర: రకణణ వవమమల

100-120/792

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-370
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నరససఇహ రకవప కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-371
వయససస:25
లఇ: ససస స
1219 RBE2224699
పపరర: పసదఅచచయయ వవమమల

1208 RBE0838870
పపరర: శశనస వవమమల

100-124/627

తఇడడ:ప వవఇకటకకషర వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:ప బటలమ కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-370
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వవఇకట కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-370
వయససస:33
లఇ: ససస స
1216 RBE1533215
పపరర: గకయతప కకమమర

100-124/629

తఇడడ:ప కకటటశశరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-370
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:ప బటలమ కకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-370
వయససస:37
లఇ: పప
1213 LHL4199162
పపరర: రమమదతవ వవమమల

1205 RBE1216762
పపరర: వనఇకటటష వవమమల

1203 RBE1216747
పపరర: వనఇకటరమణ వవమమల
తలల : నరససఇహ రకవప వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప గగవఇదరకజ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రకవప వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:28
లఇ: ససస స
1210 LHL4194759
పపరర: కకటటశశర రకవప వవమమల

100-124/626

భరస : వవఇకట నదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : బపహకయయ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-369
వయససస:28
లఇ: ససస స
1207 RBE1304328
పపరర: రరణమక వవమమల

1202 LHL4199147
పపరర: అఇజల వవమమల

1227 RBE1940311
పపరర: పసచచమక ఉపపప

100-121/835

భరస : ఏడడకకఇడలక ఉపపప
ఇఇటట ననఇ:7-374
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-121/836

1230 LHL2548626
పపరర: రమణ కకమరర

100-121/918

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-375
వయససస:49
లఇ: ససస స
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1231 LHL2560092
పపరర: రమణ చలమల

100-121/919

భరస : గగపకలరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-375
వయససస:58
లఇ: ససస స
1234 RBE1573294
పపరర: గగపకల రకవప చలమల

100-121/922

100-120/1051

100-121/925

100-121/928

100-123/25

100-121/932

100-121/934

తఇడడ:ప గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-380A
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 RBE1533272
పపరర: ఆఇజనవయమలక వవమమల

1247 LHL4194569
పపరర: ససవక శఇకర చమట

1250 LHL4195129
పపరర: నరససఇహరకవప వవమమల

1253 LHL3838406
పపరర: ఏడడకకఇడలక కకమమర

100-121/937

1256 LHL4198883
పపరర: కకఇడమక వవమమల

100-121/929

1259 LHL4193181
పపరర: శశనస వవమమల
తఇడడ:ప గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-380A
వయససస:47
లఇ: పప

1239 LHL3843208
పపరర: లకడక ససరర

100-121/924

1242 RBE1530039
పపరర: రగజజ వవమమల

100-121/927

1245 RBE1727593
పపరర: రగజజ వవమమల

100-121/930

భరస : వనఇకట నదరకయణ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-376
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-121/105

1248 LHL4193157
పపరర: హనసమయయ కకఇచపప

100-121/931

తఇడడ:ప ఆదదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-378
వయససస:59
లఇ: పప
100-121/933

1251 RBE0805051
పపరర: వవఇకయయ కకమమర

100-120/793

తఇడడ:ప రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-380
వయససస:60
లఇ: పప
100-121/935

1254 LHL4193165
పపరర: గమరవయయ వవమమల

100-121/936

తఇడడ:ప చనఅచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-380
వయససస:74
లఇ: పప
100-121/938

భరస : గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-380
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-121/940

100-123/39

తఇడడ:ప వనఇకట నదరకయణ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-376
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-380
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:ప గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-380
వయససస:49
లఇ: పప
1258 LHL3838745
పపరర: వనఇకటటశశరరల వవమమల

100-121/926

తఇడడ:ప పపద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-379
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-380
వయససస:37
లఇ: ససస స
1255 LHL4193173
పపరర: చనఅచచయయ వవమమల

1241 LHL4197000
పపరర: పసచచమక వవమమల

1236 RBE1919190
పపరర: గగపకల రకవప చలమల

భరస : సతయనదరకయణ ాస
ఇఇటట ననఇ:7-376
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప సకఇబయయ చమట
ఇఇటట ననఇ:7/377
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-378
వయససస:48
లఇ: ససస స
1252 LHL2548642
పపరర: నరసమక కకమమర

100-121/923

తఇడడ:ప వనఇకటనదరకయణ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-376
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : శశనవకస తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/376
వయససస:27
లఇ: ససస స
1249 LHL4198875
పపరర: రమణ కకఇచల

1238 LHL3839214
పపరర: చనదబఅకకయయ వవమమల

100-121/921

తఇడడ:ప కకటయయ చలమల
ఇఇటట ననఇ:7-375
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : వనఇకటనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-376
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప KOTA ఇమకడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-376
వయససస:61
లఇ: పప
1246 RBE1483353
పపరర: అఇజల తమకశశటట

100-123/38

తఇడడ:ప రగశయయ
ఇఇటట ననఇ:7-376
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-376
వయససస:42
లఇ: ససస స
1243 RBE1533181
పపరర: కకషర ఇమకడడశశటట

1235 RBE1919182
పపరర: అఇజ చలమల

1233 RBE1533322
పపరర: సకఇబశవరకవప కకమమర
తఇడడ:ప శశనస కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-375
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:ప గగపకల చలమల
ఇఇటట ననఇ:7-375
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకటనదరకయణ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-376
వయససస:22
లఇ: పప
1240 LHL3843414
పపరర: గమరవమక ససరర

