దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-07
1
RBE1224872
పపరర: శరరషష రషమశశటట

100-112/6

తఇడడ:డ సషఇబశవ రషవవ రషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1వయససస:30
లఇ: ఇ
100-112/39

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-112/54

తలల : వజయ తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:25
లఇ: పవ

5
RBE1880871
పపరర: ననగ మలలల శశరర కషయల

11
RBE1885672
పపరర: చఇటట తమమ శశటట
తఇడడ:డ సషఇబశవరషవవ
ఇఇటట ననఇ:2-191
వయససస:26
లఇ: పవ

13
RBE1525112
పపరర: నరరఇదడ గబఇజజ

14
RBE2497808
పపరర: కలలశష వల షపక

100-123/523

తఇడడ:డ నరసయయ గబఇజజ
ఇఇటట ననఇ:3-118/1
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : ఏడడకకఇడలల గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:4-383
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-116/1099

100-123/533

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల తతట
ఇఇటట ననఇ:7-109
వయససస:43
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

20
RBE1883982
పపరర: వలయ బ షపక

23
RBE1923192
పపరర: శవ పషరశత జలకఇటట

100-124/17

26
RBE1882406
పపరర: గగపస గబఇజ

100-122/982

29
RBE2518652
పపరర: ససకనయ కఇభఇపషటట
భరస : శశనవషస రషవవ కఇభఇపషటట
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:25
లఇ: ససస స

9
LHL4182713
పపరర: అశశక కలమమర రషమససటట

100-112/10

12
RBE1959139
పపరర: దదవయ బతత
స ల

100-118/8

15
RBE1663970
పపరర: భబకషయ బబల ననయక భబకషయ

100-123/526

తఇడడ:డ భగకషయ గబడయ ననయక భబకషయ
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:26
లఇ: పవ
100-123/528

18
RBE1476928
పపరర: లకడమ మకకకలమ

100-123/529

భరస : గగవఇదస మకకకలమ
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-116/1100

21
RBE1400860
పపరర: అననపపరర చరరమమమళల

100-123/532

భరస : ననగరశశర రషవవ చరరమమమళల
ఇఇటట ననఇ:7-5
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-116/1101

24
RBE2518231
పపరర: గణణష బబ మమరకడడడ

100-119/514

తఇడడ:డ నరరఇదర బబబబ బబ మమరకడడ
ఇఇటట ననఇ:7-54/b
వయససస:20
లఇ: పవ
100-123/534

తఇడడ:డ దసరర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:7-87
వయససస:24
లఇ: పవ
100-123/535

100-112/53

తఇడడ:డ ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:2/243
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : లమలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమమమహమ రషపప లల
ఇఇటట ననఇ:7-65
వయససస:22
లఇ: పవ
28
RBE1663855
పపరర: అమరరశశర రషవవ తతట

100-122/21

భరస : సయయద జజన
ఇఇటట ననఇ:7-4
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నన గరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:22
లఇ: పవ
25
RBE1892306
పపరర: సషయ శవ రషపప లల

17
RBE1525104
పపరర: చఇదస గబఇజజ

6
RBE1880905
పపరర: ససత రషమయయ కషయల

తఇడడ:డ సషఇబశవ రషవవ రషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1/113
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల గబఇజజ
ఇఇటట ననఇ:4-383
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చననమమబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:7-00
వయససస:26
లఇ: పవ
22
RBE1634195
పపరర: ననగ మలల క గబడద

100-112/59

తఇడడ:డ సససదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-197
వయససస:18
లఇ: పవ
100-123/527

100-112/38

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కషయల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:34
లఇ: పవ

8
RBE1926518
పపరర: లకడమ అనత కలమమరర దదవరశశటట

తఇడడ:డ మహమమద ఫజలలమల బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:1-375
వయససస:20
లఇ: పవ

19
RBE1224518
పపరర: శమర షపక

100-112/52

భరస : లకడమ ననరషయణ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-17A
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-122/985

3
RBE1746874
పపరర: అమన షపక
భరస : మరషవల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ససతనరషమయయ కషయల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:30
లఇ: ససస స

7
RBE1887793
పపరర: దసరర బబబబ తమమశశటట

16
RBE1525096
పపరర: సశరరప గబఇజ

100-112/37

తఇడడ:డ నరససఇహ రషవవ వనలలగగరర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: ససస స

4
RBE1938919
పపరర: అఇకమమ బతతల

10
RBE2518298
పపరర: సలమమబలమల షపక

2
RBE1746783
పపరర: ధరణణ వనలలగగరర

27
RBE2517126
పపరర: శశకషఇత జఇగషల

100-121/1120

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల జఇగషల
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:21
లఇ: పవ
100-113/592

30
RBE1664291
పపరర: వనయ కలమమర దదవరశశటట

100-124/18

తఇడడ:డ వనఇకట రషమ లఇగరశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:7-145
వయససస:21
లఇ: పవ
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31
RBE1880863
పపరర: సరరత బబదఇ

100-116/1102

భరస : కకషర మగరరస బబదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-198
వయససస:38
లఇ: ససస స
34
RBE2516698
పపరర: కకతస చదతన కలమమర కకతస

32
RBE1498740
పపరర: కషసస వశశననధ దదవరశశటట
తఇడడ:డ పడసషద రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:7/206
వయససస:25
లఇ: పవ

100-125/1055

తఇడడ:డ కకతస మలల కషరరరన రషవవ
ఇఇటట ననఇ:7-226
వయససస:19
లఇ: పవ

35
RBE2518785
పపరర: కకటయయ బటటటల

తఇడడ:డ ససరయ ననరషయణ సతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:7-290
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవలమలరషవవ మమమడదమ
ఇఇటట ననఇ:7/321
వయససస:42
లఇ: పవ

40
RBE1996990
పపరర: ఏడడకకఇడలల డదరఇగబల

41
RBE1838002
పపరర: చనన గబఇజ

100-118/1087

తఇడడ:డ డదరఇగబల
ఇఇటట ననఇ:7-341-A
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనన గబరవయయ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:7-373
వయససస:40
లఇ: పవ
46
RBE1083765
పపరర: వనఇకటబడవవ గబఇజ

100-122/77

100-122/80

100-122/83

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:8-1
వయససస:52

లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-124/20

100-122/114

100-124/22

56
RBE1381854
పపరర: శశనవషసరషవవ ఒరరస

59
RBE0971680
పపరర: వనఇకట కకషర వనమబల
తఇడడ:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-1
వయససస:36

లఇ: పవ

100-114/256

42
RBE1664218
పపరర: వనఇకటటశశరరకడడడ శషనఇపపడడ

100-124/21

45
RBE1664085
పపరర: కకటటశశర రషవవ ఇరల

100-124/23

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:7-395
వయససస:25
లఇ: పవ
100-122/78

48
RBE1456137
పపరర: జయశశ వనమబల

100-122/79

భరస : నరససఇహరషవవ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-401
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-122/82

భరస : నరససఇహ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:7-442
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-122/112

54
RBE0974759
పపరర: శవ కలమమరర పసరరమమళల

100-122/113

భరస : శశనసవషసస పసరరమమళళ
ఇఇటట ననఇ:8-00
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-122/115

తఇడడ:డ వనఇకట గబరరవవలల
ఇఇటట ననఇ:8-00
వయససస:46
లఇ: పవ
100-122/116

39
RBE1996982
పపరర: చచననవరషజ డదరఇగబల

100-122/81 51
50
RBE1163864
RBE1884972
పపరర: వనఇకట నరససఇహ రషవవ కకమమర
పపరర: అరరణ డదరఇగబల

53
RBE1958883
పపరర: వటటటఇ అనవనసయమ

100-120/1070

తఇడడ:డ శశనవషసరకడడడ శషనఇపపడడ
ఇఇటట ననఇ:7-357
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనన పపలయయ
ఇఇటట ననఇ:8-0
వయససస:63
లఇ: పవ

భరస : శశనవషసరషవవ ఓరరస
ఇఇటట ననఇ:8-00
వయససస:31
లఇ: ససస స
58
RBE1887124
పపరర: రమణ చలమల

47
LHL2543916
పపరర: శశనస ఉపవప

36
RBE2516615
పపరర: వనఇకటటశశర రషవవ బటటటల

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల డదరఇగబల డదరఇగబల
ఇఇటట ననఇ:7-341-A
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గబరవయయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-416
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చన అచచయయ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:7-543
వయససస:29
లఇ: పవ
55
RBE0974775
పపరర: లకడమ కలమమరర ఓరరస

100-120/678

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-401
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటపపయయ గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-411
వయససస:28
లఇ: పవ
52
RBE1083773
పపరర: పడసషద వనమబల

44
RBE1882455
పపరర: అనససరయ

100-123/536

తఇడడ:డ కకటయయ బటటటల
ఇఇటట ననఇ:7-229
వయససస:18
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దనననలల
ఇఇటట ననఇ:7-388
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-400-1
వయససస:27
లఇ: పవ
49
RBE1083757
పపరర: సషఇబశవ రషవవ గబఇజ

100-116/1125

తఇడడ:డ వనఇకయయ గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:25
లఇ: పవ
100-117/510

33
RBE1483379
పపరర: ఈశశర ఆలలటట
తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-222/A
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల బటటటల
ఇఇటట ననఇ:7-229
వయససస:39
లఇ: పవ

100-124/19 38
37
RBE1945716
RBE0955080
పపరర: హరరశ నవన కలమమర సతతలలరర
పపరర: రషమమరషవవ మమమడదమ

43
RBE1920701
పపరర: దసరషర రషవవ వనమబల

100-116/1098

57
RBE2517522
పపరర: కకటమమ మడడగననమ

100-127/1104

భరస : రమబలల మడడగననమ
ఇఇటట ననఇ:8వయససస:64
లఇ: ససస స
100-123/44

60
RBE0892075
పపరర: లలమవత కకటబ

100-122/241

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-1A
వయససస:47
లఇ: ససస స
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61
LHL2541647
పపరర: యలల మఇద అచచ

100-122/242

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-2
వయససస:36
లఇ: పవ
64
LHL2548436
పపరర: వనఇకటటశశరరల గబఇజ

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-2
వయససస:35
100-122/245

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-2
వయససస:36
లఇ: పవ
67
RBE1897529
పపరర: దసరర మహలకడమ వనమబల

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-2
వయససస:59

100-122/248

100-122/251

100-122/489

100-122/492

100-122/736

తఇడడ:డ రషయల
ఇఇటట ననఇ:8/7
వయససస:25

100-122/738

తఇడడ:డ ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-7
వయససస:38
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE0974353
పపరర: నరరఇదడ వటటటఇ

77
RBE1151612
పపరర: సరసశత బతత
స ల

80
RBE1882398
పపరర: శషశవణణ బతత
స ల

100-122/487

100-122/84

86
LHL2543924
పపరర: శశనస గబఇజ

100-122/490

89
LHL4199527
పపరర: అచచమమ గబఇజ
భరస : ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-7
వయససస:72
లఇ: ససస స

69
RBE2224798
పపరర: ససశల గబఇజ

100-122/250

72
LHL4199501
పపరర: శవ ననగబలల గబఇజజ

100-122/488

75
LHL2541670
పపరర: లకకమ అచచ

100-122/491

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-4
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-123/41

78
LHL2540169
పపరర: యలమఇద గబఇజజ

100-122/735

తఇడడ:డ చనవరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-5
వయససస:84
లఇ: పవ
100-123/45

81
LHL2541662
పపరర: జజయత అచచ

100-122/737

భరస : వరననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-6
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-122/739

84
RBE2224830
పపరర: కకటటశశరరషవవ అచచ

100-122/740

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-6
వయససస:60
లఇ: పవ
100-122/741

తఇడడ:డ ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-7
వయససస:42
లఇ: పవ
100-122/743

100-122/247

తఇడడ:డ గగవఇద రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-3
వయససస:32
లఇ: పవ

లఇ: ససస స

83
RBE2224822
పపరర: వరననరషయణ అచచ

66
RBE1897404
పపరర: వనఇకటటశశరరల వనమబల

భరస : కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-2
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-6
వయససస:43
లఇ: పవ

లఇ: పవ

88
LHL2543999
పపరర: పసదరషమయయ గబఇజ

71
LHL2541654
పపరర: రషమమఇజమమ అచచ

భరస : అశశక
ఇఇటట ననఇ:8-5
వయససస:21

భరస : కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-6
వయససస:54
లఇ: ససస స
85
RBE1547470
పపరర: గగపసరషజ వనమల

100-122/249

భరస : రషమమగరరస బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:8/4
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:8-5
వయససస:60
లఇ: ససస స
82
RBE2224814
పపరర: వరరషఘవవలల అచచ

68
RBE1897537
పపరర: ఏడడకకఇడలల వనమబల

100-122/244

తఇడడ:డ గబరవయయ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-2
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-3
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-4
వయససస:38
లఇ: పవ
79
LHL2540177
పపరర: సరగజనమమ గబఇజజ

100-122/246

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:8-3
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-3
వయససస:35
లఇ: పవ
76
LHL2541746
పపరర: శశనవషసరషవవ అచచ

లఇ: ససస స

65
RBE0974742
పపరర: అఇజమమ గబఇడచ

63
LHL2548360
పపరర: వరయయ గబఇజ
తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-2
వయససస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-2
వయససస:26
లఇ: పవ

లఇ: పవ

73
RBE0722231
పపరర: గగవఇద రషజ గబఇజజ

100-122/243

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-2
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-2
వయససస:22
లఇ: ససస స
70
RBE2224806
పపరర: కకటటశశరరషవవ గబఇజ

62
LHL2548345
పపరర: రరణబక గబఇజ

87
LHL2543981
పపరర: కళళయణణ గబఇజ
భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-7
వయససస:35

100-122/744

లఇ: ససస స

90
RBE0891424
పపరర: మఇగ వనమబల
భరస : రషయల
ఇఇటట ననఇ:8-7
వయససస:44

100-122/742

100-122/745

లఇ: ససస స

Page 5 of 50

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-07
91
RBE0891432
పపరర: రషయల వనమబల

100-122/746

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-7
వయససస:49
లఇ: పవ
94
RBE1296822
పపరర: పవలల మమ గబఇజ

తఇడడ:డ రషయల
ఇఇటట ననఇ:8-7
వయససస:28
100-122/749

భరస : శశనవషస రషవవ గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-7
వయససస:41
లఇ: ససస స
97
LHL2554905
పపరర: అఅజమమ గబఇజ

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:35

100-122/752

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:60

100-122/755

100-122/758

100-125/849

100-122/763

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-9
వయససస:43
100-122/117

తఇడడ:డ రషమమరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-10
వయససస:31
లఇ: పవ
115
RBE1252006
పపరర: హరర బబబబ కకమరరశశటట

తఇడడ:డ ఆధధననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-12
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/756

100-122/759

100-122/120

116
RBE1252147
పపరర: హహమ బఇధస కకమరరశశటట

100-122/761

119
RBE1226480
పపరర: ఏడడకకఇదలల బతత
స ల
తఇడడ:డ యలమఇద బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:8-12
వయససస:48
లఇ: పవ

100-122/754

లఇ: పవ

102
RBE2224848
పపరర: శవ గబఇజజ

100-122/757

లఇ: ససస స

105
RBE2224871
పపరర: ననగయయ గబఇజజ

100-122/760

108
LHL2554228
పపరర: రమణమమ గబఇజజ

100-122/762

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-9
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-122/764

111
RBE2224897
పపరర: కకఇడలల గబఇజజ

100-122/765

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:8-9
వయససస:44
లఇ: పవ
100-122/118

114
RBE2224913
పపరర: గబరవయయ గబఇజజ

100-122/119

భరస : వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:8-10
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-122/121

భరస : హరర బబబబ కకమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-11
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-122/123

100-122/751

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:64
లఇ: పవ

లఇ: ససస స

113
RBE2224905
పపరర: మఇగ గబఇజ

99
LHL2554954
పపరర: అఅకయయ గబఇజ

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:43

భరస : రషమమరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-10
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-11
వయససస:33
లఇ: పవ
118
RBE1226035
పపరర: రమణ గబఇజ

110
RBE2224889
పపరర: మహలకడమ గబఇజజ

96
LHL2554871
పపరర: లకకమ గబఇజ

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:35

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:8-9
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గబరరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-9
వయససస:34
లఇ: పవ
112
RBE0974395
పపరర: మణణ గబఇజ

100-122/753

లఇ: పవ

107
LHL2554210
పపరర: ననగరశశరరషవవ గబఇజజ

100-122/748

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:35
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

104
RBE2224863
పపరర: శశనస గబఇజజ
తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:45

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:22
లఇ: పవ
109
RBE0974692
పపరర: శశనవషసరషవవ కషమశశటట

100-122/750

లఇ: పవ

101
RBE0891465
పపరర: కలమమరర వనమబల
భరస : అఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:34

లఇ: ససస స

106
RBE1664721
పపరర: దసరర పడసషద గబఇజ

98
LHL2554939
పపరర: వనఇకటటశశరరల గబఇజ

93
RBE1296814
పపరర: శశనవషస రషవవ గబఇజ
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-7
వయససస:51
లఇ: పవ

లఇ: పవ

95
RBE1296830
పపరర: సతయ దసరర గబఇజ

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:42

లఇ: పవ

103
RBE2224855
పపరర: రఇగమమ గబఇజజ

100-122/747

భరస : పసదరషమయయ గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-7
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-8
వయససస:37
లఇ: ససస స
100
LHL2556710
పపరర: ఏడడకకఇడలల గబఇజ

92
RBE0891457
పపరర: అశశక వనమబల

117
RBE0839381
పపరర: శషఇతమమ తరరపత

100-122/122

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-11
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-122/124

120
RBE1426239
పపరర: లకడమ గబఇజ

100-122/125

తఇడడ:డ పవలల యయ గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-12
వయససస:33
లఇ: ససస స
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121
RBE1426247
పపరర: భగలకడమ గబఇజ

100-122/126

తఇడడ:డ పవలల యయ గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-12
వయససస:30
లఇ: ససస స
124
RBE2224939
పపరర: రషమమరషవవ గబఇజ

100-122/129

100-122/131

100-122/252

100-122/255

100-122/257

100-122/260

100-122/263

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-19/1
వయససస:42
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