100-121/920

భరస : గగపస కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-375
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-375
వయససస:72
లఇ: పప
1237 RBE1744929
పపరర: ఆఇజనవయమలక వవమమల

1232 RBE1456038
పపరర: వనఇకటటసశరమక కకమమర

1257 RBE0333013
పపరర: నదగలకకక కకమమకర

100-121/939

భరస : వవఇకట నదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-380
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-121/941

1260 LHL4197018
పపరర: లకడక వవమమల

100-121/942

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-380A
వయససస:42
లఇ: ససస స

Page 44 of 53

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-06
1261 RBE0838938
పపరర: పపలల మక వవమమల

100-120/794

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-381
వయససస:67
లఇ: ససస స
1264 RBE1573104
పపరర: కకమమర వనఇకయయ

100-121/945

100-121/948

100-121/951

100-121/954

100-121/956

100-121/959

100-121/224

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-390
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE1882448
పపరర: గకయతప కకమమర

1277 LHL4199048
పపరర: నరసమక బతత
స ల

1280 RBE1216796
పపరర: నరససఇహరకవప బతత
స ల

1283 LHL3843406
పపరర: రమణ తతరక

100-121/964

1286 RBE1899814
పపరర: లకడక పకరశత మమనగ

100-123/40

1289 RBE1887769
పపరర: దసరర పపసకద బతత
స ల
తఇడడ:ప శశనస బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-391
వయససస:23
లఇ: పప

1269 LHL4193207
పపరర: ససరయనదరకయణ వవమమల

100-121/950

1272 LHL4198925
పపరర: వవఇకట నరసమక వవమమల

100-121/953

1275 LHL2548618
పపరర: రమణకకమమరర వవమమల

100-121/955

భరస : సష మయయ
ఇఇటట ననఇ:7-384
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-121/957

1278 LHL4197059
పపరర: ఆదదలకడక వవమమల

100-121/958

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-386
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-121/960

1281 LHL2561082
పపరర: కకశషట న
ప మక బతత
స ల

100-121/961

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-387
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-121/962

1284 LHL4193215
పపరర: దదనదలక తతరక

100-121/963

తఇడడ:ప కకసటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-388
వయససస:53
లఇ: పప
100-129/512

భరస : వనఇకటటశశరరల మమనగ
ఇఇటట ననఇ:7-389
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-121/966

100-121/947

భరస : పపదద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప దదనదలక
ఇఇటట ననఇ:7-388
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-389
వయససస:36
లఇ: పప
1288 LHL2549236
పపరర: వనఇకటరకవప వవమమల

100-121/952

తఇడడ:ప వనఇకయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-387
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:ప సష మయయ
ఇఇటట ననఇ:7-388
వయససస:22
లఇ: పప
1285 LHL3838430
పపరర: వనఇకటటశశరరల మమనగక

1271 LHL4197042
పపరర: లకడక కకమమర

1266 LHL4197026
పపరర: లకడక వవమమల

తఇడడ:ప వరసకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-385
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-387
వయససస:35
లఇ: ససస స
1282 RBE1633619
పపరర: వనఇకటటష వనమమల

100-121/949

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-385
వయససస:64
లఇ: ససస స
1279 LHL2561090
పపరర: లకడక బతత
స ల

1268 LHL4193199
పపరర: వరకసకశమ వవమమల

100-121/944

భరస : శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-382
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : పపదద కకటటసయమ
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:45
లఇ: ససస స
1276 LHL3843745
పపరర: శకయమక వవమమల

100-121/946

తఇడడ:ప రగసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:54
లఇ: ససస స
1273 LHL4198933
పపరర: నరసమక వవమమల

1265 RBE1573120
పపరర: కకమమర బటలకకటమమక

1263 RBE1226944
పపరర: లకడక బతత
స ల
భరస : వనఇకటటశ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-381
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-381
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-383
వయససస:35
లఇ: ససస స
1270 LHL4197034
పపరర: బటలకకటమక కకమరర

100-121/943

తఇడడ:ప బమడడ యయ
ఇఇటట ననఇ:7-381
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ప రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-381
వయససస:68
లఇ: పప
1267 LHL2568087
పపరర: వనఇకటటశశరమక కకమమర

1262 LHL3839628
పపరర: కకఇడ వవమమల

1287 LHL2549046
పపరర: వనఇకటటశశరమక వవమమల

100-121/965

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-390
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-121/967

1290 LHL4194825
పపరర: చనన వరయయ దదరరఇగమల

100-121/968

తఇడడ:ప శశరకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-393
వయససస:32
లఇ: పప
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1291 LHL4197067
పపరర: అఇకమక దతవళళ

100-121/969

భరస : శశరకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-393
వయససస:43
లఇ: ససస స
1294 RBE1216812
పపరర: భమలకడక బతత
స ల

100-121/972

100-121/975

100-121/107

100-121/979

100-121/982

100-121/983

100-121/986

భరస : దసరకర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-399
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 LHL4193223
పపరర: సతయనదరకయణ గమఇజ

1307 RBE0805069
పపరర: బమజర గమఇటటర

1310 RBE0828772
పపరర: గమనర కకమమరర

1313 RBE2224723
పపరర: వనఇకమక గమఇజ

100-120/798

1316 LHL4194882
పపరర: పసద కకటయయ గమఇజ

100-121/980

1319 RBE1880608
పపరర: ససత రమమఇజనవయమలక శశషఇ
తఇడడ:ప ససగయమ శశషఇ
ఇఇటట ననఇ:7-399
వయససస:59
లఇ: పప

1299 RBE1304278
పపరర: పకరశతమక బతత
స ల

100-121/106

1302 LHL4194593
పపరర: ఏడడకకఇడలక యరకల

100-121/978

1305 RBE0332437
పపరర: కకటటశశర రకవప గమఇజజ

100-121/981

తఇడడ:ప వవఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-397
వయససస:33
లఇ: పప
100-120/795