134
RBE1882497
పపరర: దదవయయ వనలలపల

137
LHL3848041
పపరర: వనఇకటటశశరమమ బతత
స ల

140
RBE0838979
పపరర: గగపషల రషవవ దనసరర

143
RBE1238980
పపరర: రమమష పరశతఇ

100-122/266

146
RBE2224962
పపరర: వనఇకటపప గబఇజ

100-124/24

149
LHL3848413
పపరర: లకకమ మకకకళల
భరస : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:8-19/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

129
RBE0974445
పపరర: రమణయయ కకపవపల

100-122/133

132
RBE1456293
పపరర: పడకషశమమ గబఇజ

100-122/254

135
RBE0956559
పపరర: నరససఇహ రషవవ గబఇజ

100-122/256

తఇడడ:డ పవలల యయ గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-15
వయససస:34
లఇ: పవ
100-122/258

138
RBE0955064
పపరర: ససవష కకషర బతత
స ల

100-122/259

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:8-16
వయససస:30
లఇ: పవ
100-122/261

141
RBE1224021
పపరర: వనఇకటటసశరరల డదగల

100-122/262

తఇడడ:డ రఇగయయ డదగల
ఇఇటట ననఇ:8-17
వయససస:37
లఇ: పవ
100-122/264

144
RBE1226621
పపరర: ససవష ననగరషజ గబఇజ

100-122/265

తఇడడ:డ వనఇకటపష గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-18
వయససస:27
లఇ: పవ
100-122/267

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-18
వయససస:46
లఇ: పవ
100-122/269

100-122/130

భరస : వనఇకటటశశరరల గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-14
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ పరశతఇ
ఇఇటట ననఇ:8-17
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : గబరవయయ తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-18
వయససస:47
లఇ: ససస స
148
LHL2541589
పపరర: గగవఇదస మకకకళల

100-122/253

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-17
వయససస:34
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటసశరరల డదగల
ఇఇటట ననఇ:8-17
వయససస:34
లఇ: ససస స
145
RBE1226639
పపరర: లకడమ తమమశశటట

131
RBE0722314
పపరర: శవ ననగరషజ బతత
స ల

126
RBE2224947
పపరర: కకషరవనణమమ గబఇజ

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:8-13
వయససస:50
లఇ: పవ

భరస : కకశషర
ఇఇటట ననఇ:8-16
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషర
ఇఇటట ననఇ:8-17
వయససస:30
లఇ: పవ
142
RBE1224047
పపరర: శవపషరశత డదగల

100-122/132

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-14-6
వయససస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-16
వయససస:42
లఇ: పవ
139
RBE0838961
పపరర: వఇశ బతత
స ల

128
LHL4199535
పపరర: కకటమమ గబఇజ

100-122/128

భరస : పవలమలరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-12/A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-14
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:8-14/1
వయససస:55
లఇ: ససస స
136
LHL2554186
పపరర: కకశషర బతత
స ల

100-125/850

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:8-13
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-14
వయససస:48
లఇ: ససస స
133
LHL3848637
పపరర: శషఇతమమ వలలల పవ

125
RBE1665264
పపరర: జపస మబనగ

123
RBE2224921
పపరర: రషఘవమమ గబఇజ
భరస : కకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-12
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-12
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసదరషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-12/A
వయససస:54
లఇ: పవ
130
LHL4199543
పపరర: రషమమశశరర వనలలపల

100-122/127

తఇడడ:డ పవలల యయ గబఇజజ
ఇఇటట ననఇ:8-12
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:8-12
వయససస:49
లఇ: పవ
127
RBE2224954
పపరర: పవలమలరషవవ గబఇజ

122
RBE1883198
పపరర: పసదద రషమయయ గబఇజజ

147
LHL2541571
పపరర: సప మమమ మకకకళల

100-122/268

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-19/1
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-122/270

150
LHL2548352
పపరర: ధనలకకమ అచచ

100-122/271

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-22
వయససస:35
లఇ: ససస స
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151
LHL2548378
పపరర: శశనస అచచ

100-122/272

తఇడడ:డ కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-22
వయససస:36
లఇ: పవ
154
RBE2224988
పపరర: వరషసషశమ అచచ

100-122/275

100-122/278

160
LHL4199568
పపరర: గబరరసషశమ వనమబల

100-122/493

100-122/496

100-122/498

100-122/501

100-122/504

164
RBE0189035
పపరర: ఏసపస రర కకతస పలల

167
LHL3848751
పపరర: హనసమఇతరషవవ బతత
స ల

170
RBE2225019
పపరర: అఇకమమ వనమబల

173
RBE2225035
పపరర: అనవషయమమ వనమబల

100-122/507

176
RBE0804815
పపరర: ఏలల మమ వనమబల

100-128/558

179
RBE1108787
పపరర: నరససఇహరషవవ వనమబల
తఇడడ:డ గబరవరషజ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-28
వయససస:33
లఇ: పవ

159
RBE2224996
పపరర: వనఇకమమ శవరషతడ

100-122/280

162
RBE1525237
పపరర: శశకషఇత రషవపరర

100-122/495

165
LHL3848736
పపరర: శశనస బతత
స ల

100-122/497

తఇడడ:డ వనఇకటరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-26
వయససస:35
లఇ: పవ
100-122/499

168
LHL4199576
పపరర: వనఇకటరషవవ వనమబల

100-122/500

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-27
వయససస:35
లఇ: పవ
100-122/502

171
RBE2225027
పపరర: వనఇకటటశశరరల వనమబల

100-122/503

తఇడడ:డ చనన గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:8-27
వయససస:68
లఇ: పవ
100-122/505

174
LHL4199584
పపరర: గబరవరషజ వనమబల

100-122/506

తఇడడ:డ చనగబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:8-28
వయససస:54
లఇ: పవ
100-122/508

భరస : రషఇబబబబ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-28
వయససస:32
లఇ: ఇ
100-122/510

100-122/277

తఇడడ:డ హనసమఇతరషవవ రషవపరర
ఇఇటట ననఇ:8-24
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : గబరవరషజ
ఇఇటట ననఇ:8-28
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరవరషజ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-28
వయససస:34
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/494

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-27
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : నరరష పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-28
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-28
వయససస:29
లఇ: పవ

161
RBE1296053
పపరర: నరరఇదడ రషవపరర

156
LHL4199550
పపరర: దసరషరరషవవ అచచ

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-23
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-26
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-27
వయససస:30
లఇ: ససస స

178
RBE0839019
పపరర: కకటటశశరషవవ దనసరర

100-122/279

భరస : చన దనవడడ
ఇఇటట ననఇ:8-25
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-26
వయససస:47
లఇ: ససస స

175
RBE0804807
పపరర: రషఇబబబబ వనమబల

158
RBE1990365
పపరర: అచచ వమల

100-122/274

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:8-23
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనసమఇతతరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-24
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:8-24
వయససస:44
లఇ: ససస స

172
RBE1166892
పపరర: అఇజల పససపవలలటట

100-122/276

తఇడడ:డ వరషసషశమ
ఇఇటట ననఇ:8-23
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గబరరసషశమ
ఇఇటట ననఇ:8-24
వయససస:49
లఇ: పవ

169
RBE0838987
పపరర: వషణణ వనమబల

155
LHL2565208
పపరర: అపపమమ పససపవలలటట

153
RBE2224970
పపరర: పసచచమమ అచచ
భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-22
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : వరయయ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-23
వయససస:70
లఇ: ససస స

157
RBE1983592
పపరర: మదదదకషయల మబరళ
మబరళమహన
తఇడడ:డ ననగరశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-23
వయససస:35
లఇ: పవ

166
LHL3848744
పపరర: అఇజమమ బతత
స ల

100-122/273

భరస : వరషసషశమ
ఇఇటట ననఇ:8-22
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-22
వయససస:43
లఇ: పవ

163
RBE2225001
పపరర: నరసమమ వనమబల

152
LHL2548428
పపరర: లకకమ అచచ

177
RBE0804823
పపరర: అఇజల వనమబల

100-122/509

భరస : గగరవ రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-28
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-122/511

180
RBE1108803
పపరర: దసరర వనమబల

100-122/512

భరస : నరససఇహరషవవ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-28
వయససస:29
లఇ: ససస స

Page 8 of 50

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-07
181
LHL4199592
పపరర: నరసమమ వనమబల

100-122/513

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-29
వయససస:36
లఇ: ససస స
184
RBE1226654
పపరర: లకడమ గబఇజ

100-122/516

100-122/519

100-122/522

100-122/524

100-123/47

100-122/526

100-122/529

తఇడడ:డ నరససఇహ రషవవ వటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-37
వయససస:27
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

194
RBE2225043
పపరర: నగరదఇడ వనమబల

197
RBE0972241
పపరర: చఇదడమబ వనమబల

200
RBE2225050
పపరర: శవలకడమ వనమబల

203
RBE0892216
పపరర: శవ పడసషద కఇభఇపషటట

100-122/532

206
RBE1728765
పపరర: కకటటశశరరషవవ బతత
స ల

100-122/525

209
LHL4199675
పపరర: వనఇకట నరసమమ ఒటటటఇ
తఇడడ:డ వననకరససఇహ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-38
వయససస:44
లఇ: పవ

189
LHL4199634
పపరర: జయరషజ ఓరరచ

100-122/521

192
LHL4199659
పపరర: సతయననరషయణ వనమబల

100-122/523

195
RBE0972225
పపరర: కకటటశశరర వనమబల

100-123/46

భరస : సతయననరషయణ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-32
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-123/48

198
RBE0976292
పపరర: కలమమరర దసమమల

100-118/1088

తఇడడ:డ కకటయయ దసమమల
ఇఇటట ననఇ:8-33
వయససస:30
లఇ: పవ
100-122/527

201
LHL2544989
పపరర: కకటమమ వనమబల

100-122/528

భరస : బకకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-35
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-122/530

204
RBE1224153
పపరర: శషశవణణ బతత
స ల

100-122/531

తఇడడ:డ రఇగ బబబబ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:8-36
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-122/533

తఇడడ:డ రఇగబబబబ
ఇఇటట ననఇ:8-36
వయససస:21
లఇ: పవ
100-122/535

100-122/518

తఇడడ:డ చన శశనస వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-32
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-36
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : రషఇబబబబ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-36
వయససస:41
లఇ: ససస స
208
RBE0974452
పపరర: శశనస వటటటఇ

100-122/85

భరస : సషఇబ శవరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-33
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బకకయయ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-35
వయససస:43
లఇ: పవ
205
RBE1226662
పపరర: లకడమ శశశలజ వనమబల

191
RBE1296798
పపరర: కకశషరవనణణ వనమబల

186
LHL4199600
పపరర: రషమకకశషర ఒరరస

తఇడడ:డ చన రషమబలల
ఇఇటట ననఇ:8-31
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సషఇబశవ రషవవ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-32
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-33
వయససస:35
లఇ: ససస స
202
RBE0722363
పపరర: రషఇబబబబ వనమబల

100-122/520

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-32
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సషఇబశవ రషవవ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-32
వయససస:31
లఇ: పవ
199
RBE0839027
పపరర: ననగలకకమ వనమబల

188
LHL4199626
పపరర: రమణ ఓరరచ

100-122/515

తఇడడ:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-31
వయససస:48
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహ రషవవ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8/32
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : జజన సససమన చలల గబఇడల
ఇఇటట ననఇ:8-32
వయససస:35
లఇ: ససస స
196
RBE0972233
పపరర: నరససఇహ రషవవ వనమబల

100-122/517

భరస : జయరషజ
ఇఇటట ననఇ:8-31
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రఇగ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:8-31
వయససస:38
లఇ: ససస స
193
RBE1729045
పపరర: వజయ కలమమరర చలల గబఇడల

185
LHL3848629
పపరర: వరమమ వనమబల

183
RBE0891887
పపరర: వనఇకటటశశరరల కలఇచసల
తఇడడ:డ పసదద రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-29
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-31
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : రషమకకశషర
ఇఇటట ననఇ:8-31
వయససస:39
లఇ: ససస స
190
LHL4199642
పపరర: సతయవత బతత
స ల

100-122/514

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-29
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : అఇకయమ గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:8-29
వయససస:28
లఇ: ససస స
187
LHL4199618
పపరర: పదమ ఓరరచ

182
RBE0891861
పపరర: నరసమమ కలఇచసల

207
LHL4199667
పపరర: నరససఇహరషవవ ఓటటటఇ

100-122/534

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:8-37
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-122/536

210
RBE0647354
పపరర: యలమఇద వరరఇ

100-122/537

తఇడడ:డ పవలల యయ
ఇఇటట ననఇ:8-38
వయససస:67
లఇ: పవ
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211
RBE0974361
పపరర: సససదమమ వటటటఇ

100-122/538

భరస : ననగరశశర రషవవ వటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-38
వయససస:45
లఇ: ససస స
214
RBE1664424
పపరర: తరరపతమమ వటటటఇ

100-125/51

100-122/542

100-122/545

100-122/766

226
RBE1220722
పపరర: సససదమమ యరశఇశశటట

100-122/769

భరస : ససతనరషమయయ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-46
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-122/770

100-122/773

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/546

224
RBE1220680
పపరర: మలల శశరర యయరశఇశశటట

100-122/776

100-122/767

219
RBE1994805
పపరర: వజయకలమరర వనమబల

100-122/544

222
LHL2543585
పపరర: రషధమమ నడడగడడ

100-122/547

225
RBE1220714
పపరర: ససతనరషమయయ యరశఇశశటట

100-122/768

భరస : చనన నరససఇహ రషవవ యయరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-46
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన సససదయయ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-46
వయససస:68
లఇ: పవ

227
RBE1220656
పపరర: నరససఇహరషవవ యరశఇశశటట

228
RBE1220664
పపరర: ఆదదలకడమ యరశఇశశటట

100-122/86

230
LHL2549806
పపరర: సతయననరషయణ కఇభఇపషటట

233
LHL2549764
పపరర: వనఇకటబడవవ యరశఇశశటట

236
LHL3848025
పపరర: నరసమమ యరశఇశశటట

239
RBE1169771
పపరర: ధనలకడమ వఇకషయల
భరస : వనఇకటటశశరరల వఇకషయల
ఇఇటట ననఇ:8-51/A
వయససస:31
లఇ: ససస స

100-122/87

భరస : నరససఇహ రషవవ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/47
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-122/771

231
LHL2543007
పపరర: చచఇచమమ మఇదపషటట

100-122/772

భరస : పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-50
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-122/774

234
LHL2557031
పపరర: లకడమ యరశఇశశటట

100-122/775

భరస : వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:8-51
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-122/777

భరస : నరశఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-51
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-122/779

100-122/541

భరస : సతయఇ
ఇఇటట ననఇ:8-45
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరశఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-51
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరశఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-51
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహ రషవవ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-51
వయససస:35
లఇ: పవ

221
LHL4199683
పపరర: రషమరషవవ హరరదనసస

216
RBE2225068
పపరర: మబరళ ఇరల

భరస : ననగరషజ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-43
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:8-49
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-50/1
వయససస:49
లఇ: పవ

238
RBE1224245
పపరర: ఏడడ కకఇడలల యరశఇశశటట

100-122/543

తఇడడ:డ కకషర యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/47
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-49
వయససస:41
లఇ: ససస స

235
LHL2557064
పపరర: వనఇకటనరసయయ యరశఇశశటట

218
RBE1994797
పపరర: ననగరషజ వనమబల

100-123/49

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-42
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-43/2
వయససస:43
లఇ: పవ

223
RBE1220672
పపరర: చనన నరససఇహ రషవవ
యయరశఇశశటట
తఇడడ:డ ససతనరషమయయ యయరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-46
వయససస:38
లఇ: పవ

232
RBE2225084
పపరర: శశనవషసరషవవ మఇదపషటట

100-122/540

తఇడడ:డ లకమయయ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-43
వయససస:55
లఇ: పవ

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-43/1
వయససస:69
లఇ: ససస స

229
LHL2543049
పపరర: మఇగమమ కఇభఇపషటట

215
LHL2540631
పపరర: వనఇకయయ ఇరల

213
RBE1400803
పపరర: ననగరశశర రషవవ వటటటఇ
తఇడడ:డ యలమఇద వటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-38
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:8-42
వయససస:77
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహ రషవవ గణణమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-43
వయససస:24
లఇ: పవ
220
RBE2225076
పపరర: మననకమమమ హరరదనసస

100-122/539

తఇడడ:డ ననగరశశర రషవవ వటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-38
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : నరకఇదడ వటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-38
వయససస:26
లఇ: ససస స
217
RBE1547421
పపరర: రషకరశ గణణమశశటట

212
RBE1401306
పపరర: గగపస వటటటఇ

237
RBE1224229
పపరర: శవ కలమమరర యరశఇశశటట

100-122/778

భరస : ఏడడ కకఇడలల యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-51
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-122/780

240
RBE1169789
పపరర: వనఇకటటశశరరల వఇకషయల

100-122/781

తఇడడ:డ యలల యయ వఇకషయల
ఇఇటట ననఇ:8-51/A
వయససస:33
లఇ: పవ
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241
RBE0971649
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-123/50

భరస : ఖమససఇ సససదన
ఇఇటట ననఇ:8-51/A
వయససస:30
లఇ: ససస స
244
RBE0971714
పపరర: మభబజజన షపక

100-123/52

100-122/783

భరస : పసదనరరరఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-55
వయససస:42
లఇ: ససస స
253
RBE1426270
పపరర: షససదన షపక
తఇడడ:డ పసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:8/56
వయససస:36
లఇ: పవ
256
RBE1220698
పపరర: సససదన వల షపక

100-122/789

100-122/792

100-122/795

తఇడడ:డ ససరయ ననరషయణ చఇతన
ఇఇటట ననఇ:8-60
వయససస:66
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/91

260
RBE0839035
పపరర: అఇకమ రషజ ఈరల

263
RBE1887165
పపరర: గగపసననధ జలలల

100-122/798

266
RBE0839555
పపరర: వనఇకటరషవ ఇరషల

100-122/790

269
RBE1810415
పపరర: వజయలకడమ బతత
స ల
తఇడడ:డ వఇశ
ఇఇటట ననఇ:8-60
వయససస:21
లఇ: ససస స

255
RBE0974429
పపరర: హసన షపక

100-122/788

258
RBE2225092
పపరర: రఇజనన షపక

100-122/791

భరస : షసన మమర
ఇఇటట ననఇ:8-56
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-122/793

261
RBE2225118
పపరర: బబ షపక

100-122/794

భరస : జజనస
ఇఇటట ననఇ:8-57
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-122/796

264
RBE1890433
పపరర: అమగలయ జలలల

100-122/797

తఇడడ:డ నరససఇహ రషవవ జలలల
ఇఇటట ననఇ:8-58
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-122/799

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-59
వయససస:36
లఇ: పవ
100-122/801

100-122/89

తఇడడ:డ పసద జజనస
ఇఇటట ననఇ:8-56
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహ రషవవ జలలల
ఇఇటట ననఇ:8-58
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-59
వయససస:32
లఇ: ససస స
268
RBE1224088
పపరర: నరససఇహ రషవవ చఇతన

257
RBE1381847
పపరర: సససదనబ షపక

252
RBE1226688
పపరర: జజన వల షపక
తఇడడ:డ హససన షపక
ఇఇటట ననఇ:8/56
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అఇకషరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-57
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:8-58
వయససస:34
లఇ: పవ
265
RBE0839050
పపరర: వనఇకషయమమ ఇరల

100-122/787

భరస : సససదన వల
ఇఇటట ననఇ:8-56
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : షపక
ఇఇటట ననఇ:8-56
వయససస:47
లఇ: ససస స
262
RBE0839043
పపరర: కకఇడ బతత
స ల

254
RBE1426288
పపరర: ననగగర బ షపక

100-122/785

భరస : చననరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-55
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : షససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:8/56
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:8-56
వయససస:33
లఇ: పవ
259
RBE2225100
పపరర: గరససన షపక

100-122/784 249
248
LHL2542868
LHL2542876
పపరర: చననరససఇహరషవవ యరశఇశశటట
పపరర: పడభబవత యరశఇశశటట

251
RBE1641802
పపరర: ననగమణణ ఎరశఇశశటట

100-122/88

తఇడడ:డ నరససఇహ రషవవ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/55
వయససస:28
లఇ: పవ

భరస : రఇబబబబ ఎరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-55
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-122/90

100-122/782

100-118/1089 246
245
RBE1611631
RBE1291160
పపరర: శవ కకటటశశరరషవవ మగరలచరల
పపరర: రషఇబబబబ యరశఇశశటట

తఇడడ:డ రషమమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-55
వయససస:36
లఇ: పవ
100-122/786

243
LHL2557288
పపరర: లకకమనరసమమ యరశఇశశటట
భరస : సషఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:8-52
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల మగరలచరల
ఇఇటట ననఇ:8-52-19
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రషమమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-55
వయససస:47
లఇ: పవ
250
LHL2542884
పపరర: రమణ యరశఇశశటట

100-123/51

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:8-51-A
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కరధనఇబ
ఇఇటట ననఇ:8-52
వయససస:34
లఇ: పవ
247
LHL2542850
పపరర: పసదనరరరఇహరషవవ యరశఇశశటట

242
RBE0971623
పపరర: ఖమససఇ సససదన షపక

267
RBE1220706
పపరర: లకడమ నరసమమ చఇతన

100-122/800

భరస : నరససఇహ రషవవ చఇతన
ఇఇటట ననఇ:8-60
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-126/285

270
RBE1729078
పపరర: శశశలజ మమదనసస

100-122/92

భరస : సతయననరషయణ మమదనసస
ఇఇటట ననఇ:8/62
వయససస:22
లఇ: ససస స
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271
LHL4199691
పపరర: వరరషఘవమమ జజల

100-122/802

భరస : నరరరఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:8-62
వయససస:82
లఇ: ససస స
274
RBE1083674
పపరర: వనఇకషటబడమయయ కకటబరర

100-122/804

100-122/807

100-122/810

100-122/813

100-122/816

100-122/819

తఇడడ:డ రషమబలల
ఇఇటట ననఇ:8-67
వయససస:38
లఇ: పవ

284
LHL4199717
పపరర: వనఇకషటబడవవ కకటబరర

287
LHL2543270
పపరర: పదమ కకటటరర

290
RBE1226076
పపరర: శవ లల కకటబరర

100-122/822

293
LHL3848678
పపరర: కమల నఇబగరర

100-122/825

296
LHL4199741
పపరర: అననపపరర పసననబబ యన

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/806

279
RBE2225134
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకటబరర

100-122/809

282
LHL2547222
పపరర: వజయ కకటబరర

100-122/812

భరస : సససదనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-65
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-122/814

285
LHL4199725
పపరర: కకషరకలమమరర కటబరర

100-122/815

భరస : వనఇకట రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-65
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-122/817

288
LHL2543288
పపరర: శశనస కకటటరర

100-122/818

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-66
వయససస:40
లఇ: పవ
100-122/820

291
RBE1226084
పపరర: వనఇకయయ కకటబరర

100-122/821

తఇడడ:డ వనఇకటపయయ
ఇఇటట ననఇ:8-66
వయససస:69
లఇ: పవ
100-122/823

భరస : అమరననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-67
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-122/824
294
LHL3848694
పపరర: అమరననగరశశరరషవవ నఇబగరర

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:8-67
వయససస:46
లఇ: పవ
100-122/826

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-67
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-125/851 299
298
RBE1665298
RBE1483304
పపరర: రగహహణణ వరషఇజననయ కఇభఇపషటట
పపరర: యమదగరరర చతరషల

తఇడడ:డ సతయననరషయణ కఇభఇపషటట
ఇఇటట ననఇ:8-67
వయససస:21
లఇ: పవ

100-122/811

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:8-66
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-66
వయససస:59
లఇ: ససస స
295
LHL4199733
పపరర: శశనస పసననబబ యన

281
LHL2543296
పపరర: లకకమ కలమమరర కకటబరర

276
RBE1083716
పపరర: పదనమవత సరరశపలల

తఇడడ:డ వనఇకటపప
ఇఇటట ననఇ:8-63
వయససస:49
లఇ: పవ

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-66
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ కకఠషరర
ఇఇటట ననఇ:8-66
వయససస:30
లఇ: పవ
292
RBE2225159
పపరర: నరసమమ కకటబరర

100-122/808

తఇడడ:డ రషమ కకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-65
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : రషమకకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-65
వయససస:59
లఇ: ససస స
289
RBE1108795
పపరర: ససరరష కకఠషరర

278
RBE2225126
పపరర: గబరమమ కకటబరర

100-122/803

భరస : గగవఇద చనరర సరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:8-63
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : పవనననరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-65
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమకకశషరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-65
వయససస:39
లఇ: పవ
286
RBE2225142
పపరర: ఆదచమమ కకటబరర

100-122/805

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-63
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమకకశషరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-65
వయససస:37
లఇ: పవ
283
LHL2547511
పపరర: సససదనరషవవ కకటటరర

275
RBE1083708
పపరర: గగవఇద చనరర సరరశపలల

273
LHL2543262
పపరర: మహలకకమ మమదనసస
భరస : ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-63
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల సరరశపలల
ఇఇటట ననఇ:8-63
వయససస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకటబరర
ఇఇటట ననఇ:8-63
వయససస:24
లఇ: పవ
280
LHL2542066
పపరర: పవనననరషవవ కకటటరర

100-123/53

తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-62
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల కకటబరర
ఇఇటట ననఇ:8-63
వయససస:27
లఇ: పవ
277
RBE1663780
పపరర: శషఇత కలమమర కకటబరర

272
RBE0971961
పపరర: సతయననరషయణ మదనసస

297
RBE1886571
పపరర: లకడమ ననగ ససశమత చతరషల

100-122/827

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-67
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-129/513

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహ రషవవ చతరషల
ఇఇటట ననఇ:8-67
వయససస:25
లఇ: పవ

300
LHL4199758
పపరర: సతయవత గబఇడన

100-122/828

భరస : వశశరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-68
వయససస:49
లఇ: ససస స
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301
RBE0839068
పపరర: ఆయయపషప గబఇడన

100-122/829

తఇడడ:డ ఈశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-68
వయససస:32
లఇ: పవ
304
RBE1346197
పపరర: గఇగషభవషన కటటజ

100-122/93

100-122/834

100-122/836

100-122/839

100-123/55

100-122/843

100-122/846

తఇడడ:డ వనఇకట ససబనయయ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8/77
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

314
RBE2225175
పపరర: జజనమమ పపరల

317
RBE0150110
పపరర: రఇజజన బ షపక పసరల

320
RBE1883057
పపరర: జజన పసర షపక

323
LHL2542108
పపరర: రషమతతలసమమ కకటబరర

100-122/849

326
RBE2225217
పపరర: పవననయయ కకటబరర

100-122/840

329
RBE1728716
పపరర: వనఇకటపపయయ కకపవపల
తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8/77
వయససస:72
లఇ: పవ

309
RBE0971987
పపరర: వనఇకటటష కతతజ

100-123/54

312
LHL4199790
పపరర: హసన అహ మమద షపక

100-122/838

315
RBE2225183
పపరర: హహసపసన పపరల

100-122/841

తఇడడ:డ జమమల
ఇఇటట ననఇ:8-71
వయససస:43
లఇ: పవ
100-122/842

318
RBE2517936
పపరర: షకకర షపక

100-115/753

తఇడడ:డ హహసససన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-72
వయససస:18
లఇ: ససస స
100-122/844

321
RBE1226027
పపరర: ససబబనరషవవ కకనపరరస

100-122/845

తఇడడ:డ పప తతలలరయమచనరర కకనపరరర
ఇఇటట ననఇ:8-73
వయససస:70
లఇ: పవ
100-122/847

324
LHL2544898
పపరర: వజయభబసకర కకటబరర

100-122/848

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-75
వయససస:37
లఇ: పవ
100-122/850

తఇడడ:డ వనఇకటపప
ఇఇటట ననఇ:8-76
వయససస:54
లఇ: పవ
100-122/94

100-122/833

తఇడడ:డ జమమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:8-71
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-75
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:8-76
వయససస:50
లఇ: ససస స
328
RBE1226472
పపరర: రమమదదవ కకపవపల

100-122/837

తఇడడ:డ హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-72
వయససస:20
లఇ: పవ

భరస : ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-73
వయససస:64
లఇ: ససస స
325
RBE2225209
పపరర: వనఇకషయమమ కకటబరర

311
RBE1381789
పపరర: శవరయయ సఇకలల

306
LHL4199774
పపరర: కషతతజ గగవఇదమమ

తఇడడ:డ వశశరరపషచనరర
ఇఇటట ననఇ:8-68/A
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : మసషసన వల
ఇఇటట ననఇ:8-71/A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:8-72
వయససస:37
లఇ: ససస స
322
RBE2225191
పపరర: వరలకడమ కకనపరరస

100-122/835

భరస : హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:8-71
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : జజమబలల
ఇఇటట ననఇ:8-71
వయససస:58
లఇ: ససస స
319
LHL4199808
పపరర: మమహహన షపక

308
RBE1108761
పపరర: కవత కథథజ

100-122/831

భరస : వశశరరపషచనరర
ఇఇటట ననఇ:8-68A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-69
వయససస:46
లఇ: పవ

భరస : జమమల
ఇఇటట ననఇ:8-71
వయససస:59
లఇ: ససస స
316
RBE0971771
పపరర: వరల బబసరబ షపక

100-122/832

భరస : లకడమ కలమమర కథథజ
ఇఇటట ననఇ:8-68A
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : శవరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-69
వయససస:42
లఇ: ససస స
313
RBE2225167
పపరర: జకసననబ పపరల

305
RBE1108753
పపరర: లకడమ కలమమర కథథజ

303
RBE1611805
పపరర: శశ లకడమ నకకత గబఇడన
భరస : అయయపప గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:8-68
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వశశరరప చనరర కథథజ
ఇఇటట ననఇ:8-68/A
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వశశరరపషచనరర
ఇఇటట ననఇ:8-68A
వయససస:34
లఇ: ససస స
310
RBE1381771
పపరర: పదమ సఇకలల

100-122/830

తఇడడ:డ వశశరరపష చనరర
ఇఇటట ననఇ:8-68
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశ కటటజ
ఇఇటట ననఇ:8/68A
వయససస:29
లఇ: ససస స
307
LHL4199782
పపరర: కషతతజ లకడమ కలమమరర

302
RBE0839076
పపరర: వనఇకటటశశరరల కథథజ

327
RBE0971946
పపరర: శశనవషసరషవవ కకటబరర

100-123/56

తఇడడ:డ పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:8-76
వయససస:31
లఇ: పవ
100-122/95

330
RBE1728732
పపరర: వనఇకట ససబనయయ కకపవపల

100-122/96

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8/77
వయససస:45
లఇ: పవ
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331
LHL2545283
పపరర: పవషషపవత చతరషల

100-122/851

భరస : గరతనవజయకలమమర
ఇఇటట ననఇ:8-77
వయససస:38
లఇ: ససస స
334
RBE1638964
పపరర: ఉపపఇదడ కకపవపల

100-128/556

100-122/855

100-122/858

100-122/860

100-122/862

100-122/865

100-122/868

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-83
వయససస:33
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

344
RBE1083591
పపరర: ననగలకడమ కషమశశటట

347
LHL4199824
పపరర: మహనరషవవ కపసలవషయ

350
RBE0804849
పపరర: లకకమ కపసలవషయళ

353
RBE1729102
పపరర: లల కలమమరర కపసలవషయ

100-122/871

356
RBE2225266
పపరర: పడసషదస కషఇవశశటట

100-122/861

359
RBE1226589
పపరర: పవణయవత ననరల
భరస : ననగరశశర రషవవ ననరల
ఇఇటట ననఇ:8-83
వయససస:43
లఇ: ససస స

339
RBE0892091
పపరర: లకకమ ససజనయ అననఇ

100-122/857

342
RBE1083575
పపరర: పవలమలరషవవ కషమశశటట

100-122/859

345
RBE1166249
పపరర: ససజజత కపసలవయ

100-122/97

భరస : ననగరశశర రషవవ కపసలవయ
ఇఇటట ననఇ:8/80
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-122/863

348
LHL4199832
పపరర: రమమదదవ కపసలవషయ

100-122/864

భరస : బబలకకషర
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-122/866

351
RBE0804856
పపరర: కకటటశశర రషవవ కపసలవషయళ

100-122/867

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:68
లఇ: పవ
100-122/869

354
RBE1744655
పపరర: దదవయ నరరశష కపసలవషయ

100-122/870

తఇడడ:డ బబలకకషర కపసలవషయ
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-122/872

తఇడడ:డ నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:49
లఇ: పవ
100-122/873

100-122/854

తఇడడ:డ నరససఇహరషవవ కషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-79
వయససస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బబలకకషర కపసలవషయ
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : పడసషదస
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:44
లఇ: ససస స
358
RBE0804864
పపరర: ననగరషజ జజలల

100-129/514

భరస : కకటటశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసషద కషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:23
లఇ: పవ
355
RBE2225258
పపరర: శభ కషఇవశశటట

341
RBE1472505
పపరర: లకడమ కషవయ కషసరల

336
LHL2568772
పపరర: పడమల అననఇ

భరస : వనఇకట రషమ కకషర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-78
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:44
లఇ: పవ
352
RBE1541036
పపరర: వనఇకటటష కషమశశటట

100-122/856

భరస : పవలమలరషవవ కషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-79
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:33
లఇ: పవ
349
RBE0804831
పపరర: బబలకకషర కపసలవషయళ

338
RBE0647370
పపరర: అనసశష అననఇ

100-122/853

భరస : రషమకకషషరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-78
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరకడడడ కషసరల
ఇఇటట ననఇ:8-78
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలమలరషవవ కషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-79
వయససస:35
లఇ: పవ
346
LHL4199816
పపరర: ననగరశశరరషవవ కపసలవషయ

100-128/557

తఇడడ:డ రషమకకషరరషవ
ఇఇటట ననఇ:8-78
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కలమమరసషశమ
ఇఇటట ననఇ:8-78
వయససస:44
లఇ: పవ
343
RBE1083583
పపరర: సషఇబశవరషవవ కషమశశటట

335
RBE1638972
పపరర: శషయమల కకపవపల

333
RBE2225233
పపరర: గరతనవజయకలమమర చతరషల
తఇడడ:డ పటబటభ
ఇఇటట ననఇ:8-77
వయససస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబనయయ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8/77 MAIN ROAD
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమకకషరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-78
వయససస:32
లఇ: పవ
340
RBE2225241
పపరర: రషమకకషరరషవవ అననఇ

100-122/852

భరస : పటబటభ
ఇఇటట ననఇ:8-77
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట ససబనయయ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8/77 MAIN ROAD
వయససస:22
లఇ: పవ
337
RBE0647362
పపరర: మననజ కలమమర అననఇ

332
RBE2225225
పపరర: ససబనమమ చతరషల

357
RBE1477264
పపరర: ననగరఇదడ బబబబ కషమశశటట

100-128/559

తఇడడ:డ పడసషద కషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-80
వయససస:25
లఇ: పవ
100-122/874

360
RBE1226597
పపరర: ననగరశశర రషవవ ననరల

100-122/875

తఇడడ:డ వరయయ ననరల
ఇఇటట ననఇ:8-83
వయససస:47
లఇ: పవ
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361
RBE1226605
పపరర: సససదమమ ననరల

100-122/876

భరస : వరయయ ననరల
ఇఇటట ననఇ:8-83
వయససస:72
లఇ: ససస స
364
RBE1744689
పపరర: మమనక కకల

100-122/878

100-122/881

100-122/884

100-122/887

100-122/890

100-122/893

100-116/1103

తఇడడ:డ జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:8-89
వయససస:44
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

374
RBE2225308
పపరర: ఆఇజననయబలల రషమచచటట

377
RBE0647388
పపరర: హహససన బ షపక

380
RBE2225324
పపరర: వనఇకటటశశరరల రషమచచటట

383
RBE1881085
పపరర: దసరర భవన గబఇజజ

100-122/897

386
RBE2225357
పపరర: వనఇకటటశశరరల రషమచచటట

100-122/888

389
RBE0839084
పపరర: కనకయయ జజలల
తఇడడ:డ నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:8-90
వయససస:48
లఇ: పవ

369
LHL2552941
పపరర: శశనస వననకకట

100-122/883

372
RBE1979491
పపరర: లకడమ కలమమరర రషమశశటట

100-122/886

375
LHL4199840
పపరర: రమమదదవ రషమశశటట

100-122/889

భరస : నరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-87
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-122/891

378
RBE0647404
పపరర: మమబససబబన షపక

100-122/892

తఇడడ:డ హహసససన సహహబ
ఇఇటట ననఇ:8-87
వయససస:77
లఇ: పవ
100-122/894

381
RBE1401017
పపరర: షహననజ షపక

100-123/58

తఇడడ:డ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-87
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-122/895