1308 RBE0805077
పపరర: కకఇడలక గమఇజ

100-120/796

తఇడడ:ప చననకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-398
వయససస:42
లఇ: పప
100-121/984

1311 RBE0884940
పపరర: బమజర గమఇజ

100-121/985

తఇడడ:ప చన కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-398
వయససస:52
లఇ: పప
100-121/987

1314 RBE0805085
పపరర: దసరకర రకవప గమఇజ

100-120/797

తఇడడ:ప పసద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-399
వయససస:50
లఇ: పప
100-121/988

తఇడడ:ప కకసయయ
ఇఇటట ననఇ:7-399
వయససస:73
లఇ: పప
100-121/990

100-121/974

తఇడడ:ప కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-395
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : చనకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-398
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పసద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-399
వయససస:55
లఇ: పప
1318 RBE0828764
పపరర: గమనర అఇకమక

100-121/977

భరస : బమజర
ఇఇటట ననఇ:7-398
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-398
వయససస:42
లఇ: ససస స
1315 RBE0805093
పపరర: రకమయయ గమఇజ

1301 LHL3843224
పపరర: రమణ ఈరల

1296 LHL3843372
పపరర: అఇజమక ఇరకల

భరస : యలల యయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7/395
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప చన కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-398
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:ప చన కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-398
వయససస:53
లఇ: పప
1312 RBE2224715
పపరర: ఆదదలకడక గమఇజ

100-121/976

తఇడడ:ప వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-397
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : పసదవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-397
వయససస:49
లఇ: ససస స
1309 LHL4193231
పపరర: బమజర గమఇజ

1298 RBE1401348
పపరర: లకడక ఇరల

100-121/971

భరస : వనఇకటటపమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-394
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : వవడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-395
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ఏడడకకఇడలక ఇరకల
ఇఇటట ననఇ:7-395
వయససస:29
లఇ: పప
1306 RBE2224707
పపరర: అఇకమక గమఇజ

100-121/973

భరస : లకకణ రకవప ఇరల
ఇఇటట ననఇ:7-394
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : శశనస చఇతద
ఇఇటట ననఇ:7/395
వయససస:45
లఇ: ససస స
1303 RBE1401397
పపరర: వనఇకటయయ ఇరకల

1295 LHL3838307
పపరర: లకకణరకవప ఇరకల

1293 RBE1216804
పపరర: నరససఇహ రకవప బతత
స ల
తఇడడ:ప సకఇబయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-393
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:ప వకసస
ఇఇటట ననఇ:7-394
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వకసస
ఇఇటట ననఇ:7-394
వయససస:44
లఇ: ససస స
1300 RBE1304294
పపరర: మలల మక చఇతద

100-121/970

భరస : సకఇబయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-393
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : సకఇబయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-393
వయససస:48
లఇ: ససస స
1297 LHL3843737
పపరర: ససతదరకమమలక ఈరల

1292 RBE1083443
పపరర: దసరర బతత
స ల

1317 RBE0828723
పపరర: గఇజ లకకక

100-121/989

భరస : వవఇకటటశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-399
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-121/991

1320 RBE1903814
పపరర: అనసష దతవళళ

100-121/992

భరస : చనన వరయయ దతవళళ
ఇఇటట ననఇ:7-399
వయససస:25
లఇ: ససస స
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1321 RBE2224731
పపరర: లకకమక గమఇజ

100-121/993

భరస : రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-399
వయససస:49
లఇ: ససస స
1324 RBE0973645
పపరర: రకమయయ గమఇజ

100-121/226

1325 RBE1802875
పపరర: రవ కకమమర గమఇజ

100-121/995

1328 RBE1226977
పపరర: మహన రకవప చలమల

భరస : రకజ
ఇఇటట ననఇ:7-401
వయససస:46
లఇ: ససస స

1331 LHL4198792
పపరర: కలమయన కఇబఇపకటట

తఇడడ:ప రకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-402
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-402
వయససస:54
లఇ: ససస స
1339 RBE0828780
పపరర: శవ బతత
స ల

100-121/1006

100-127/846

తఇడడ:ప గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:7-404
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1340 RBE0828798
పపరర: బతతలమ వరలకకక

1343 LHL3843612
పపరర: హనసమమయమక బతత
స ల

100-121/1011

1346 RBE1885342
పపరర: లకడక తరరపతమక బతత
స ల

100-121/1001

1349 RBE1729607
పపరర: శవకకకషర బతతల
తఇడడ:ప శశనస బతతల
ఇఇటట ననఇ:7-405
వయససస:24
లఇ: పప

1329 RBE0727370
పపరర: నరససఇహ రకవప బతత
స ల

100-120/799

1332 LHL4198800
పపరర: లకకక బతత
స ల

100-121/999

1335 RBE0828749
పపరర: బతతలమ రమన

100-121/1002

భరస : రకమబటబమ
ఇఇటట ననఇ:7-402
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-121/1004

1338 LHL4193256
పపరర: హనసమఇతరకవప బతత
స ల

100-121/1005

తఇడడ:ప పసద నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-403
వయససస:38
లఇ: పప
100-121/1007

1341 RBE2224756
పపరర: వనఇకటకకటమక బతత
స ల

100-121/1008

భరస : పసదనరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-403
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-121/1009

1344 LHL4197109
పపరర: నదగమక బతత
స ల

100-121/1010

భరస : వవడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-404
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-121/1012