384
RBE2225332
పపరర: లకడమ రషమచచటట

100-122/896

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-88
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-122/898

తఇడడ:డ జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:8-88
వయససస:47
లఇ: పవ
100-122/900

100-122/880

భరస : నరససఇహరషవవ రషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-86
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-88
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:8-88
వయససస:62
లఇ: ససస స
388
RBE2225365
పపరర: శశనవసరషవవ రషమచచటట

100-122/885

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-87
వయససస:74
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనస గబఇజజ
ఇఇటట ననఇ:8-88
వయససస:25
లఇ: ససస స
385
RBE2225340
పపరర: ససతమమ రషమచచటట

371
RBE1226134
పపరర: నరమల రషమశశటట

366
RBE2225282
పపరర: లఇగయయ జజలల

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-85
వయససస:47
లఇ: పవ

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:8-87
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-87
వయససస:42
లఇ: పవ
382
RBE1498732
పపరర: రమమదదవ గబఇజజ

100-122/882

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-86
వయససస:64
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-87
వయససస:68
లఇ: ససస స
379
RBE2225316
పపరర: నరససఇహరషవవ రషమచచటట

368
LHL2552560
పపరర: అననపపరర వననకకట

100-123/57

తఇడడ:డ భటటడపషలలఇ
ఇఇటట ననఇ:8-84
వయససస:44
లఇ: పవ

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-86
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:8-86
వయససస:43
లఇ: పవ
376
LHL4199857
పపరర: సషమమమ జయఇ రషమశశటట

100-122/879

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-85
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:8-86
వయససస:37
లఇ: పవ
373
RBE2225290
పపరర: నరససఇహ రషవవ రషమ శశటట

365
RBE2225274
పపరర: అననపపరర మమ జజలల

363
RBE0972134
పపరర: తతకరఇ కకలససటట
తఇడడ:డ రషమమమఆ కకలససటట
ఇఇటట ననఇ:8-83
వయససస:75
లఇ: పవ

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-84
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-85
వయససస:74
లఇ: ససస స
370
LHL2542512
పపరర: వనఇకయయ రషమచచటట

100-122/877

భరస : ననగరషజ జజలల
ఇఇటట ననఇ:8-83
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషస రకడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:8-84
వయససస:24
లఇ: ససస స
367
LHL2546380
పపరర: వనఇకమమ వనసకకటట

362
RBE1518786
పపరర: అరరణ కలమమరర జజలల

387
LHL2547156
పపరర: మఇగమమ రషమచచటట

100-122/899

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-89
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-122/901

390
RBE0839548
పపరర: కకటటశశరషవవ జజలల

100-122/902

తఇడడ:డ కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-90
వయససస:40
లఇ: పవ
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391
RBE1224138
పపరర: ససవష కకషర జలల

100-122/903

తఇడడ:డ కనకయయ జలల
ఇఇటట ననఇ:8-90
వయససస:27
లఇ: పవ
394
LHL4199873
పపరర: నసరర హన షపక

100-122/906

100-122/909

100-122/912

100-122/915

100-122/917

భరస : చనవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-94
వయససస:49
లఇ: ససస స
409
RBE1728856
పపరర: నరకఇదడ చచదరర ననఇగననలల

100-122/920

100-122/923

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-97
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/913

404
RBE1547405
పపరర: అననశష సషయ గరరనన

100-123/59

100-122/916

399
LHL3848033
పపరర: రషమమహన గరరణణ

100-122/911

402
LHL2693877
పపరర: ననగ ససజజత గరరనన

100-122/914

405
RBE1883560
పపరర: ననగ ససజజత గరరనన

100-129/515

తఇడడ:డ ననగమలల ఖమరరరన రషవవ గరరనన
ఇఇటట ననఇ:8-93
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : ననగ మలల కషరరరనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-93
వయససస:47
లఇ: ససస స

407
LHL2541944
పపరర: చననవనఇకటటశశరరల కషమశశటట

408
RBE1641679
పపరర: వజయ కనక దసరర కషమశశటట

100-122/918

410
RBE1887637
పపరర: ననగ దసరర కషమశశటట

413
RBE2225373
పపరర: ననగలకడమ కకలల శశటట

416
RBE0972100
పపరర: కకటట రతనమమ కకలససటట

419
RBE0974684
పపరర: సశపన కషమశశటట
భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-97
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-122/919

భరస : మధసససధన రషవవ కషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-94
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-122/921

411
LHL2543767
పపరర: పఇడరర కకలల శశటట

100-122/922

తఇడడ:డ జజజ ననదవ
ఇఇటట ననఇ:8-95
వయససస:38
లఇ: పవ
100-122/924

414
RBE2225381
పపరర: ఙఙజనదదవ కకలల శశటట

100-122/925

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-95
వయససస:54
లఇ: పవ
100-123/60

భరస : తతకరఇ కకలససటట
ఇఇటట ననఇ:8-96
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-122/927

100-122/908

భరస : ననగ మలల ఖమరరరన రషవవ గరరనన
ఇఇటట ననఇ:8-93
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ఙఙజనదదవ
ఇఇటట ననఇ:8-95
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-96
వయససస:27
లఇ: ససస స
418
LHL2552859
పపరర: లకకమ అమర

401
RBE0694927
పపరర: శశనవషస రషవవ గరరణణ

396
RBE1682236
పపరర: పరవన షపక

తఇడడ:డ ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-92
వయససస:75
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశశరరల కషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-94
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : పఇడరర కకలల శశటట
ఇఇటట ననఇ:8-95
వయససస:34
లఇ: ససస స
415
RBE0971953
పపరర: లకడమ పషరశత కకటబరర

100-122/910

తఇడడ:డ నరశఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:8-94
వయససస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరషవవ ననఇగననలల
ఇఇటట ననఇ:8-94
వయససస:21
లఇ: పవ
412
RBE1083658
పపరర: ననగలకడమ కకలల శశటట

398
LHL2542090
పపరర: వనఇకట మలల కషరరరననడవవ గరరణణ

100-122/905

భఇధసవవ: జజనబబష షపక
ఇఇటట ననఇ:8-91
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమమహన
ఇఇటట ననఇ:8-92
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-93
వయససస:34
లఇ: పవ
406
LHL2541936
పపరర: గబరవమమ కషమశశటట

100-122/907

తఇడడ:డ రషమమహన
ఇఇటట ననఇ:8-92
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : రషమమహన
ఇఇటట ననఇ:8-92
వయససస:67
లఇ: ససస స
403
RBE0722249
పపరర: అనల కలమమర వఇదనపవ

395
RBE1083682
పపరర: జజన బబషష షపక

393
LHL4199865
పపరర: మషతదధదన షపక
తఇడడ:డ షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:8-91
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మషతదధదన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-91
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-91/2
వయససస:47
లఇ: ససస స
400
LHL4199899
పపరర: రషమలఇగమమ గరరణణ

100-122/904

తఇడడ:డ కనకయయ జజలల
ఇఇటట ననఇ:8-90
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మషతదధదన
ఇఇటట ననఇ:8-91
వయససస:45
లఇ: ససస స
397
LHL4199881
పపరర: భగలకడమ బబరరశ

392
RBE1728757
పపరర: శశనవషసరషవవ జజలల

417
LHL2544294
పపరర: శశనవషసరషవవ అమర

100-122/926

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-97
వయససస:49
లఇ: పవ
100-122/928

420
RBE1216929
పపరర: మమనక పప టటటమగరరస

100-123/61

తఇడడ:డ రషధ రషవవ పప టటటమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-97
వయససస:27
లఇ: ససస స
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421
RBE1216945
పపరర: మఇజ భబరర వ పప టటటమగరరస

100-123/62

తఇడడ:డ రషధన రషవవ పప టటటమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-97
వయససస:26
లఇ: ససస స
424
RBE2225399
పపరర: గబరరమగరరస కషమశశటట

100-122/931

100-122/934

100-122/99

100-122/135

100-122/138

100-123/42

100-122/142

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-104
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
LHL2555381
పపరర: అనససరయమమ నటటటఇ

437
RBE2225415
పపరర: బబజబ దద పటబన

440
RBE0972118
పపరర: జమలమ పపతదన

443
RBE1297036
పపరర: కకటటశశరమమ రషమశశటట

100-122/145

446
LHL2548485
పపరర: గగవఇదయయ వటటటఇ

100-122/136

449
RBE0647347
పపరర: పడమలమ గఇగనగబఇట
భరస : ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-104
వయససస:33
లఇ: ససస స

429
RBE1224278
పపరర: కకటటశశరర మఇచ

100-122/98

432
RBE1895291
పపరర: వల షపక

100-125/52

435
RBE1729029
పపరర: శశననథ వటటటఇ

100-122/137

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల వటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-101
వయససస:21
లఇ: పవ
100-122/139

438
RBE2225423
పపరర: సససదన పటబన

100-122/140

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:8-102
వయససస:61
లఇ: పవ
100-123/63

441
LHL2560175
పపరర: అకకకరషజ తమమననన

100-122/141

తఇడడ:డ అపషపరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-103
వయససస:67
లఇ: పవ
100-122/143

444
RBE1438390
పపరర: మఇగ తనయమరర తమమననన

100-122/144

భరస : అకకక రషజ తమమననన
ఇఇటట ననఇ:8-103
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-122/146

తఇడడ:డ పవలల యయ
ఇఇటట ననఇ:8-104
వయససస:69
లఇ: పవ
100-122/148

100-122/933

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-100
వయససస:73
లఇ: పవ

భరస : అఇజయయ రషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-103
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అకకక రషజ తమమననన
ఇఇటట ననఇ:8-103
వయససస:38
లఇ: పవ
448
LHL2552131
పపరర: వనఇకటనరసమమ వటటటఇ

100-122/134

తఇడడ:డ సససధన పపతదన
ఇఇటట ననఇ:8-102
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ రషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-103
వయససస:39
లఇ: ససస స
445
RBE1438416
పపరర: వనయ బబబబ తమమననన

431
RBE1220755
పపరర: నవన మఇచ

426
LHL3848462
పపరర: ససబబనరషవవ వఇదనపవ

భరస : ననగరశశర రషవవ మఇచ
ఇఇటట ననఇ:8/100
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : సససద
ఇఇటట ననఇ:8-102
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజహనసషహహబ పపతదన
ఇఇటట ననఇ:8/102/
వయససస:68
లఇ: పవ
442
RBE1296996
పపరర: నరమల రషమశశటట

100-122/935

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-101
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలలల లయయ
ఇఇటట ననఇ:8-101
వయససస:59
లఇ: పవ
439
RBE0972191
పపరర: సససదన పపతదన

428
LHL2567451
పపరర: అలల బ షపక

100-122/930

తఇడడ:డ పవలలసయమయ
ఇఇటట ననఇ:8-98/1
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరశశర రషవవ మఇచ
ఇఇటట ననఇ:8-100
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-101
వయససస:50
లఇ: ససస స
436
RBE2225407
పపరర: ననగరశశరరషవవ వటటటఇ

100-122/932

భరస : మసషసనశల
ఇఇటట ననఇ:8-99
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : నవన మఇచ
ఇఇటట ననఇ:8/100
వయససస:27
లఇ: ససస స
433
LHL2542496
పపరర: ననగరఇదడఇ వటటటఇ

425
LHL2552842
పపరర: అరరణ వఇదనపవ

423
LHL2554541
పపరర: లకడమగబరవమమ కషమశశటట
తఇడడ:డ గబరరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-98
వయససస:57
లఇ: పవ

భరస : ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-98/1
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జమమల
ఇఇటట ననఇ:8-99
వయససస:42
లఇ: పవ
430
RBE1224294
పపరర: పషవన మఇచ

100-122/929

తఇడడ:డ గబరరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-98
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:8-98
వయససస:63
లఇ: పవ
427
LHL2562106
పపరర: మసషసనశల షపక

422
LHL2548097
పపరర: శశనవషసరషవవ కషమశశటట

447
LHL2550473
పపరర: వనఇకటశశరరల వటటటఇ

100-122/147

తఇడడ:డ గగవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:8-104
వయససస:46
లఇ: పవ
100-122/149

450
RBE0647396
పపరర: ననరషయణ గఇగనగబఇట

100-122/150

తఇడడ:డ బబలకకటట
ఇఇటట ననఇ:8-104
వయససస:50
లఇ: పవ
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451
RBE2484178
పపరర: వశషశఇతఇ మమదర

100-119/244

భరస : కకషర మమదర
ఇఇటట ననఇ:8-105
వయససస:19
లఇ: ససస స
454
RBE1728682
పపరర: ససజనయ రషమశశటట

100-122/153

100-125/852

100-122/156

100-122/159

100-122/162

100-122/165

100-122/168

తఇడడ:డ సతయ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-112
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE2225449
పపరర: అనససరమమ తనడదపలల

467
LHL2550341
పపరర: పపరరచఇదడరషవవ పప లమ

470
RBE0804898
పపరర: ననగమణణ చటటటపప డ లల

473
RBE1381797
పపరర: శషయమలదదవ గషరరన

100-122/171

476
LHL2557551
పపరర: వరలకకమ కకతనస

100-122/160

479
RBE0647339
పపరర: రషజయలకకమ గబఇడ
భరస : వనణబగగపషల
ఇఇటట ననఇ:8-113
వయససస:36
లఇ: ససస స

459
LHL2568186
పపరర: బడమరషఇబ గబఇడన

100-122/155

462
LHL2543882
పపరర: అనత తనడదపలల

100-122/158

465
RBE2225456
పపరర: మలల కషరరరన తనడదపలల

100-122/161

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-108
వయససస:46
లఇ: పవ
100-122/163

468
RBE0892117
పపరర: ససభబన మమన

100-122/164

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:8-109
వయససస:48
లఇ: పవ
100-122/166

471
LHL2550390
పపరర: సతయవత పప లమ

100-122/167

భరస : పపరరచఇదడరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-109
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-122/169

474
RBE1994722
పపరర: పడసనన పసనసగగఇడ

100-122/170

భరస : శశనవషసరషవవ పసనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:8-111
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-122/172

భరస : సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-112
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-122/174

100-125/53

భరస : కకశషర
ఇఇటట ననఇ:8-108
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రషమనడవవ
ఇఇటట ననఇ:8-110
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబనయయ
ఇఇటట ననఇ:8-111
వయససస:89
లఇ: పవ
478
RBE0727420
పపరర: శవ కలమమరర కకతనస

100-122/157

భరస : వనఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:8-109
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబన ఇరషవ
ఇఇటట ననఇ:8-109
వయససస:63
లఇ: పవ
475
RBE2225480
పపరర: చచఇదమలలల పసనసగగఇడ

461
RBE1083732
పపరర: రషజలకడమ కషళఇగర

456
RBE1838101
పపరర: ససజనయ రషమశశటట

భరస : మలల ఖమరరరనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-106
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటనరరసస
ఇఇటట ననఇ:8-109
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:8-109
వయససస:42
లఇ: ససస స
472
RBE0804872
పపరర: వనఇకటటశశరళళ చటటటపప డ లల

100-118/659

భరస : కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-108
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:8-108
వయససస:82
లఇ: పవ
469
RBE2225472
పపరర: బబగఇ మమన

458
RBE2480572
పపరర: గషయతడ రషమశశటట

100-122/152

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల రషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-105
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరషయణ కషళఇగర
ఇఇటట ననఇ:8-107A
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : మలల కషరరరన రషవవ తనడదపఅల
ఇఇటట ననఇ:8-108
వయససస:39
లఇ: ససస స
466
RBE2225464
పపరర: కకటటశశరరషవవ తనడదపలల

100-122/154

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ రషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-106
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససకకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-107
వయససస:71
లఇ: పవ
463
RBE1728914
పపరర: శషరద తనడద పలల

455
RBE2225431
పపరర: లకకమరమమదదవ చలల ఇచరల

453
RBE1296889
పపరర: జయ లకడమ రషమశశటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల రషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-105
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-105
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల రషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-105
వయససస:24
లఇ: ససస స
460
LHL2551737
పపరర: ససబబనరషవవ గగరర

100-122/151

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-105
వయససస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల రషమశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-105
వయససస:24
లఇ: ససస స
457
RBE1926286
పపరర: భబగయలకడమ రషమశశటట

452
LHL4199907
పపరర: ససబబనరషవవ తతఇడపవ

477
LHL2557569
పపరర: సతయననరషయణ కకతనస

100-122/173

తఇడడ:డ రషమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:8-112
వయససస:54
లఇ: పవ
100-122/175

480
RBE0647420
పపరర: వనణబగగపషల గబఇడ

100-122/176

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:8-113
వయససస:42
లఇ: పవ
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481
LHL4199923
పపరర: సససదన బ మమన

100-122/177

భరస : మసషసన
ఇఇటట ననఇ:8-114
వయససస:42
లఇ: ససస స
484
RBE0972431
పపరర: శశభ మబవశల

100-123/66

100-122/178

100-122/181

100-122/184

100-122/187

100-122/190

100-122/192

తఇడడ:డ అపపయమయ
ఇఇటట ననఇ:8-124
వయససస:61
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

494
RBE1438317
పపరర: అమర జజన షపక

497
RBE1438358
పపరర: జజన బబషష షపక

500
RBE1664655
పపరర: యరశఇశశటట నవన

503
RBE1163906
పపరర: జజన బబషష సససయద

100-122/195

506
LHL4199931
పపరర: మహబన మమన

100-122/185

509
RBE1664507
పపరర: వనయ కలమమర దదవరశశటట

489
LHL3848348
పపరర: బడహమయయ మమరఇ

100-122/180

492
LHL2566891
పపరర: లకమమమ కషళఇగర

100-122/183

495
RBE1438325
పపరర: షకకల షపక

100-122/186

భరస : అమర జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-122/188

498
RBE1530443
పపరర: మభబ జజన షపక

100-122/189

తఇడడ:డ జజన బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:23
లఇ: పవ
100-125/54

501
RBE2225506
పపరర: పవషషపవత పసనసగగఇడ

100-122/191

భరస : కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-122
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-122/193

504
RBE1163914
పపరర: అబద మబబన సయయద

100-122/194

భరస : జజన బబషష సయయద
ఇఇటట ననఇ:8-123
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-122/196

భరస : ఆదమమ ఫస
ఇఇటట ననఇ:8-124
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-122/198

100-123/68

భరస : ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదనళ సససయద
ఇఇటట ననఇ:8-123
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సయయదనసహహబ
ఇఇటట ననఇ:8-124
వయససస:40
లఇ: పవ
508
RBE0892018
పపరర: వనఇకటటశశరరల చలఇచరల

100-122/182

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-121
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసదసషఇబమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-122
వయససస:56
లఇ: పవ
505
LHL2542199
పపరర: ఆదమమ ఫస మమన

491
RBE2225498
పపరర: కలససమ గబఇడన

486
RBE0972456
పపరర: వనఇకట మననజ మబవశల

తఇడడ:డ అబనశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-117
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:51
లఇ: పవ

భరస : మమబబ
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:58
లఇ: ససస స
502
RBE2225514
పపరర: కకటటశశరరషవవ పసనసగగఇడ

100-122/179

తఇడడ:డ జజన భబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : జజన బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:46
లఇ: ససస స
499
RBE1991017
పపరర: సససదనబ షపక

488
LHL2568350
పపరర: ననగకలమమరర మమరఇ

100-123/65

తఇడడ:డ ననగయయ మబవశల
ఇఇటట ననఇ:8-115
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:8-118
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:39
లఇ: పవ
496
RBE1438341
పపరర: మబనన షపక

100-123/67

భరస : బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-117
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-117
వయససస:31
లఇ: పవ
493
LHL2567758
పపరర: సతయననరషయణ కషళఇగర

485
RBE0972449
పపరర: గణణశ అనసదధప మబవశల

483
RBE0972407
పపరర: ననగయయ మబవశల
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల మబవశల
ఇఇటట ననఇ:8-115
వయససస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయయ మబవశల
ఇఇటట ననఇ:8-115
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల సషగర
ఇఇటట ననఇ:8-116
వయససస:27
లఇ: పవ
490
RBE0839092
పపరర: అమరషననధ మరషఇ

100-123/64

తఇడడ:డ బబల చఇదడ రషవవ కనగరరర
ఇఇటట ననఇ:8-115
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : ననగయయ మబవశల
ఇఇటట ననఇ:8-115
వయససస:46
లఇ: ససస స
487
RBE1224062
పపరర: వనఇకటటశ సషగర

482
RBE0972175
పపరర: ససరరష కలమమర కనగరరర

507
RBE2225522
పపరర: జమమల బ మమన

100-122/197

భరస : సససయయద ననహహబ
ఇఇటట ననఇ:8-124
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-125/848

తఇడడ:డ వనఇకట రషమలఇగరశశర రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/125
వయససస:22
లఇ: పవ

510
RBE1728906
పపరర: సదధక మమన

100-122/199

తఇడడ:డ ససభబన మమన
ఇఇటట ననఇ:8-127
వయససస:21
లఇ: పవ
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511
LHL2542264
పపరర: రహహననబబగఇ షపక

100-122/200

తఇడడ:డ మహమమదఆల
ఇఇటట ననఇ:8-128
వయససస:37
లఇ: ససస స
514
RBE1252113
పపరర: ససరరఖ చటటటపప డ లల

100-122/203

100-122/206

100-122/209

100-122/101

100-122/213

100-121/236

తఇడడ:డ శశనవషసరషవవ గజవనలల
ఇఇటట ననఇ:8-136
వయససస:25
లఇ: పవ
532
RBE0971813
పపరర: లకడమ గజవనలల

100-123/69

తఇడడ:డ ఉపపఇదడ కలమమర జకనన
ఇఇటట ననఇ:8-138
వయససస:33
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/210

524
RBE1438374
పపరర: మసషసన వల షపక

527
RBE1381821
పపరర: ననయక సససదన వల షపక

100-122/103

100-122/211

522
RBE1226514
పపరర: వనఇకట రమమశ కకతనస

525
LHL3848108
పపరర: రహమత బ షపక

100-122/214

528
RBE1547447
పపరర: షపక మమలమబ
భరస : షపక ననయబ శశశదన వల
ఇఇటట ననఇ:8-135
వయససస:23
లఇ: ససస స

530
RBE1728674
పపరర: చఇదడశశఖర గజవనలల

531
RBE1641547
పపరర: చఇదడ శశఖర గజవనలల

536
LHL2546463
పపరర: ననగబల మరష మమన

539
RBE2225548
పపరర: రఇజన బ మమమన
భరస : అబబదల రససల
ఇఇటట ననఇ:8-138
వయససస:59
లఇ: ససస స

100-122/208

100-122/100

100-122/212

భరస : పసద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:8-135
వయససస:42
లఇ: ససస స

100-122/102

100-122/215

100-123/43

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ గజవనలల
ఇఇటట ననఇ:8/136
వయససస:22
లఇ: పవ
100-123/70

534
RBE1611706
పపరర: సలమ షపక

100-121/235

భరస : మమబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:8/138
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-122/216

తఇడడ:డ అబబదల రససల
ఇఇటట ననఇ:8-138
వయససస:36
లఇ: పవ
100-122/218

519
RBE0891846
పపరర: శశనవషసరషవవ పసనసగగఇడ

తఇడడ:డ ననయక పసద హససన అహమమద
ఇఇటట ననఇ:8-135
వయససస:30
లఇ: పవ

533
RBE0972282
పపరర: శశనవషస రషవవ గఇజవలల

100-122/205

తఇడడ:డ సతయననరషయణ కకతనస
ఇఇటట ననఇ:8/131
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససదయయ గఇజవలల
ఇఇటట ననఇ:8-136
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రససల మమన
ఇఇటట ననఇ:8/138
వయససస:32
లఇ: పవ
538
RBE1663764
పపరర: శశనవషస జకనన

521
RBE1744721
పపరర: సతయననరషయణ వననకకట

516
RBE0804906
పపరర: ససతన రషమయయ ఇమమడడసపటట

తఇడడ:డ చచననమలలల పసనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:8-130
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనసవషస రషవవ గజవనలల
ఇఇటట ననఇ:8/136
వయససస:21
లఇ: పవ

భరస : శశనవషసరవవ
ఇఇటట ననఇ:8-136
వయససస:46
లఇ: ససస స
535
RBE1729052
పపరర: ననగబల మర మమన

100-122/207

తఇడడ:డ చనఇద భబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:8-132/1
వయససస:25
లఇ: పవ

తలల : రహఇతతన
ఇఇటట ననఇ:8-135
వయససస:35
లఇ: పవ
529
RBE1476761
పపరర: సషయ కలమమర గజవనలల

518
RBE2225530
పపరర: లకకమనరసమమ ఇమడడశశటట

100-122/202

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-129
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనస వననకకట
ఇఇటట ననఇ:8-130
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయననరషయణ కకతనస
ఇఇటట ననఇ:8/131
వయససస:28
లఇ: ససస స
526
RBE0722256
పపరర: నయళబ అబబదల షపక

100-122/204

భరస : ససతనరషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-129
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనస వననకకట
ఇఇటట ననఇ:8-130
వయససస:20
లఇ: పవ
523
RBE1226530
పపరర: సఇధయ భబరత కకతనస

515
LHL4199949
పపరర: సతయననరషయణ ఇమమడడశశటట

513
RBE0804880
పపరర: కషరరసక చటటటపప డ లల
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల చటటటపప డ లల
ఇఇటట ననఇ:8-128
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససతనరషమయయ ఇమమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-129
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : సతయననరషయణ ఇమమమడడసపత
ఇఇటట ననఇ:8-129
వయససస:21
లఇ: ససస స
520
RBE1744705
పపరర: వనఇకటటశశరరల వననకకట

100-122/201

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:8-128
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల చటటటపప డ లల
ఇఇటట ననఇ:8-128
వయససస:26
లఇ: ససస స
517
RBE1728963
పపరర: పడవలల క ఇమమమడడసపత

512
LHL2542272
పపరర: మబఇతనజ షపక

537
RBE1663731
పపరర: రజయలకడమ జకనన

100-122/217

భరస : ఉపపఇదడ కలమమర జకనన
ఇఇటట ననఇ:8-138
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-122/219

540
RBE2225555
పపరర: అబబదల రససల మమమన

100-122/220

తఇడడ:డ ససససష
ఇఇటట ననఇ:8-138
వయససస:63
లఇ: పవ
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541
RBE0804914
పపరర: వఇశ కకషర గబఇడన

100-122/281

తఇడడ:డ మలల కషరరరన రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-138
వయససస:31
లఇ: పవ
544
RBE0971979
పపరర: ఇసషలఇబ మమన

100-123/71

భరస : ననగబల మరష
ఇఇటట ననఇ:8-138
వయససస:32
లఇ: ససస స
547
RBE1667989
పపరర: ననయబ ఖమజజ బ షపక

100-128/560

100-122/288

తఇడడ:డ మబకరసశశవర రషవవ తనడదపలల
ఇఇటట ననఇ:8-142
వయససస:21
లఇ: ససస స
556
RBE1220748
పపరర: రషధదక గబఇడన

100-122/295

100-122/298

100-123/72

తఇడడ:డ మదదన సష
ఇఇటట ననఇ:8-147
వయససస:54
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/286

551
RBE0722264
పపరర: అబబదల ఖయగయమ మమన

100-122/303

100-122/290

549
RBE2225571
పపరర: నవషశ బ షపక

100-122/287

552
RBE1296897
పపరర: మబకరసశశర రషవవ తనడదపలల

100-122/291

తఇడడ:డ వనఇకట రషమయయ తనడదపలల
ఇఇటట ననఇ:8-142
వయససస:53
లఇ: పవ

100-122/293 555
554
RBE1729144
RBE1220730
పపరర: మమనస సషయ లకడమ తనడదపలల
పపరర: శశవలల గబఇడన

557
RBE1226118
పపరర: వనఇకట లకడమ పసనసగగఇడ

560
RBE1456202
పపరర: మసషసన బ మమన

563
RBE0839100
పపరర: సససదన షపక

566
RBE1296947
పపరర: మసషసన వల మమన

569
LHL2564607
పపరర: మసషసన బ మమన
భరస : ఫషకలశదదన మమన
ఇఇటట ననఇ:8-149
వయససస:42
లఇ: ససస స

100-122/294

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:8-144
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-122/296

100-122/297
558
RBE1226126
పపరర: మలల కషరరరన రషవవ పసనసగగఇడ

తఇడడ:డ కకటటశశర రషవవ పసనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:8-145
వయససస:27
లఇ: పవ
100-122/299

561
RBE1641687
పపరర: మమబబ ససభబన మమన

100-122/300

తఇడడ:డ పకలర మమన
ఇఇటట ననఇ:8-145
వయససస:23
లఇ: పవ
100-122/301

564
RBE0839126
పపరర: ననగబల షరరఫ షపక

100-122/302

తఇడడ:డ ననగగర వల
ఇఇటట ననఇ:8-147
వయససస:31
లఇ: పవ
100-122/304

తఇడడ:డ ఫకలశ మమన
ఇఇటట ననఇ:8-147
వయససస:27
లఇ: పవ
100-122/306

100-122/285

తఇడడ:డ ననయబ అబబబ లల
ఇఇటట ననఇ:8-140
వయససస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మరష
ఇఇటట ననఇ:8-146
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : ననగగర వల
ఇఇటట ననఇ:8-147
వయససస:45
లఇ: ససస స
568
RBE2225597
పపరర: ఫకలశ మమన

548
RBE2225563
పపరర: చననహసషన అహమమద షపక

100-122/283

తఇడడ:డ హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:8-139
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఫరరకల మమన
ఇఇటట ననఇ:8-145
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశర రషవవ పసనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:8-145
వయససస:29
లఇ: పవ
565
RBE0839134
పపరర: రజయమ బబగఇ షపక

546
LHL4199964
పపరర: ననయబ సససదలల షపక

100-122/284

తఇడడ:డ కకటటశశరషవవ పసనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:8-145
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఫరరకల మమన
ఇఇటట ననఇ:8-145
వయససస:25
లఇ: ససస స
562
RBE1050434
పపరర: ససబన రషవవ పసనసగగఇడ

545
LHL3848496
పపరర: సససదమమ పరరమమలలపపడడ

తఇడడ:డ మబకరసశశరరషవవ తనడదపలల
ఇఇటట ననఇ:8-142
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:8-144
వయససస:27
లఇ: ససస స
559
RBE1456194
పపరర: మదనన బ మమన

భరస : జకనన శశనవషశ
ఇఇటట ననఇ:8-138
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమశఇ
ఇఇటట ననఇ:8-142
వయససస:59
లఇ: పవ
100-122/292

543
RBE1498252
పపరర: జకనన రషధదక

తఇడడ:డ ననయబ చన హససన అహమమద
ఇఇటట ననఇ:8-138
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననయభ అబబధధధ
ఇఇటట ననఇ:8-140
వయససస:57
లఇ: పవ

భరస : మబకరసశశర రషవవ తనడదపలల
ఇఇటట ననఇ:8-141
వయససస:48
లఇ: ససస స
553
RBE1729128
పపరర: మమలక తనడదపలల

100-122/282

భరస : వనఇకల టరషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-138-1
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : ననయబ పసదద అబబదలమల
ఇఇటట ననఇ:8-139
వయససస:30
లఇ: ససస స
550
RBE1296905
పపరర: రషజరశశరర తనడదపలల

542
RBE1296095
పపరర: ననయబ జజన వల షపక

567
RBE2225589
పపరర: సససదన బ మమన

100-122/305

భరస : ఫకలశ
ఇఇటట ననఇ:8-147
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-122/307

570
LHL2565448
పపరర: ఫకలశదదన మమన

100-122/308

తఇడడ:డ చనన సససదన మమన
ఇఇటట ననఇ:8-149
వయససస:47
లఇ: పవ
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571
RBE0839522
పపరర: లకకమ టట

100-122/309

భరస : ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-149
వయససస:38
లఇ: ససస స
574
RBE1412576
పపరర: ననగషరరరన దదవరశశటట

తఇడడ:డ ఫర కశలడదధబన మమన
ఇఇటట ననఇ:8-149
వయససస:20
లఇ: పవ
100-122/312

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-150
వయససస:26
లఇ: పవ
577
RBE2225746
పపరర: ఏడడకకఇడలల డదవరశశటట

575
RBE2225720
పపరర: రషజరశశరర దదవరశశటట

100-122/315

578
RBE1226092
పపరర: వనఇకట ననగరశశరషవవ గబఇడన

581
LHL2553246
పపరర: వనఇకటటశశరరల మదసద

భరస : వనఇకట ననగరశశర రషవవ గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:8-151
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనఇతరషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-154
వయససస:54
లఇ: పవ

583
RBE0651232
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఆతతకలరర

584
RBE0721548
పపరర: ఉమమ పషరశత ఆతతకలరర

100-117/1048

తఇడడ:డ ఓఇకషరఇ ఆతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:8-156
వయససస:63
లఇ: పవ
586
RBE1470798
పపరర: సఇదధప కలమమర మదసద

100-122/320

587
RBE1641661
పపరర: ఫణణఇదడ కలమమర మడడడ

590
LHL2543692
పపరర: జకసననబ షపక

తఇడడ:డ మరష సషహహబ షపక బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:8/160
వయససస:71
లఇ: పవ

భరస : ఆదఇసషహహబ
ఇఇటట ననఇ:8-160
వయససస:69
లఇ: ససస స

592
LHL4200002
పపరర: కకశడడన బబలలఇకకఇడ

593
LHL3848074
పపరర: ససరభ షపక

100-122/325

భరస : ననగగర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:8-160
వయససస:37
లఇ: ససస స
595
RBE1226142
పపరర: జజన బబషష షపక

100-122/328

భరస : మహమద ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:8-161
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

596
RBE1226159
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-122/318

599
RBE2225779
పపరర: ఇమమఇబ షపక
భరస : మహమద ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:8-161
వయససస:69
లఇ: ససస స

579
RBE1226100
పపరర: అనఇత లకడమ గబఇడన

100-122/317

582
LHL2553253
పపరర: శవకలమమరర మదసద

100-122/319

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-154
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-117/1049

100-122/321

585
RBE0721761
పపరర: వనఇకషటరషమ ననగ ఓఇకషర
ఆతతకలరర
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ఆతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:8-156
వయససస:40
లఇ: పవ

100-117/1050

100-122/322
588
RBE2225753
పపరర: వనఇకటహనసమఇతరరషవవ కకతస

తఇడడ:డ అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:8-159
వయససస:79
లఇ: పవ
100-122/323

591
LHL4199998
పపరర: ననగగర వల షపక

100-122/324

తఇడడ:డ ఆదనఇ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:8-160
వయససస:46
లఇ: పవ
100-122/326

594
RBE0722272
పపరర: కరరమబలమల షపక

100-122/327

తఇడడ:డ లమల అహమద
ఇఇటట ననఇ:8-161
వయససస:32
లఇ: పవ
100-122/329

భరస : జనసన పసర
ఇఇటట ననఇ:8-161
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-122/331

100-122/314

భరస : రషమకకటటశశరరషవవ గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:8-151
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : మహమద ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:8-161
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మభబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:8-161
వయససస:37
లఇ: పవ
598
RBE2225761
పపరర: సకకననబ షపక

100-122/316

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల మడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-156
వయససస:22
లఇ: పవ
100-122/104

576
RBE2225738
పపరర: ఇమమఇబ షపక
భరస : పసదద మమబబ
ఇఇటట ననఇ:8-150
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల ఆతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:8-156
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల మదసద
ఇఇటట ననఇ:8-156
వయససస:24
లఇ: పవ
589
RBE1456251
పపరర: ససబబన షపక బబలలఇకకఇడ

100-122/313

తఇడడ:డ రషమకకటటశశరరషవవ గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:8-151
వయససస:39
లఇ: పవ
100-128/826

100-122/311

భరస : వనఇకటటశషశరర
ల
ఇఇటట ననఇ:8-150
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ననరయణ
ఇఇటట ననఇ:8-150
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరయణ
ఇఇటట ననఇ:8-150
వయససస:49
లఇ: పవ
580
RBE1456574
పపరర: అనసష గబఇడన

100-122/310 573
572
RBE1881739
LHL4199980
పపరర: మహమమద అసససఫ మమన
పపరర: పదనమవత దదవరశశటట

597
RBE1889344
పపరర: నససమమ షపక

100-122/330

తఇడడ:డ మహమమద ఖససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:8-161
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-122/332

600
RBE0971839
పపరర: ఖమససఇ సససదన షపక

100-123/73

తఇడడ:డ లమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:8-161
వయససస:29
లఇ: పవ
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601
RBE0971912
పపరర: జనసన పసరష షపక

100-123/74

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:8-161
వయససస:43
లఇ: పవ
604
RBE1226068
పపరర: అన⌍నపపరషర గజవనలల