భరస : రకమకకషర
ఇఇటట ననఇ:7-404
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-121/1014

100-121/994

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-402
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-404
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:7-404
వయససస:25
లఇ: పప
1348 RBE1885557
పపరర: వనఇకటటష బతత
స ల

100-121/998

భరస : హనసమఇతత రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-403
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వరకఇజనవయమలక బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-403
వయససస:32
లఇ: ససస స
1345 RBE1882661
పపరర: రకమకకషర బతత
స ల

1337 LHL4193249
పపరర: ససత రకమయయ బతత
స ల

1326 RBE0974205
పపరర: శశలకడక గమఇజ

తఇడడ:ప రకజ
ఇఇటట ననఇ:7-401
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ప పసద నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-403
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ససతదరకమయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-403
వయససస:29
లఇ: ససస స
1342 RBE1810126
పపరర: గఇగమక బతత
స ల

100-121/996

తఇడడ:ప చనన నరససమమ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-402
వయససస:45
లఇ: పప
100-121/1003

100-121/225

భరస : శశనవకస రకవప గమఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-400
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-402
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-121/1000 1334 RBE0804781
1333 RBE0804773
పపరర: చనన నరససమమ రకవప బతత
పపరర: రకఇబటబమ బతత
స ల
స ల

1336 RBE2224749
పపరర: వనఇకటటశశరమక బతత
స ల

100-121/227

తఇడడ:ప ఏలల మఇద చలమల
ఇఇటట ననఇ:7-400
వయససస:43
లఇ: పప
100-121/997

1323 RBE0973629
పపరర: శశనవకస రకవప గమఇజ
తఇడడ:ప రకమయయ గమఇడద
ఇఇటట ననఇ:7-400
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:ప శశనవకసరకవప గమఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-400
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : మహన రకవప చలమల
ఇఇటట ననఇ:7-400
వయససస:32
లఇ: ససస స
1330 LHL4197091
పపరర: లకకమక బతత
స ల

100-128/825

తలల : లకడక గమఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-399
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ప పసద కకటయయ గమఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-400
వయససస:58
లఇ: పప
1327 RBE1226969
పపరర: లకడక చలమల

1322 RBE1456558
పపరర: వనఇకటటశశరరల గమఇజ

1347 RBE1885359
పపరర: గగవఇదస బతత
స ల

100-121/1013

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-404
వయససస:46
లఇ: పప
100-120/1052

1350 RBE0974155
పపరర: పదక బతత
స ల

100-121/228

భరస : వనఇకట రకవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-405
వయససస:27
లఇ: ససస స
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1351 LHL4194866
పపరర: వవఇకట రకవప బతతలమ

100-121/1015

తఇడడ:ప శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-405
వయససస:32
లఇ: పప
1354 LHL4197117
పపరర: కకటమక గమఇజ

100-121/1018

100-121/1021

100-121/1024

100-121/1027

100-121/1030

100-121/1033

100-121/1036

తఇడడ:ప గమఇజ వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:7/411
వయససస:25
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 RBE1887710
పపరర: వకసస వవమమల

1367 RBE1888718
పపరర: పవన కళయయణ వనమమల

1370 LHL4198859
పపరర: అపమమక గమఇజ

1373 RBE1226746
పపరర: అఇజమక గమఇజ

100-121/1039

1376 RBE1533199
పపరర: దతవ దతవవళళ

100-121/1028

1379 LHL4193272
పపరర: వనఇకటయయ శవరకతప
తఇడడ:ప వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-414
వయససస:49
లఇ: పప

1359 LHL4197141
పపరర: నదసరమక వవమమల

100-121/1023

1362 LHL4197158
పపరర: చననమక వవమమల

100-121/1026

1365 LHL2554756
పపరర: గగవఇదరకజ వవమమల

100-121/1029

తఇడడ:ప వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-410
వయససస:43
లఇ: పప
100-121/1031

1368 LHL4197166
పపరర: యలల మక వవమమల

100-121/1032

భరస : పసదఅచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-121/1034

1371 RBE1226704
పపరర: నరససఇహ రకవప వవమమల

100-121/1035

తఇడడ:ప శశనస వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:29
లఇ: పప
100-121/1037

1374 RBE1226753
పపరర: శశనస వవమమల

100-121/1038

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:45
లఇ: పప
100-121/1040

భరస : KOTA దతవవళళ
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-126/280

100-121/1020

భరస : శశనవకసరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-409
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల గమఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:67
లఇ: ససస స

తలల : పసద వర సకశమ ఓరరస
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:29
లఇ: పప
1378 RBE1810530
పపరర: గమఇజ శవనదగరకజ

100-121/1025

భరస : వవఇకట అపపయమయ
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శఇకర బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:30
లఇ: ససస స
1375 RBE1530013
పపరర: వరకసకశమ ఓరరస

1361 LHL2555407
పపరర: పపలల మక వవమమల

1356 LHL2549582
పపరర: ఆఇజనవయమలక వవమమల

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-408
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప గగవఇద రకజ
ఇఇటట ననఇ:7-410
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:33
లఇ: ససస స
1372 RBE1226720
పపరర: ఆదదలకడక బతత
స ల

100-121/1022

తఇడడ:ప శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-409/A
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:ప గగవఇద రకజ
ఇఇటట ననఇ:7-410
వయససస:21
లఇ: ససస స
1369 LHL4198842
పపరర: అఇకమక కకమమర