100-122/334

100-122/337

100-122/340

100-122/342

100-122/345

100-122/348

100-122/351

తలల : కకచచయయ
ఇఇటట ననఇ:8-169
వయససస:47
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

614
LHL3848371
పపరర: గబరవయయ దథరకడల

617
RBE1890748
పపరర: వషసవ రమమ దధపసస సషశమ

620
RBE0150144
పపరర: లలత బబ డడడ

623
LHL4200010
పపరర: జజన సషహహబ షపక

100-122/354

626
RBE0971730
పపరర: కకశశర కలమమర వలల ఇచగటల

100-122/343

629
RBE1887876
పపరర: అఖల వఇకషయల
తఇడడ:డ కషశవశశననధఇ వఇకషయల
ఇఇటట ననఇ:8-170
వయససస:20
లఇ: ససస స

609
RBE0858720
పపరర: కకటటశశరరషవవ గబఇడన

100-122/339

612
RBE2225803
పపరర: సతయవత కకలశశటట

100-122/341

615
LHL3848389
పపరర: పవషషపవత దథరకడల

100-122/344

భరస : కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-164
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-122/346

618
LHL2559706
పపరర: వజయ కలమమర బబ డడడ

100-122/347

తఇడడ:డ ననగమలల యయ
ఇఇటట ననఇ:8-166
వయససస:59
లఇ: పవ
100-122/349

100-122/350
621
RBE1547413
పపరర: దదవష వనఇకట సతయననరషయణ
కకలపషరరర
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల కకలపషరరర
ఇఇటట ననఇ:8-166
వయససస:50
లఇ: పవ

100-122/352

100-122/353
624
RBE0804922
పపరర: బబలమ కకటటశశర రషవవ తనటటపరరస

తఇడడ:డ రషఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:8-168
వయససస:63
లఇ: పవ
100-123/76

తఇడడ:డ రషమ కకటటసశరవవ
ఇఇటట ననఇ:8-168
వయససస:38
లఇ: పవ
100-122/355

100-122/336

భరస : వనఇకటబడమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-163/1
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:8-167
వయససస:48
లఇ: పవ

భరస : బబలమ కకటటశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-168
వయససస:56
లఇ: ససస స
628
RBE0150086
పపరర: లకమయయ కకమమరషజ

100-128/561

తఇడడ:డ వజయ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:8-166
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకలపషరరర
ఇఇటట ననఇ:8-166
వయససస:43
లఇ: పవ
625
RBE0804930
పపరర: పషరశత కలమమరర తనటటపరరస

611
RBE1667187
పపరర: రషజశశఖర కకతస పలల

606
RBE2225795
పపరర: పవలమలరషవవ పఇదదరర

తఇడడ:డ హరరననద
ఇఇటట ననఇ:8-163
వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహనరషవవ సషశమ
ఇఇటట ననఇ:8-165
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:8-166
వయససస:54
లఇ: ససస స
622
RBE1886415
పపరర: శవ పడసషద గబపషస కకలపషరరర

100-122/338

తఇడడ:డ రషమబలల
ఇఇటట ననఇ:8-164
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:8-164
వయససస:47
లఇ: ససస స
619
LHL2560282
పపరర: కకటటశశరమమ బబ డడడ

608
LHL3848256
పపరర: హనసమఇతరషవవ కనగరరర

100-122/333

తఇడడ:డ పడసషద రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-162
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆనఇదఇ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:8-163
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:8-164
వయససస:53
లఇ: ససస స
616
LHL3848397
పపరర: లకకమకలమమరర దథరకడల

100-122/335

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-163
వయససస:65
లఇ: పవ

భరస : కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-163
వయససస:36
లఇ: ససస స
613
LHL2551323
పపరర: కలససమ గబఇడన

605
RBE2225787
పపరర: వనఇకటససబనమమ పఇదదరర

603
RBE1226050
పపరర: వనఇకట ననరషయణ గజవనలల
తఇడడ:డ భకపత
ఇఇటట ననఇ:8-162
వయససస:84
లఇ: పవ

భరస : పడసషద రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-162
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : హనసమఇతరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-163
వయససస:62
లఇ: ససస స
610
RBE0858738
పపరర: సతయవత గబఇడన

100-123/75

తఇడడ:డ లమలమ అహమమద
ఇఇటట ననఇ:8-161
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-162
వయససస:77
లఇ: ససస స
607
LHL2558831
పపరర: పదనమవత కనగరరర

602
RBE0971938
పపరర: మసషసన వల షపక

627
RBE0971755
పపరర: సషశత వలల ఇచగటల

100-123/77

భరస : కకశశర కలమమర
ఇఇటట ననఇ:8-168
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-128/827

630
LHL2558609
పపరర: రషజరశశరర కనగరరర

100-122/356

భరస : రమమష బబబబ
ఇఇటట ననఇ:8-170/1
వయససస:47
లఇ: ససస స
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631
RBE1957216
పపరర: వనఇకట కకషర వఇశ కషమరషజ

100-122/357

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-171
వయససస:21
లఇ: పవ
634
LHL2543072
పపరర: సససద జజన షపక

100-122/360

100-122/363

100-122/366

100-122/369

100-122/370

100-122/373

100-122/376

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-197
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

644
RBE1576131
పపరర: గగస మససదస

647
RBE2225845
పపరర: లకడమననరయణ బబ డడడ

650
RBE2225852
పపరర: మహమద సలఇ షపక

653
RBE1297002
పపరర: మణణ శఇకర గబఇడన

100-122/379

656
RBE2225860
పపరర: సషఇమమమ జయ దదవరశశటట

100-123/78

659
RBE0971797
పపరర: సతష కలమమర దదవరకరటటట
తఇడడ:డ శశనవషసరవవ
ఇఇటట ననఇ:8-197
వయససస:31
లఇ: పవ

639
RBE2225811
పపరర: ఖమససఇబ షపక

100-122/365

642
RBE0694943
పపరర: రషమమరషవవ పప టట మగరరస

100-122/368

645
RBE1483528
పపరర: ఆదదలకడమ బబ డడడ

100-121/237

భరస : లకడమ ననరషయణ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:8-181
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-122/371

648
LHL2554269
పపరర: మహమద రఫస షపక

100-122/372

తఇడడ:డ ఖమశఇ ఆల
ఇఇటట ననఇ:8-182
వయససస:35
లఇ: పవ
100-122/374

651
RBE0727438
పపరర: లకడమ కలమమర కషథథజ

100-122/375

తఇడడ:డ వశశరరపష చనరర
ఇఇటట ననఇ:8-183
వయససస:31
లఇ: పవ
100-122/377

654
RBE1729094
పపరర: వనఇకటటష గబఇడ

100-122/378

తఇడడ:డ ననగరశశర రషవవ గబఇడ
ఇఇటట ననఇ:8-195-1
వయససస:23
లఇ: పవ
100-122/380

భరస : రషమమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-196
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-122/382

100-122/362

తఇడడ:డ ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-180
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరశశర రషవవ గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:8-195
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససతనరమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-196
వయససస:34
లఇ: పవ
658
RBE1166876
పపరర: ససకనయ దదవరశశటట

100-122/367

తఇడడ:డ ఖమససఇఅల
ఇఇటట ననఇ:8-182
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దరరశష అహమద
ఇఇటట ననఇ:8-191
వయససస:27
లఇ: పవ
655
RBE0839142
పపరర: సషశమ కకమగమలమ

641
RBE2225837
పపరర: దరరశషహమమద షపక

636
RBE1744747
పపరర: అరషఫత షపక

భరస : దరరశషహమమద
ఇఇటట ననఇ:8-177
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:8-181
వయససస:66
లఇ: పవ

భరస : ఖమససఇఅల
ఇఇటట ననఇ:8-182
వయససస:62
లఇ: ససస స
652
RBE0974411
పపరర: మహమమద జఫషర షపక

100-122/364

తఇడడ:డ గబలమఇ హహసపసన మససదస
ఇఇటట ననఇ:8-180
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకడమననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-181
వయససస:40
లఇ: పవ
649
LHL2562700
పపరర: సససదనబ షపక

638
RBE1891472
పపరర: సయద అనవర షపక

100-122/359

తఇడడ:డ సయయద జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-176
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహమద జజన
ఇఇటట ననఇ:8-177
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : రషమమరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-180
వయససస:39
లఇ: ససస స
646
LHL2543064
పపరర: శశనవషసరషవవ బబ డడడ

100-122/361

తఇడడ:డ సయయద జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-176
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : మహమద జజన
ఇఇటట ననఇ:8-177
వయససస:74
లఇ: ససస స
643
RBE0694950
పపరర: వషసవ పప టట మగరరస

635
LHL2543098
పపరర: జజన బబగఇ షపక

633
RBE0974734
పపరర: పడసననలకడమ మదసద
భరస : వనఇకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-174
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : సససద జజన
ఇఇటట ననఇ:8-176
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సయద జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-176
వయససస:24
లఇ: పవ
640
RBE2225829
పపరర: షఇషషన బ షపక

100-122/358

తఇడడ:డ బడహమనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:8-174
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససద బబబబ
ఇఇటట ననఇ:8-176
వయససస:47
లఇ: పవ
637
RBE1838341
పపరర: సయయద అనవర షపక

632
RBE0974726
పపరర: వనఇకటటసశర రషవవ మదసద

657
RBE1163930
పపరర: సతష కలమమర దదవరశశటట

100-122/381

తఇడడ:డ శశనవషసర రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-197
వయససస:29
లఇ: పవ
100-123/79

660
LHL2543494
పపరర: పడసషదరషవవ దదవరశశటట

100-122/383

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:8-197/1
వయససస:47
లఇ: పవ
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661
LHL2544005
పపరర: శశనవషసరషవవ దదవరశశటట

100-122/384

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:8-197/1
వయససస:53
లఇ: పవ
664
LHL2544237
పపరర: రతనకలమమరర దదవరశశటట

100-122/387

100-129/10

తఇడడ:డ పపరరచఇదడ రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-198
వయససస:27
లఇ: పవ

100-122/388

668
RBE2518140
పపరర: ఆఇజననయబలల దదవరశశటట

100-122/106

671
RBE1979343
పపరర: పవన కలమమర దదవరశశటట

100-116/1121

100-122/107

తఇడడ:డ దదవరశశటట పపరర చఇదడ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8/198-A
వయససస:26
లఇ: పవ
100-122/390

తఇడడ:డ ననగరశశర రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-198/A
వయససస:28
లఇ: ససస స

674
RBE1412618
పపరర: ససబడహమణయఇ దదవరశశటట

100-125/50

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/198-A
వయససస:24
లఇ: ససస స

100-122/391

భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:8-199
వయససస:69
లఇ: ససస స

100-122/109

100-122/397 683
682
RBE1083625
RBE1083500
పపరర: వనఇకట కకశశర కలమమర భబవనరర
పపరర: వనఇకట ససబబనరషవవ భబవనరర

685
RBE1055442
పపరర: అససఫ మమన
తఇడడ:డ జమమలలదదబ న మమన
ఇఇటట ననఇ:8-205
వయససస:30
లఇ: పవ
688
RBE0722280
పపరర: ధనలకడమ దనచదపలల
భరస : సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-206
వయససస:56
లఇ: ససస స
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100-123/80

తఇడడ:డ మటబటపలల భబవనరర
ఇఇటట ననఇ:8-200
వయససస:62
లఇ: పవ
100-123/81

100-122/400

100-122/105

672
RBE2225878
పపరర: పపరర చఇదడ రషవవ దదవరకరటటట

100-122/108

675
RBE1909068
పపరర: మణణ శశఖర దదవరశశటట

686
LHL2543791
పపరర: వనఇకట ససరరష దనచదపలల

681
LHL4200044
పపరర: కనకరతననవళ భవననరర

100-122/394

100-122/396

భరస : వనఇకటససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-200
వయససస:54
లఇ: ససస స
684
RBE1664747
పపరర: వనఇకటటష సషగర

100-125/853

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల సషగర
ఇఇటట ననఇ:8-200
వయససస:25
లఇ: పవ
100-122/398

100-122/399
687
LHL4200051
పపరర: వనఇకటసతయననరషయణ దనచదపలల

తఇడడ:డ వనఇకట సతయననరషయణ దనచదపలల
ఇఇటట ననఇ:8-206
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:8-206
వయససస:60
లఇ: పవ

689
RBE1296806
పపరర: వనఇకట లకడమ దనచదపలల

690
RBE2225902
పపరర: ససలమసన మమన

భరస : వనఇకట ససరరష దనచదపలల
ఇఇటట ననఇ:8-206
వయససస:34
లఇ: ససస స

100-122/392

భరస : పపరరచఇదడరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-199
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉమమమహహశశర రషవవ రషవపరర
ఇఇటట ననఇ:8/200
వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబనరషవవ భబవనరర
ఇఇటట ననఇ:8-200
వయససస:34
లఇ: పవ

669
RBE0974403
పపరర: దదవరశశటట వరషమ మణణదధప
కలమమర
తఇడడ:డ దదవరశశటట పపరర చఇదడ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8/198-A
వయససస:31
లఇ: పవ

100-122/393 678
677
LHL4200028
RBE2225886
పపరర: వనఇకటశవననగకలమమరర దదవరశశటట
పపరర: ధనలకకమ దదవరశశటట

680
RBE1886522
పపరర: వనఇకటబదదడ రషవపరర

100-122/389

తఇడడ:డ ననగరశశర రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-198/A
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-199
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-122/395

666
RBE1955087
పపరర: ఆలమ రహమతతననసష షపక

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల దదవరకరటటట
ఇఇటట ననఇ:8/198-A
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-198/A
వయససస:82
లఇ: పవ

676
RBE1483312
పపరర: దధపసస దదవరశశటట

100-122/386

భరస : మహమమద సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:8-198
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/198-A
వయససస:18
లఇ: పవ

తలల : రషమససబనమమ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8/198-A
వయససస:51
లఇ: పవ

679
RBE2225894
పపరర: రషమససబనమమ దదవరశశటట

665
LHL2565331
పపరర: ననగరశశరరషవవ దదవరశశటట

663
LHL2544229
పపరర: శశదదవ దదవరశశటట
భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-197/1
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:8-197/1
వయససస:51
లఇ: పవ

667
RBE1223726
పపరర: పవన కలమమర దదవరశశటట

673
RBE1296954
పపరర: ససమయ దదవరశశటట

100-122/385

భరస : ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:8-197/1
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-197/1
వయససస:47
లఇ: ససస స

670
RBE1291186
పపరర: శశనవషస రషవవ దదవరశశటట

662
LHL2544104
పపరర: ససతనరషవమమ దదవరశశటట

100-122/401

100-122/402

భరస : జమమలలదధదన
ఇఇటట ననఇ:8-207
వయససస:46
లఇ: ససస స
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691
RBE2225910
పపరర: జమమలలదధదన మమన

100-122/403

తఇడడ:డ సయయదనసహహబ
ఇఇటట ననఇ:8-207
వయససస:53
లఇ: పవ
694
RBE2225928
పపరర: జమలమ మమన

100-122/405

100-125/56

100-122/409

100-122/412

100-122/415

701
LHL2550978
పపరర: రషమససబనమమ వనలశశటట

704
RBE2225951
పపరర: మఇగమమ వనలశశటట

707
RBE1611789
పపరర: పపరర చఇదడ రషవవ యరశఇశశటట

100-122/418

710
RBE2225985
పపరర: కకటటశశరరషవవ యరశఇశశటట

713
LHL4200069
పపరర: అఇజమమ సప ఇ⌍టటఇ

తఇడడ:డ రషమ కకటటశశర రషవవ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-212
వయససస:41
లఇ: పవ

భరస : ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-212
వయససస:54
లఇ: ససస స

715
RBE1296855
పపరర: మలల శశరర యరశఇశశటట

716
RBE2226009
పపరర: అకకమమ యలశశటట

100-122/424

భరస : రమమశ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-212
వయససస:26
లఇ: ససస స
718
RBE0839175
పపరర: ననగలకకమ యలమల
భరస : వషత
ర మగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-216
వయససస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/410

100-122/413

719
LHL2560761
పపరర: రషజరశశరర కకపవపల
భరస : వనఇకటసతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-217
వయససస:35
లఇ: ససస స

699
RBE1224104
పపరర: శశకషఇత ఎలశశటట

100-122/408

702
RBE0839167
పపరర: కకఇడలల ఎలశశటట

100-122/411

705
RBE2225969
పపరర: వనఇకటటశశరరల వనలశశటట

100-122/414

తఇడడ:డ ఈరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-210
వయససస:54
లఇ: పవ
100-122/416

708
RBE1881796
పపరర: నవన యరశఇశశటట

100-122/417

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-211
వయససస:21
లఇ: పవ
100-122/419

711
RBE2225993
పపరర: వనఇకటటశశరరల యరశఇశశటట

100-122/420

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-211
వయససస:47
లఇ: పవ
100-122/422

714
LHL4200077
పపరర: ననరషయణమమమ సప ఇటటఇ

100-122/423

భరస : బబజరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-212
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-122/425

భరస : అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:8-212
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-122/427

100-125/55

తఇడడ:డ వరయమయ
ఇఇటట ననఇ:8-210
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:8-211
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-122/421

696
RBE1498104
పపరర: మహమ ద అషడఫ ఆల షపక

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ఎలశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-209
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-211
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-211
వయససస:42
లఇ: ససస స
712
LHL2549665
పపరర: రమమశ యరశఇశశటట

100-122/407

భరస : ఈరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-210
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-210
వయససస:30
లఇ: పవ
709
RBE2225977
పపరర: లకడమ యరశఇశశటట

698
RBE0839282
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఏలసపటట

100-122/404

తఇడడ:డ దరరశష అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:8-208
వయససస:25
లఇ: పవ

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-210
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-210
వయససస:49
లఇ: ససస స
706
RBE0839159
పపరర: శశనస ఎలశశటట

100-122/406

తఇడడ:డ వరయమయ
ఇఇటట ననఇ:8-209
వయససస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ఎలశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-209
వయససస:23
లఇ: పవ
703
RBE2225944
పపరర: రషమకకటమమ వనలశశటట

695
RBE2225936
పపరర: అబబదల జలల మమన

693
RBE1728823
పపరర: షహహర మమన
తఇడడ:డ అబబదల జలల
ఇఇటట ననఇ:8-208
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససయయద సషహహబ మమన
ఇఇటట ననఇ:8-208
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబబదల జలల మమన
ఇఇటట ననఇ:8-208
వయససస:23
లఇ: పవ
700
RBE1611797
పపరర: శశధర ఎలశశటట

100-125/854

తఇడడ:డ సససదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:8-207/a
వయససస:28
లఇ: పవ

భరస : జలల
ఇఇటట ననఇ:8-208
వయససస:44
లఇ: ససస స
697
RBE1664911
పపరర: షహహర మమన

692
RBE1633866
పపరర: సససదన షపక

717
RBE1169797
పపరర: ససమన సప ననస ఇ

100-122/426

భరస : శశనస బబబబ సప ననస ఇ
ఇఇటట ననఇ:8-215
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-122/428

720
RBE1525187
పపరర: సతయఇ కకపవపల

100-122/429

తఇడడ:డ సమబదసడడడ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-217
వయససస:41
లఇ: పవ
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721
RBE1611771
పపరర: శశకషఇత కకపవపల

100-122/430

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-217
వయససస:23
లఇ: పవ
724
RBE2226033
పపరర: కకటమమ కకపవపల

100-122/433

100-122/435

100-122/438

100-122/440

100-122/443

100-122/446

100-122/449

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-226
వయససస:39
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

734
LHL2565257
పపరర: పసఇడడల లలత

737
LHL3848355
పపరర: రమమదదవ కకపవపల

740
RBE0839506
పపరర: ససబబన రషవవ కకపవపల

743
LHL2564649
పపరర: కకపవపల రషమమఇజమమ

100-122/452

746
RBE1729151
పపరర: భబరర వషమణణకషఇతన కకపవపల

100-122/441

749
LHL3848330
పపరర: వనఇకటటశశరరషవవ శశఇఠకఇ
తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-226
వయససస:66
లఇ: పవ

729
RBE0891374
పపరర: వరయయ తతరక

100-122/437

732
RBE1498138
పపరర: భవషన తతరక

100-123/82

735
RBE0839183
పపరర: పడసషదస కకపవపల

100-122/442

తఇడడ:డ కకటటశశరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-221
వయససస:35
లఇ: పవ
100-122/444

738
RBE0839209
పపరర: మధసన కలమమర కకపవపల

100-122/445

తఇడడ:డ ససబబన రషవవ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-223
వయససస:29
లఇ: పవ
100-122/447

741
LHL3848181
పపరర: అననపపరర రషవపరర

100-122/448

భరస : హనసమఇతరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-224
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-122/450

744
LHL3848595
పపరర: కకపవపల సతయననరషయణ

100-122/451

తఇడడ:డ ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-225
వయససస:55
లఇ: పవ
100-122/453

తఇడడ:డ సతయననరషయణ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-225
వయససస:20
లఇ: పవ
100-122/455

100-122/434

భరస : చచననకరశవవలల తతరక
ఇఇటట ననఇ:8-219
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరషయణపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:8-225
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సషస సననరషయమణ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-225
వయససస:27
లఇ: పవ
748
LHL3848231
పపరర: శశనసబబబబ శశఇఠకఇ

100-122/439

తఇడడ:డ మమణణకయఇ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-223
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవలల యయ
ఇఇటట ననఇ:8-224
వయససస:57
లఇ: పవ
745
RBE1163872
పపరర: వనఇకటటశ కకపవపల

731
RBE0891408
పపరర: రమణ తతరక

726
LHL2554095
పపరర: అననపపరర కకపవపల

తఇడడ:డ కకసటయయ
ఇఇటట ననఇ:8-219
వయససస:44
లఇ: పవ

భరస : ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-223
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబన రషవవ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-223
వయససస:28
లఇ: పవ
742
LHL3848249
పపరర: హనసమఇతరషవవ రషవపరర

100-122/436

భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:8-221
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటపపయయ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-221
వయససస:67
లఇ: పవ
739
RBE0839217
పపరర: నరరఇదడ బబబబ కకపవపల

728
RBE0891341
పపరర: కకసటయయ తతరక

100-122/432

భరస : నరరరఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-219
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-219
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-221
వయససస:55
లఇ: ససస స
736
RBE1585843
పపరర: కకటటశశర రషవవ కకపవపల

100-114/257

తఇడడ:డ పసద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-219
వయససస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-219
వయససస:30
లఇ: పవ
733
LHL2554400
పపరర: కకపపల జజనకమమ

725
RBE1663194
పపరర: గబరరవవలల తతరక

723
RBE2226025
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకపవపల
భరస : సమబదసడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-217
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ తతరక
ఇఇటట ననఇ:8-219
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-219
వయససస:34
లఇ: పవ
730
RBE0891382
పపరర: చచనన కరశవవలల తతరక

100-122/431

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-217
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : సమబదసడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-217
వయససస:68
లఇ: ససస స
727
RBE0839498
పపరర: చలఇ ఇరషల

722
RBE2226017
పపరర: ననగరశశరమమ కకపవపల

747
RBE1896851
పపరర: పడవణ కలమమర కకపవపల

100-122/454

తఇడడ:డ సతయననరషయణ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-225
వయససస:20
లఇ: పవ
100-122/456

750
RBE2226041
పపరర: ససతనరషవమమ శశఇఠకఇ

100-122/457

భరస : వనఇకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-226
వయససస:60
లఇ: ససస స
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751
LHL2555332
పపరర: సతయననరషయణ శశఇఠకఇ

100-122/458

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-227
వయససస:57
లఇ: పవ
754
LHL2564656
పపరర: శవ కకపవపల

100-122/461

100-122/464

100-124/25

100-122/468

100-122/471

100-122/474

100-122/477

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:8-235
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

764
LHL2564268
పపరర: నరససఇహరషవవ హరరదనస

767
RBE1456152
పపరర: గగపస వనమబల

770
LHL2564953
పపరర: రషమబ హరరదనసస

773
RBE2226082
పపరర: మలలల శశరర హరరదనసస

100-122/479

776
LHL2555746
పపరర: పవలమలరషవవ శశఇఠకఇ

100-122/469

779
RBE1083609
పపరర: ససభబన షపక
తఇడడ:డ అబబదల నబ షపక
ఇఇటట ననఇ:8-235
వయససస:52
లఇ: పవ

759
RBE2226066
పపరర: సతయననరషయణ హరర దనసస

100-122/466

762
RBE0839233
పపరర: ననగరశశరరషవవ హరరదనసస

100-122/467

765
LHL2565281
పపరర: జజయత పసపషల

100-122/470

భరస : నరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-232
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-122/472

768
RBE1547496
పపరర: వనఇకటరషవవ వనమబల

100-122/473

తఇడడ:డ గబరర సషశమ
ఇఇటట ననఇ:8-232
వయససస:24
లఇ: పవ
100-122/475

771
LHL4200093
పపరర: ననగమమ హరరదనసస

100-122/476

భరస : ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-233
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-122/478

774
RBE1576222
పపరర: అనఇత లకడమ హరరదనసస

100-118/1090

భరస : ననగరశశర రషవవ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:8-234
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-122/480

తఇడడ:డ అబనయయ
ఇఇటట ననఇ:8-235
వయససస:49
లఇ: పవ
100-122/482

100-122/463

తఇడడ:డ కకషర
ఇఇటట ననఇ:8-231
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-233
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : తతటకకషర
ఇఇటట ననఇ:8-234
వయససస:31
లఇ: ససస స
778
RBE0839266
పపరర: శవ పషరశత హరరదనసస

100-128/562

తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-233
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-233
వయససస:49
లఇ: పవ
775
RBE0805242
పపరర: లకకమ హరరదనసస

761
RBE1665397
పపరర: వనఇకటటష ఉపపల

756
LHL2556017
పపరర: బబలచఇదడరషవవ హరరదనసస

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-230
వయససస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగపస వనమబల
ఇఇటట ననఇ:8-232
వయససస:25
లఇ: పవ

భరస : ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:8-232
వయససస:69
లఇ: ససస స
772
LHL4200101
పపరర: బడహమయయ అరషదస

100-122/465

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:8-232
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-232
వయససస:32
లఇ: ససస స
769
RBE2226074
పపరర: చనననగమమ అరషదస

758
RBE2226058
పపరర: లకమమమ హరర దనసస

100-122/460

తఇడడ:డ సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-230
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవషసరషవవ ఉపపల
ఇఇటట ననఇ:8-230
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : కకషర యయచసరర
ఇఇటట ననఇ:8-231
వయససస:34
లఇ: ససస స
766
RBE0839258
పపరర: అఇజల కలమమరర హరరదనసస

100-122/462

భరస : ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-230
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:8-230
వయససస:24
లఇ: పవ
763
RBE1296970
పపరర: అనససరయ యయచసరర

755
RBE0694935
పపరర: సరరశశశ రషవవ కకపవపల

753
LHL2563054
పపరర: కకషరవనణమమ కకపవపల
భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:8-228
వయససస:87
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-228
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-230
వయససస:37
లఇ: పవ
760
RBE1744556
పపరర: వనఇకటటష హరరదనసస

100-122/459

భరస : సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-227
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-228
వయససస:47
లఇ: ససస స
757
LHL2559821
పపరర: రవ హరరదనసస

752
LHL2557403
పపరర: శవకలమమరర శశఇఠకఇ

777
LHL2567360
పపరర: భబగయమమ శశఇఠకఇ

100-122/481

భరస : పవలమలరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-235
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-122/483

780
RBE1083617
పపరర: సషజదన షపక

100-122/484

తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-235
వయససస:27
లఇ: ససస స
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781
RBE1083914
పపరర: ఖమగరరననసష షపక

100-125/57

భరస : ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-235
వయససస:45
లఇ: ససస స
784
LHL4200119
పపరర: వనఇకషయమమ హరరదనసస

100-122/548

100-122/551

100-122/554

788
RBE1728880
పపరర: పడవళక పససపవలలటట

100-122/556

100-122/559

797
RBE1887066
పపరర: ననగరశశర రషవవ సప ఇటటమ

తఇడడ:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:8-243
వయససస:35
లఇ: పవ
100-122/564

తఇడడ:డ ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-246
వయససస:51
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/557

100-122/567

806
RBE2226090
పపరర: వనఇకటనరసమమ హరరదనసస

100-125/59

809
LHL2564631
పపరర: ససశల కకపవపల
భరస : సషఇబశవరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-246
వయససస:48
లఇ: ససస స

792
LHL4200143
పపరర: వనఇకట రషవమమ గబమమడడ

100-122/555

795
LHL2545002
పపరర: వనఇకటటశశరరల శశఇఠకఇ

100-122/558

798
RBE1443373
పపరర: సషయ కలమమర గగల

100-122/560

తఇడడ:డ రషజజరషవవ గగల
ఇఇటట ననఇ:8-242-2
వయససస:24
లఇ: పవ
100-122/562

801
LHL2567915
పపరర: సససదయయ కకపవపల

100-122/563

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:8-243
వయససస:52
లఇ: పవ
100-122/565

804
LHL2544716
పపరర: చచననమమ మఇదపషటట

100-122/566

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-244
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-122/568

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-245
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-122/570

100-122/553

తఇడడ:డ సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-242
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవ ననగరశశర రషవవ సప ఇటటమ
ఇఇటట ననఇ:8-243
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతనరషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-244
వయససస:42
లఇ: పవ
808
LHL2562098
పపరర: సషఇబశవరషవవ కకపవపల

803
RBE1886886
పపరర: కవత సప ఇటటమ

789
RBE2226116
పపరర: ఈశశరమమ కకపవపల

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-240
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:8-243
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ ననగరశశరషవవ సప ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-243
వయససస:23
లఇ: ససస స
805
LHL4200150
పపరర: ఏడడకకఇడలల మఇదపషటట

100-125/58

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల సప ననటమ
ఇఇటట ననఇ:8-242
వయససస:20
లఇ: పవ

100-122/561 800
799
LHL2556363
LHL2567337
పపరర: వనఇకటనరరసఇహరషవవ కకపవపల
పపరర: వనఇకనరసమమ కకపవపల

100-122/550
786
LHL2555837
పపరర: నరససఇహ రషవవ పససపవలలటట

భరస : కకషరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-238
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలమలరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-241
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-242
వయససస:37
లఇ: ససస స

802
RBE1525252
పపరర: ససఇధసర సప ఇటటఇ

100-122/552

791
RBE1477116
పపరర: మలల కషరరరన రషవవ పషపదనసస

794
LHL3848579
పపరర: అననపపరర మమ చటబయల

100-122/486

తఇడడ:డ వరయయ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-238
వయససస:43
లఇ: పవ

తలల : పవషషపవత పషపదనసస
ఇఇటట ననఇ:8-238
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవలమలరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-241
వయససస:36
లఇ: పవ
796
LHL2557411
పపరర: గఇగ శశఇఠకఇ

100-122/549

తఇడడ:డ నరససఇహరషవవ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-238
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-238
వయససస:51
లఇ: పవ
793
LHL3848512
పపరర: ఆఇజననయలల చటబయల

785
LHL4200127
పపరర: వనఇకట రషవవ హరరదనసస

783
RBE2226108
పపరర: వనఇకషయమమ గబఇజ
భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-237
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-237
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహరషవవ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:8-238
వయససస:38
లఇ: ససస స
790
RBE2226124
పపరర: కకషరమగరరస కకపవపల

100-122/485

భరస : వనఇకటరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-236
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-237
వయససస:58
లఇ: ససస స
787
LHL2565216
పపరర: ఆదదలకడమ పససపవలలటట

782
RBE0839274
పపరర: అనసరషధన హరరదనసస

807
RBE2226132
పపరర: వనఇకటటశశరరల అరషబ స

100-122/569

తఇడడ:డ నరరసఇహ
ఇఇటట ననఇ:8-245
వయససస:49
లఇ: పవ
100-122/571

810
RBE0839290
పపరర: సరరశశశరరషవవ కకపవపల

100-122/572

తఇడడ:డ సషఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:8-246
వయససస:34
లఇ: పవ
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811
RBE0839316
పపరర: ససధన కకపవపల

100-122/573

తఇడడ:డ సరరశశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-246
వయససస:28
లఇ: ససస స
814
LHL2564854
పపరర: సససదమమ శశఇఠకఇ

100-122/574

100-122/577

100-122/580

100-122/583

100-122/585

100-122/588

100-122/591

భరస : రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-253
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE1995729
పపరర: రషఇబబబబ హరరదనసస

827
LHL2566347
పపరర: లఇగయయ హరరదనసస

830
RBE1744671
పపరర: కకశశర హరరదనస

833
RBE1296061
పపరర: హహమలత ససదద సల

100-122/594

836
RBE2226173
పపరర: బబజరయయ శశఇఠకఇ

100-122/584

839
RBE2226181
పపరర: కకటటశశరర దదరనస
ర లమ
భరస : వనఇకరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:8-253
వయససస:49
లఇ: ససస స

819
LHL3848777
పపరర: ఏడడకకఇడలల శశఇఠకఇ

100-122/579

822
RBE0839324
పపరర: రషమకకషర హరరదనసస

100-122/582

825
RBE1881119
పపరర: తడవనణణ ఎలశశటట

100-122/110

భరస : శశకషఇత
ఇఇటట ననఇ:8/250
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-122/586

828
LHL3848306
పపరర: ననగశశరష రషవవ హరరదనసస

100-122/587

భరస : నరరసఇహ
ఇఇటట ననఇ:8-250
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-122/589

831
RBE2226140
పపరర: నరససఇహ హరరదనసస

100-122/590

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-250
వయససస:74
లఇ: పవ
100-122/592

834
RBE2226157
పపరర: శవమమ ససదద సల

100-122/593

భరస : నరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-251
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-122/595

తఇడడ:డ అఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:8-252
వయససస:54
లఇ: పవ
100-122/597

100-122/576

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-249
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : సససదనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-251
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-251
వయససస:64
లఇ: పవ
838
RBE0839357
పపరర: ననగమణణ దదరఇగబల

100-122/581

తఇడడ:డ ననగరశశర రషవవ హరరదనస
ఇఇటట ననఇ:8-250
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-251
వయససస:30
లఇ: పవ
835
RBE2226165
పపరర: నరససఇహరషవవ ససదద సల

821
LHL2564862
పపరర: రఇగమమ హరరదనసస

816
LHL3848165
పపరర: ఆదదననరషయణ శశఇఠకఇ

తఇడడ:డ ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-248
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరరసఇహ
ఇఇటట ననఇ:8-250
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయయ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:8-250
వయససస:20
లఇ: ససస స
832
RBE0839340
పపరర: సససదన రషవవ ససదద సల

100-122/578

భరస : నరరసఇహ
ఇఇటట ననఇ:8-249
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-250
వయససస:42
లఇ: ససస స
829
RBE1728989
పపరర: అనసష హరరదనసస

818
LHL3848686
పపరర: శశనవషసరషవవ శశఇఠకఇ

100-125/60

తఇడడ:డ అఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:8-248
వయససస:59
లఇ: పవ

భరస : రషఇబబబబ
ఇఇటట ననఇ:8-249
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : రషమకకషర
ఇఇటట ననఇ:8-249
వయససస:29
లఇ: ససస స
826
LHL2564896
పపరర: పదమ హరరదనసస

100-122/575

తఇడడ:డ ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-248
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : ఏడడకకఇడలల సప ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-248
వయససస:30
లఇ: ససస స
823
RBE0839332
పపరర: భబరత హరరదనసస

815
LHL2564888
పపరర: ననరషయణమమ శశఇఠకఇ

813
RBE1061274
పపరర: వనఇకట అభషపక కకపవపల
తఇడడ:డ కకషర మగరరస కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-246
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-248
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-248
వయససస:42
లఇ: పవ
820
RBE1525260
పపరర: ఉషష రషణణ సప ఇటటఇ

100-123/83

తఇడడ:డ కకషరమగరరస కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:8-246
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : శవననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-248
వయససస:42
లఇ: ససస స
817
LHL3848322
పపరర: శవననగరశశరరషవవ శశఇఠకఇ

812
RBE1061068
పపరర: సషయననథ కకపవపల

837
LHL2554327
పపరర: వనఇకటరషజ డదరఇగబల

100-122/596

తఇడడ:డ సఇపపరర ఇ
ఇఇటట ననఇ:8-253
వయససస:36
లఇ: పవ
100-122/598

840
RBE2226199
పపరర: పదమ దదరఇగబల

100-122/599

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-254
వయససస:42
లఇ: ససస స
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841
RBE2226207
పపరర: శశనస దదరఇగబల

100-122/600

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:8-254
వయససస:44
లఇ: పవ
844
LHL2545291
పపరర: రషధనకకషర దదరఇగబల