1358 LHL4197133
పపరర: కకఇచమక వవమమల

100-121/1017

తఇడడ:ప నదగరశశరరకవప చనన పసచచయమ
ఇఇటట ననఇ:7-408
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-409
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : చనన అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-409
వయససస:42
లఇ: ససస స
1366 RBE1885037
పపరర: తపవవణణ వనమమల

100-121/1019

భరస : నదగరశశరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-408
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : రకజ
ఇఇటట ననఇ:7-409
వయససస:42
లఇ: ససస స
1363 RBE2224764
పపరర: పదక వవమమల

1355 LHL4197125
పపరర: అరరణ బతత
స ల

1353 RBE1533306
పపరర: శవ కకషర బతత
స ల
తఇడడ:ప శశనస బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-405
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-407
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-408
వయససస:64
లఇ: పప
1360 LHL2554749
పపరర: ధనలకడక వవమమల

100-121/1016

తఇడడ:ప శశనస బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-405
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-406
వయససస:69
లఇ: ససస స
1357 LHL4193264
పపరర: నదగరశశరకవప వవమమల

1352 RBE1533298
పపరర: రవఇదప బతత
స ల

1377 RBE1533264
పపరర: చన లకడక ఓరరస

100-121/1041

భరస : వరకసకశమ ఓరరస
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-121/1042

1380 LHL2560688
పపరర: రమణ దతవళళ

100-121/1043

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-415
వయససస:49
లఇ: ససస స
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1381 LHL4193280
పపరర: వనఇకటయయ ఓరరచ

100-121/1044

తఇడడ:ప వరకసకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-415
వయససస:38
లఇ: పప
1384 LHL4193298
పపరర: చన ఏడడకకఇడలక వవమమల

100-121/1047

100-121/1050

100-120/800

100-121/1054

100-121/229

100-121/232

100-121/1059

తఇడడ:ప రకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-420
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 LHL4198909
పపరర: మణణ బతత
స ల

1397 RBE1633528
పపరర: గగపస రకజ ఈరల

1400 LHL3838372
పపరర: నదగరశశరకవప ఇరల

1403 RBE1572924
పపరర: భమదతవ ఇరల

100-120/802

1406 RBE0838912
పపరర: నరససఇహరకవప దతవకళళ

100-121/1055

1409 LHL4193314
పపరర: వనఇకయయ దతవళళ
తఇడడ:ప రకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-420
వయససస:37
లఇ: పప

1389 RBE1227009
పపరర: బటలరకజ వవమమల

100-121/1052

1392 RBE1894575
పపరర: ఏడడకకఇడలక వనమమల

100-121/1053

1395 RBE2224772
పపరర: ఏడడకకఇడలక బతత
స ల

100-121/1056

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-417
వయససస:54
లఇ: పప
100-121/230

1398 RBE1633544
పపరర: శవరఇజన ఈరల

100-121/231

తఇడడ:ప శశరకమమలక ఈరల
ఇఇటట ననఇ:7-419
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-121/1057

1401 LHL4194650
పపరర: నరససఇహరకవ ఓరరస

100-121/1058

తఇడడ:ప వవఇకటటశకశరర
ల
ఇఇటట ననఇ:7-419
వయససస:38
లఇ: పప
100-121/1060

1404 RBE0838896
పపరర: చన సకఇబయయ బతత
స ల

100-120/801

తఇడడ:ప పసద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-420
వయససస:55
లఇ: పప
100-120/803

తఇడడ:ప రకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-420
వయససస:33
లఇ: పప
100-121/1061

100-121/1049

తఇడడ:ప గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-416/A
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:ప శశరకమమలక ఇరల
ఇఇటట ననఇ:7-419
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-420
వయససస:45
లఇ: పప
1408 LHL4193306
పపరర: వనఇకటయయ దతవళళ

100-120/1053

తఇడడ:ప వకసస
ఇఇటట ననఇ:7-419
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-419
వయససస:35
లఇ: ససస స
1405 RBE0838904
పపరర: వవఇకటరకవప దతరఇగమల

1391 RBE1955251
పపరర: శశనవకస వనమమల

1386 LHL4197182
పపరర: రమణ వవమమల

తఇడడ:ప ససబబయయ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-416
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:ప శశరకమమలక ఈరల
ఇఇటట ననఇ:7-419
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : శశరకమలక ఈరల
ఇఇటట ననఇ:7-419
వయససస:44
లఇ: ససస స
1402 LHL4198834
పపరర: పకరశత ఓరరస

100-121/1051

భరస : నరససఇహరకవ
ఇఇటట ననఇ:7-417
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-418
వయససస:21
లఇ: ససస స
1399 RBE1633551
పపరర: నదగలకడక ఈరల

1388 RBE1226993
పపరర: ససబబయయ వవమమల

100-121/1046

భరస : చన ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-416
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప చన ఏడడ కకఇడలక వనమమల
ఇఇటట ననఇ:7-416-A
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ప ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-417
వయససస:37
లఇ: పప
1396 RBE1886555
పపరర: వకణణ గమఇజ

100-121/1048

తఇడడ:ప బటలయయ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-416
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : వవఇకటరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-416/A
వయససస:41
లఇ: ససస స
1393 LHL2554764
పపరర: నరశఇహరకవప బతత
స ల

1385 LHL4194940
పపరర: గమరవయయ కకమమర

1383 LHL2555159
పపరర: నదగరఇదపమక కకమరర
భరస : గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-416
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:7-416
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-416
వయససస:36
లఇ: ససస స
1390 RBE0838946
పపరర: దసరకర దతరఇగమల

100-121/1045

భరస : రకమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-415
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-416
వయససస:48
లఇ: పప
1387 LHL4198750
పపరర: అననపపరకర కకమమరర

1382 LHL4197174
పపరర: మఇగమక దతవళళ

1407 RBE1885508
పపరర: నదగ శవ దతవళల

100-121/233

తఇడడ:ప వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-420
వయససస:21
లఇ: పప
100-121/1062

1410 RBE1882778
పపరర: రకమ గమరరవపలక దతవళల

100-121/1063

తఇడడ:ప వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-420
వయససస:21
లఇ: పప
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1411 LHL3843844
పపరర: వనఇకటటసశరమక వవమమల

100-121/1064

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:7-421
వయససస:37
లఇ: ససస స
1414 LHL4197190
పపరర: అలవవలకమఇగ కకమరర

100-121/1067

100-121/1070

100-121/1073

100-121/234

100-121/1077

100-120/1054

100-121/1082

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:7-439
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 LHL2556447
పపరర: వనఇకకయమక వవమమల

1427 LHL2549632
పపరర: పసరఇ బహహదసర తదఫక

1430 LHL2552917
పపరర: లకడక ననలల లరర

1433 LHL3838695
పపరర: నదగరశశరరకవప ననలల లరర

100-121/1085

1436 RBE1744879
పపరర: ఇరల వషత
ర

100-121/1075

1439 RBE1083369
పపరర: కకఇడద ఓరరచ
తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:7-439
వయససస:30
లఇ: పప

1419 RBE1226803
పపరర: కకషట యయ వవమమల

100-121/1072

1422 RBE1884949
పపరర: అఇకమక వనమమల

100-126/284

1425 LHL4197208
పపరర: ధనలకకక బతత
స ల

100-121/1076

భరస : రకమ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-430
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-121/1078

1428 LHL2549640
పపరర: జజనకక తదప

100-121/1079

భరస : పసపయఇబటదసర
ఇఇటట ననఇ:7-431
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-121/1080

1431 LHL4197216
పపరర: అచచమక ననలల లరర

100-121/1081

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-432
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-121/1083

1434 LHL4193322
పపరర: ఆదదనదరకయణ ననలల లరర

100-121/1084

తఇడడ:ప పకపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-433
వయససస:64
లఇ: పప
100-120/1055

తఇడడ:ప ఇరల నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-439
వయససస:26
లఇ: పప
100-121/1087

100-121/1069

తఇడడ:ప శశనవకస రకవప వనమమల
ఇఇటట ననఇ:7-426
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-433
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-433
వయససస:32
లఇ: ససస స
1438 RBE1083351
పపరర: శశనస ఓరరచ

100-121/1074

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-432
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-433
వయససస:52
లఇ: ససస స
1435 LHL4198867
పపరర: శవకకమమరర నవలల లరర

1421 RBE1882752
పపరర: మఇగరకవప వనమమల

1416 RBE1533249
పపరర: శవ కకఇచపప

తఇడడ:ప పకకరయయ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-425
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:ప మమన బహదసర
ఇఇటట ననఇ:7-431
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:ప సససదసలక ననలల లరర
ఇఇటట ననఇ:7-432
వయససస:43
లఇ: పప
1432 LHL2552883
పపరర: లఇగమక ననలల లరర

100-121/1071

భరస : ససరయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:7-430
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప రకమరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-430/B
వయససస:21
లఇ: పప
1429 RBE1959964
పపరర: శశనవకసక రకవప ననలల లరర

1418 RBE1083484
పపరర: పకకరయయ వవమమల

100-121/1066

భరస : వనఇకటటశశరరల కకఇచపప
ఇఇటట ననఇ:7-423
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప శశనస వనమమల
ఇఇటట ననఇ:7-426
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : మణణ గమఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-429
వయససస:28
లఇ: ససస స
1426 RBE1888965
పపరర: అనల బతత
స ల

100-121/1068

తఇడడ:ప కకషటయయ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-425
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:ప దసరర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-425
వయససస:28
లఇ: ససస స
1423 RBE1519917
పపరర: అఇజల గమఇజ

1415 RBE0804799
పపరర: సతయనదరకయణ కకమమర

1413 RBE1083435
పపరర: రమమదతవ వవమమల
తలల : అలవవలక వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-421
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ఆతదచ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-421
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:ప పకకరయయ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-425
వయససస:35
లఇ: ససస స
1420 RBE1894583
పపరర: కకమమరర బతత
స ల

100-121/1065

తఇడడ:ప ససబటబ రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-421
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : అచదచరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-421
వయససస:44
లఇ: ససస స
1417 RBE1083476
పపరర: నదగమణణ వవమమల

1412 RBE0828681
పపరర: కకమమరక రమమదతవ

1437 RBE1083344
పపరర: సఇపపరర ఓరరచ

100-121/1086

భరస : శశనస ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:7-439
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-121/1088

1440 RBE1083377
పపరర: ససబబమక ఓరరచ

100-121/1089

భరస : కకఇడద ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:7-439
వయససస:28
లఇ: ససస స

Page 50 of 53

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-06
1441 RBE1573237
పపరర: వషత
ర ఇరల

100-121/1090

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-439
వయససస:26
లఇ: పప
1444 RBE1533231
పపరర: అరరణ దతరఇగమల

100-121/1092

100-125/847

100-121/1096

100-121/336

100-121/819

100-121/86

100-121/1097

తఇడడ:ప నరససఇహ రకవప చఇతద
ఇఇటట ననఇ:8-60
వయససస:31
లఇ: పప
1465 RBE1809961
పపరర: సఇధయ లకడక చటటటపష ప లక
భరస : కకరరసక చటటటపష ప లక
ఇఇటట ననఇ:8-128
వయససస:30
లఇ: ససస స
1468 RBE1677079
పపరర: యరశఇశశటట నగరజ
తఇడడ:ప యరశఇశశటట వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-211
వయససస:25
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1451 RBE1882935
పపరర: గరరర చమట

100-121/120

1454 LHL2558781
పపరర: ససజజత కకసరర

100-121/591

1449 RBE0645630
పపరర: అఇజనవయమలక మమనగ

1457 RBE2224780
పపరర: పకరశతమక బతత
స ల

100-121/820

1452 LHL2568855
పపరర: రమణణ యటటటఇ

100-121/335

1455 LHL4197240
పపరర: సససదమక యమకడడ

100-121/817

1458 RBE0974189
పపరర: అఇజల బతత
స ల

100-121/85

భరస : ససవక నదగ రకజ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7 VARD
వయససస:27
లఇ: ససస స

1460 RBE0974304
పపరర: నదగమణణ చటటటయమల

100-121/87

1461 RBE1612761
పపరర: లకడక నవతప మమదదసస

తఇడడ:ప నరససఇహ రకవప చటటటయమల
ఇఇటట ననఇ:7 VARD
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప శశనవకస రకవప మమదదసస
ఇఇటట ననఇ:8-10
వయససస:25
లఇ: పప

1463 RBE1881358
పపరర: మరక వల షపక

1464 RBE1477215
పపరర: మన గరరరష పష టటటమమరరస

100-121/1098

100-117/1047

100-127/847

తఇడడ:ప రకధ రకవప పష టటటమమరరస
ఇఇటట ననఇ:8-97
వయససస:24
లఇ: పప

100-127/849 1467 RBE1677012
1466 RBE1664408
పపరర: ససతదరకమమఇజనవయమలక శశసఇ
పపరర: వనఇకటరరడడడ పకశఇ

1469 RBE1476456
పపరర: శవ పపసకద గమఇజజ

100-120/804

భరస : కకషర
ఇఇటట ననఇ:7-3356
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప ఆఇజనవయమలక శశసఇ
ఇఇటట ననఇ:8-131/A
వయససస:42
లఇ: పప
100-127/851

100-121/1094

భరస : కకటటశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-1164
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప మసకసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:8-71
వయససస:24
లఇ: పప
100-127/848

1446 RBE1887728
పపరర: పదక వనమమల

తఇడడ:ప రకమమసకశమ
ఇఇటట ననఇ:7-859
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:7-3404
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప అదద నదరకయణ చటటయల
ఇఇటట ననఇ:7 VARD
వయససస:34
లఇ: పప
1462 LHL4194635
పపరర: సకఇబశవ రకవప చఇతద

100-121/1095

భరస : వనఇకటటచదరర
ఇఇటట ననఇ:7-2297
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-3404
వయససస:44
లఇ: ససస స
1459 RBE0974262
పపరర: నరససఇహ రకవప చటటయల

1448 LHL4194874
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకమమర

100-128/555

తఇడడ:ప చనన అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-453
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ప వనఇకటటశశరరల చమట
ఇఇటట ననఇ:7-1006
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : నదగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:7-1168
వయససస:43
లఇ: ససస స
1456 LHL4197257
పపరర: రమణమక బతత
స ల

100-121/1093

తఇడడ:ప శకనస
ఇఇటట ననఇ:7-735
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ప రమమఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7-859-3
వయససస:24
లఇ: పప
1453 LHL2567774
పపరర: కకశకనకదసరర గమఇడద

1445 RBE1882653
పపరర: రరణమక వనమమల

1443 RBE1665835
పపరర: మఇగమక ఇరల
భరస : నదగరశశర రకవప ఇరల
ఇఇటట ననఇ:7-439
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : పపసకద
ఇఇటట ననఇ:7-453
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదగయయ లఇగకల
ఇఇటట ననఇ:7-717
వయససస:30
లఇ: పప
1450 RBE1727577
పపరర: భవన పపసకద మమనగక

100-121/1091

భరస : నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:7-439
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : KOTA దతరఇగమల
ఇఇటట ననఇ:7-442
వయససస:31
లఇ: ససస స
1447 RBE1611896
పపరర: రకమకకశన లఇగకల

1442 RBE1573278
పపరర: మఇగమక ఇరల

100-127/850

తఇడడ:ప రకమరరడడడ పకశఇ
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:22
లఇ: పప
100-112/956

తఇడడ:ప శశనవకస రకవప గమఇజజ
ఇఇటట ననఇ:9-37, VADDERA BAZAR
వయససస:27
లఇ: పప

1470 RBE1883008
పపరర: భటరత వవమల

100-112/957

తఇడడ:ప నరససఇహ రకవప వవమల
ఇఇటట ననఇ:9-43
వయససస:22
లఇ: ససస స
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1471 RBE1883024
పపరర: జజయత వవమల

100-112/958

తఇడడ:ప నరససఇహ రకవప వవమల
ఇఇటట ననఇ:9-43
వయససస:21
లఇ: ససస స
1474 RBE1890615
పపరర: బటల వనఇకట తదడతపలల

100-112/961

తఇడడ:ప సతయనదరకయణ తదడతపలల
ఇఇటట ననఇ:9-168
వయససస:21
లఇ: పప
100-117/520

భరస : లకకణ భటవనదసస
ఇఇటట ననఇ:15-97
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-121/268

తఇడడ:ప చదనన కరశవ రకవప చదరరకలరర
ఇఇటట ననఇ:195/A
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసశరరల జలల
ఇఇటట ననఇ:359,7TH WARD
వయససస:43
లఇ: ససస స

1475 RBE2480424
పపరర: మమహబ షపక

1476 RBE1664036
పపరర: కకమమరర గఇధఇ

100-121/837

100-123/1

భరస : వనఇకయయ దతవళల
ఇఇటట ననఇ:0000
వయససస:28
లఇ: ససస స

1478 RBE2482289
పపరర: ససధ వనమమల

100-119/255

తఇడడ:ప శశనవకస రకవప చమటట
ఇఇటట ననఇ:H NO 7-337
వయససస:20
లఇ: పప

1481 RBE1060904
పపరర: పపరరచఇదప రకవప జలల

100-121/269

1484 RBE1412329
పపరర: మఇగమక దతరఇగమల

100-121/274

లఇ: పప

1482 RBE1498229
పపరర: వవఇకటటశశరరల జలల

100-123/259

1485 LHL3857778
పపరర: సకఇబ వవమమల

100-123/257

తఇడడ:ప బటల సకశమ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:1045-2
వయససస:35
లఇ: ససస స

1487 RBE1750793
పపరర: సకయ రకఇ యరశఇ శశటట

100-128/14

1488 RBE0883983
పపరర: మణణ భటరర వ అతతకలరర

100-121/1110

తఇడడ:ప వనఇకట రతనఇ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:D NO 7-200
వయససస:27
లఇ: పప

1490 RBE1633601
పపరర: కనయకకమమరర శశరకమదదసస

1493 RBE1665256
పపరర: ధనలకడక తదటటమలల

100-120/268

తఇడడ:ప హనసమఇతతరకవప జజలల
ఇఇటట ననఇ:359
వయససస:48
లఇ: పప

100-121/276

భరస : రకజయయ శశరకమదదసస
ఇఇటట ననఇ:H NO 7/343
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-125/1043

100-123/767

1479 RBE1982339
పపరర: అశశక కకమమర ఇరల
తఇడడ:ప మమరళ
ఇఇటట ననఇ:42
వయససస:21

తఇడడ:ప నరససఇహరకవప యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:21
లఇ: పప
100-121/1111

100-112/960

భరస : నదగరశశర రకవప
ఇఇటట ననఇ:11-224
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రకఇబటబమ దతరఇగమల
ఇఇటట ననఇ:477-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

1486 RBE1884998
పపరర: దతవ దతవళల

1492 RBE1483320
పపరర: వజయ లకడక చతరకల

తఇడడ:ప మసకసన వల మమన
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప నదగరశశర రకవప జలల
ఇఇటట ననఇ:340/7
వయససస:34
లఇ: పప
100-121/270

1473 RBE1892611
పపరర: నజక మమన

తఇడడ:ప రకమ లఇగరశశర రకవప అమరక
ఇఇటట ననఇ:9-104/1
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : ససరరశ వనమమల
ఇఇటట ననఇ:16-162
వయససస:22
లఇ: ససస స

1480 RBE0884262
పపరర: శరరష చదరరకలరర

1489 RBE1886910
పపరర: ఓమ పపకకశ చమటట

100-112/959

భరస : గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-536
వయససస:38
లఇ: ససస స

1477 RBE1295865
పపరర: రకజయలకడక భటవనదసస

1483 RBE1443415
పపరర: మలలల శశరర జలల

1472 RBE1483189
పపరర: సససదద రకవప అమరక

1491 RBE1576057
పపరర: అశశక కకమమర జలల

100-128/796

తఇడడ:ప కకషర ఆఇజనవయమలక జలల
ఇఇటట ననఇ:H NO 7-362
వయససస:32
లఇ: పప
100-128/1068

1494 RBE1476530
పపరర: రమమశ చటటటపష ప లక

100-117/525

తఇడడ:ప వనఇకట నరససఇహ రకవప చతరకల
ఇఇటట ననఇ:H NO 8-67
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : ధనలకడక వనఇకట వజయబటబమ
ఇఇటట ననఇ:H NO 12-50
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ప పపసకద రకవప చటటటపష ప లక
ఇఇటట ననఇ:KESANUPALLI ROAD
వయససస:46
లఇ: పప

1495 RBE1476688
పపరర: వనఇకట కకషరయయ చటటటపష ప లక

1497 RBE1476704
పపరర: సరరత చటటటపష ప లక

తఇడడ:ప పపసకద రకవప చటటటపష ప లక
ఇఇటట ననఇ:KESANUPALLI ROAD
వయససస:44
లఇ: పప

100-121/278
1496 RBE1476696
పపరర: వనఇకట ససరయ నదరకయణ
చటటటపష ప లక
తఇడడ:ప పపసకద రకవప చటటటపష ప లక
ఇఇటట ననఇ:KESANUPALLI ROAD
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ససరయ నదరకయణ చటటటపష ప లక
ఇఇటట ననఇ:KESANUPALLI ROAD
వయససస:43
లఇ: ససస స

1498 LHL4197836
పపరర: రమమదతవ యయరశఇ సపటట

1499 RBE1304195
పపరర: లకడక వవమమల

1500 RBE1304203
పపరర: శశనవకస రకవప వవమమల

భరస : సతయనదరకయణ
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-121/277

100-121/1113

తఇడడ:ప శశనవకస రకవప వవమమల
ఇఇటట ననఇ:VADDERA BAZAR
వయససస:28
లఇ: ససస స

100-121/1114

100-121/279

100-121/1115

తఇడడ:ప పసద సతయనదరకయణ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:VADDERA BAZAR
వయససస:30
లఇ: పప
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01/08/2021 to 11/10/2021
Photo ROLL Check LIST from

100-Gurajala

Additions
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Part No:112

AC No:100

Photo ROLL Check LIST from 01/08/2021 to 11/10/2021
100 Gurajala

Additions
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