100-122/603

845
LHL2550507
పపరర: వనఇకటనరసమమ మఇదపషటట

100-122/606

848
RBE1296079
పపరర: దసరషరరషవవ మఇదపషటట
తఇడడ:డ శశయయ
ఇఇటట ననఇ:8-258
వయససస:26
లఇ: పవ

100-122/609
850
RBE1728690
పపరర: ననగ భగపషల వనఇకట సఇతతష
యలల మల
తఇడడ:డ వషత
ర మగరరస
ఇఇటట ననఇ:8-258
వయససస:23
లఇ: పవ

851
RBE1879782
పపరర: వనఇకటటష మఇదపషటట
తఇడడ:డ శశషయయ మఇదపషటట
ఇఇటట ననఇ:8-258
వయససస:33
లఇ: పవ

853
LHL2546604
పపరర: వనఇకయయ దనసరర

854
LHL2553055
పపరర: కకటటశశరరషవవ దనసరర

100-122/612

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:8-259
వయససస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చన గబరరవవలల
ఇఇటట ననఇ:8-261
వయససస:35
లఇ: పవ
859
RBE2226231
పపరర: చనగబరరవవలల నలల బబ యన

100-122/618

100-122/621

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-263
వయససస:70
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

860
LHL4200168
పపరర: ఆదదలకడమ నలల బబ యన

863
RBE0839399
పపరర: ననగరశశరరషవవ తరరపత

100-122/624

866
RBE0839423
పపరర: పడమలమ నలల బబ యన

100-122/610

869
RBE1116582
పపరర: శషఇత తరరపత
భరస : ననగరశశరరషవవ తరరపత
ఇఇటట ననఇ:8-263
వయససస:33
లఇ: ససస స

100-122/605

849
RBE1296087
పపరర: ననగలకడమ మఇడపషటట

100-122/608

852
LHL2544708
పపరర: మఇగమమ దనసరర

100-122/611

భరస : ననఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-259
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-122/613

855
LHL2554335
పపరర: రషజరష నలల బబ యన

100-122/614

తఇడడ:డ చన గబరరవవలల
ఇఇటట ననఇ:8-261
వయససస:38
లఇ: పవ
100-122/616

858
RBE2226223
పపరర: అననపపరర నలల బబ యన

100-122/617

భరస : చనగబరరవవలల
ఇఇటట ననఇ:8-261
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-122/619

861
RBE2226249
పపరర: గబరరసషశమ నలల బబ యన

100-122/620

తఇడడ:డ కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-262
వయససస:59
లఇ: పవ
100-122/622

864
RBE0839407
పపరర: వనఇకట కకషర నలల బబ యన

100-122/623

తఇడడ:డ గబరరసషశమ
ఇఇటట ననఇ:8-263
వయససస:32
లఇ: పవ
100-122/625

భరస : వనఇకట కకషర
ఇఇటట ననఇ:8-263
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-122/627

846
RBE0839365
పపరర: అఇజమమ బతత
స ల

తఇడడ:డ శషశయయ
ఇఇటట ననఇ:8-258
వయససస:26
లఇ: ససస స

తలల : అనసమమయమమమ
ఇఇటట ననఇ:8-263
వయససస:39
లఇ: పవ

తలల : అనసమమయమమమ
ఇఇటట ననఇ:8-263
వయససస:34
లఇ: పవ
868
RBE0839514
పపరర: అనసవయమమమ తరరపత

100-122/607

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:8-262
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : గబరరసషశమ
ఇఇటట ననఇ:8-263
వయససస:48
లఇ: ససస స
865
RBE0839415
పపరర: సషఇబయయ తరరపత

857
LHL2558757
పపరర: రమమదదవ నలల బబ యన

100-122/602

భరస : కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:8-258
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : రషజరష
ఇఇటట ననఇ:8-261
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-261
వయససస:62
లఇ: పవ
862
LHL4200176
పపరర: రషవవలమమ నలల బబ యన

100-122/604

తఇడడ:డ ననఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-259
వయససస:36
లఇ: పవ
100-122/615

843
RBE2226215
పపరర: ఏడడకకఇడలల ఇరల
తఇడడ:డ వనఇకటబచలఇ
ఇఇటట ననఇ:8-255
వయససస:59
లఇ: పవ

భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:8-258
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:8-258
వయససస:80
లఇ: ససస స

856
LHL2554368
పపరర: ససరరష నలల బబ యన

100-122/601

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-255
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గబరరసషశమ
ఇఇటట ననఇ:8-256
వయససస:57
లఇ: పవ
847
RBE0839480
పపరర: సప మబలల బతత
స ల

842
LHL3848280
పపరర: సషఇబయయ ఇరల

867
RBE0839431
పపరర: గషయతడ తరరపత

100-122/626

భరస : సషఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:8-263
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-122/628

870
LHL4200184
పపరర: కకటటశశరర దదరఇగబల

100-122/629

భరస : బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-264
వయససస:32
లఇ: ససస స
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871
RBE0722322
పపరర: బడహమయయ దదరఇగబల

100-122/630

తఇడడ:డ గబరరవవలల
ఇఇటట ననఇ:8-264
వయససస:38
లఇ: పవ
874
RBE1576123
పపరర: బబష షపక

100-125/61

100-122/635

100-122/638

100-122/641

100-122/644

100-122/646

100-123/85

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:8-275
వయససస:63
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
RBE0804955
పపరర: రషజ తమమశశటట

887
RBE0852061
పపరర: వనఇకట గబరరవవలల వలలల పవ

890
RBE2226280
పపరర: శవ ఉపవప

893
LHL2548477
పపరర: సప మమమ ఉపవప

100-123/86

896
LHL2543817
పపరర: చన గబరవయయ వలలల పవ

100-122/642

899
RBE0973082
పపరర: సషశమ కటకఇ
తఇడడ:డ శఇకర రషవవ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:8-275
వయససస:32
లఇ: పవ

879
LHL2559573
పపరర: గఇగ ఉపవప

100-122/637

882
RBE1547439
పపరర: నరసమమ ఉపవ

100-122/640

885
RBE0804963
పపరర: యశశదన తమమశశటట

100-122/643

భరస : రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-271
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-122/645

888
RBE0971706
పపరర: యశశద తరరమలశశటట

100-123/84

భరస : రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-271
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-122/647

891
RBE2226272
పపరర: కకఇడమమ ఉపవప

100-122/648

భరస : పసదవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-272
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-122/649

894
RBE1894567
పపరర: ననగమణణ డదరఇగబల

100-122/650

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:8-273
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-122/651

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:8-275
వయససస:38
లఇ: పవ
100-122/653

100-122/634

భరస : కకఇడన ఉపవ
ఇఇటట ననఇ:8-270-A
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-273
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍
ఇఇటట ననఇ:8-273
వయససస:24
లఇ: ససస స
898
RBE2226298
పపరర: సషమమమ జయఇ వలలల పవ

100-122/639

తఇడడ:డ పసదవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-272
వయససస:46
లఇ: పవ

భరస : శవ ఉపవప
ఇఇటట ననఇ:8-272
వయససస:39
లఇ: ససస స
895
RBE1381920
పపరర: ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍

881
RBE2226264
పపరర: వరయయ ఉపవప

876
LHL2557718
పపరర: ససనత ఉపవప

భరస : వనఇకటగబరరవవలల
ఇఇటట ననఇ:8-270/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

తలల : ననగమమ
ఇఇటట ననఇ:8-271
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ
ఇఇటట ననఇ:8-272
వయససస:20
లఇ: పవ
892
RBE1304112
పపరర: లకడమ ఉపవప

100-122/636

తఇడడ:డ సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:8-271
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయమయ
ఇఇటట ననఇ:8-271
వయససస:29
లఇ: పవ
889
RBE1957679
పపరర: రతన కలమమర ఉపవప

878
LHL2551547
పపరర: అఇకమమ ఉపవప

100-122/632

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-270
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:8-270-1
వయససస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకయయ ఉపవప
ఇఇటట ననఇ:8-270-A
వయససస:36
లఇ: పవ
886
RBE0839449
పపరర: వనఇకట దసరషరరషవవ ఉపపప

100-122/633

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-270/1
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-270-1
వయససస:43
లఇ: పవ
883
RBE1585769
పపరర: కకఇడన ఉపవప

875
LHL2547420
పపరర: కకఇడలల ఉపవప

873
RBE1296921
పపరర: ఆదదలకడమ సప ఇటటఇ
భరస : రవ కలమమర సప ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-266
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-270
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-270
వయససస:35
లఇ: ససస స
880
RBE2226256
పపరర: వనఇకటగబరరవవలల ఉపవప

100-122/631

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల సప ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-266
వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగగర షపక
ఇఇటట ననఇ:8-267-1
వయససస:25
లఇ: పవ
877
LHL4200200
పపరర: రమణ ఉపవప

872
LHL3848314
పపరర: రవ కలమమర సప ఇటటఇ

897
LHL2544070
పపరర: లకడమ వలలల పవ

100-122/652

భరస : చన గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:8-275
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-125/62

900
LHL4200218
పపరర: సససదన రషవవ దదవళల

100-122/654

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-276
వయససస:39
లఇ: పవ
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901
LHL4200226
పపరర: వరమమ దదవళల

100-122/655

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-276
వయససస:72
లఇ: ససస స
904
RBE1886514
పపరర: ధన లకడమ హరరదనసస

100-123/88

100-122/659

100-122/662

100-122/665

100-122/668

100-122/671

100-122/674

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ ఉపవప
ఇఇటట ననఇ:8-282
వయససస:23
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE0472985
పపరర: రవ గబఇజ

917
RBE1547488
పపరర: రషమమఇజ గబఇజ

920
RBE0892059
పపరర: వనఇకటటశశరమమ చలల

923
RBE1251974
పపరర: తమమ రకడడడ మమదధర

100-122/677

926
RBE1252089
పపరర: శశనవషసరషవవ కకమరరశశటట

100-122/666

929
RBE1993039
పపరర: శశనస ఉపవప
తఇడడ:డ కకటటశశర రషవవ ఉపవప
ఇఇటట ననఇ:8-282
వయససస:38
లఇ: పవ

909
RBE2226314
పపరర: రమణ గబఇజ

100-122/661

912
LHL2567519
పపరర: వనఇకటటశశరరల గబఇజ

100-122/664

915
RBE0891523
పపరర: వరలకకమ గబఇజ

100-122/667

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-280
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-122/669

918
RBE2226330
పపరర: భగలకడమ గబఇజ

100-122/670

భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:8-280
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-122/672

921
RBE2226348
పపరర: శశనవషసరషవవ గబఇజ

100-122/673

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-281
వయససస:45
లఇ: పవ
100-122/675

924
RBE1252048
పపరర: శశనవషస రకడడ మదదర

100-122/676

తఇడడ:డ తమమ రకడడ మదదర
ఇఇటట ననఇ:8-282
వయససస:28
లఇ: పవ
100-122/678

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-282
వయససస:38
లఇ: పవ
100-122/680

100-122/658

తఇడడ:డ ఆఇజననయలల
ఇఇటట ననఇ:8-280
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రఇగ రకడడడ మమదధర
ఇఇటట ననఇ:8-282
వయససస:67
లఇ: పవ

భరస : శశనవషసరషవవ కకమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-282
వయససస:34
లఇ: ససస స
928
RBE1728799
పపరర: పడవణ కలమమర ఉపవప

100-122/663

భరస : కషమమశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-281
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-282
వయససస:35
లఇ: ససస స
925
RBE1252063
పపరర: రమణ కకమరరశశటట

911
LHL4200242
పపరర: కకటటశశరమమ శశఇఠకఇ

906
LHL2557460
పపరర: శశనస గబఇజ

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-278
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏడడ కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-280
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవషసస
ఇఇటట ననఇ:8-281
వయససస:30
లఇ: పవ
922
RBE0891325
పపరర: ఆదదలకకమ ఉపవప

100-122/660

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:8-280
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:8-280
వయససస:29
లఇ: ససస స
919
RBE0891838
పపరర: నరససఇహ రషవవ కకపవపల

908
RBE0722348
పపరర: ననగరషజ దదవఇగబల

100-123/87

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-278
వయససస:47
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-279
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయలల
ఇఇటట ననఇ:8-280
వయససస:36
లఇ: ససస స
916
RBE0892042
పపరర: భగలకకమ గబఇజ

100-122/657

తఇడడ:డ శవ
ఇఇటట ననఇ:8-278
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-278
వయససస:48
లఇ: పవ
913
LHL2567527
పపరర: పపరర గబఇజ

905
RBE2226306
పపరర: ననగమమ వలలల పవ

903
RBE1401074
పపరర: మఇగ ఉపవప
భరస : బబల వనణబ ఉపవప
ఇఇటట ననఇ:8-276
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-277
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-278
వయససస:37
లఇ: ససస స
910
RBE2226322
పపరర: కకఇడలల గబఇజ

100-122/656

భరస : సససదనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-276
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : సససదసలల హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:8-276
వయససస:30
లఇ: ససస స
907
LHL4200234
పపరర: చన రమణ గబఇజ

902
RBE0722330
పపరర: రషజకలమమరర దదవళల

927
RBE1728781
పపరర: శవ ననగ మలల శశరర ఉపవప

100-122/679

భరస : ఉపవప పడవణ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:8-282
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-129/517

930
LHL4200259
పపరర: మమరర కనక

100-122/681

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:8-283
వయససస:36
లఇ: ససస స
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931
LHL4200267
పపరర: రవ కనక

100-122/682

తఇడడ:డ కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-283
వయససస:41
లఇ: పవ
934
RBE0891697
పపరర: నరససఇహ రషవవ చలమల

100-122/685

100-122/688

100-122/691

100-122/694

100-122/697

100-122/699

100-122/702

భరస : నరససఇహ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-288
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE0722355
పపరర: మమరర చలమల

947
RBE1880186
పపరర: సజవరషజ చలల

950
RBE0891606
పపరర: నరససఇహ రషవవ ఉపవప

953
RBE0891655
పపరర: వనఇకట రషవవ ఉపపప

100-122/705

956
RBE1805993
పపరర: పడభబ ఓరరచ

100-122/695

959
RBE1163971
పపరర: శశనస మహఇకషళ
తఇడడ:డ వనఇకటరషవవ మహఇకషళ
ఇఇటట ననఇ:8-289
వయససస:34
లఇ: పవ

939
LHL3848645
పపరర: పదమ ఉపవప

100-122/690

942
RBE1381839
పపరర: శరరష చలమల

100-122/693

945
RBE1083641
పపరర: వనఇకమమ చలమల

100-122/696

భరస : గగపయయ చలమల
ఇఇటట ననఇ:8-285
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-122/698

948
RBE1884055
పపరర: లకడమ ఉపవప

100-129/11

భరస : ననగయయ ఉపవప
ఇఇటట ననఇ:8-286
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-122/700

951
RBE0891630
పపరర: లఇగమమ ఉపపప

100-122/701

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-288
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-122/703

954
RBE1728872
పపరర: నరకఇదడ మఇడపషటట

100-122/704

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ మఇడపషటట
ఇఇటట ననఇ:8-288
వయససస:26
లఇ: పవ
100-122/706

తఇడడ:డ రషజ ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:8-288
వయససస:21
లఇ: పవ
100-125/63

100-122/687

భరస : బబల సన రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-284
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-288
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : శశనవషస రషవవ మఇదపషటట
ఇఇటట ననఇ:8-288
వయససస:38
లఇ: ససస స
958
RBE1918960
పపరర: ఉపవప లకడమ

100-122/692

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-288
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-288
వయససస:30
లఇ: పవ
955
RBE1729003
పపరర: ననగ లకడమ మఇదపషటట

941
LHL4200275
పపరర: మఇగ గబఇజ

936
RBE0891812
పపరర: కకమల జరషట

భరస : కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-284
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎడడకకఇడలల చలల
ఇఇటట ననఇ:8-286
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-287
వయససస:35
లఇ: పవ
952
RBE0891648
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఉపపప

100-122/689

భరస : దననయయలల రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-285
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-285
వయససస:48
లఇ: ససస స
949
LHL4200283
పపరర: దననయయలల రషజ

938
LHL2565570
పపరర: ఏడడకకఇడలల చలమల

100-122/684

భరస : రషజరష
ఇఇటట ననఇ:8-283
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-284
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-285
వయససస:44
లఇ: ససస స
946
RBE2226355
పపరర: సషమమమ జయఇ చలమల

100-122/686

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:8-283
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:8-284
వయససస:62
లఇ: పవ
943
LHL2565703
పపరర: ననగమణణ చలమల

935
RBE0891788
పపరర: రషజరష జరషట

933
RBE0891689
పపరర: బబల ససన రషజ చలమల
తఇడడ:డ నరససఇహ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-283
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:8-283
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : బబససలన రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-283
వయససస:29
లఇ: ససస స
940
LHL3848652
పపరర: కకటటశశరరషవవ ఉపవప

100-122/683

తఇడడ:డ నరససఇహ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-283
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:8-283
వయససస:29
లఇ: పవ
937
RBE0892182
పపరర: ససజజత చలమల

932
RBE0891671
పపరర: నవన చలమల

957
RBE2516953
పపరర: మరఇ వనఇకట వనయ మరఇ

100-124/731

తఇడడ:డ మరఇ శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-288
వయససస:18
లఇ: పవ
100-123/89

960
RBE1657451
పపరర: గబఇడ శశనవషస రషవవ

100-125/855

తఇడడ:డ గబఇడ వనఇకటటశశరరల గబఇడ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:8-289
వయససస:25
లఇ: పవ
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961
RBE1163922
పపరర: ఉసషమన అల షపక

100-122/111

తఇడడ:డ మబసస ఫష షపక
ఇఇటట ననఇ:8/290
వయససస:27
లఇ: పవ
964
LHL4200333
పపరర: ననగబలల బతత
స ల

100-122/709

100-122/712

100-122/715

100-122/718

100-122/721

100-128/564

100-122/724

భరస : వనఇకట గబరరవవలల
ఇఇటట ననఇ:8-308
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
RBE1381755
పపరర: సలమమ షపక

977
RBE1304138
పపరర: మమరగకఇడయయ అలలగబల

980
RBE1547454
పపరర: లకకమ కలఇచపవ

983
RBE0892174
పపరర: ననగలకకమ దదరఇగబల

100-122/727

986
RBE1218677
పపరర: రమమదదవ కలఇచనల

100-122/719

989
LHL3851698
పపరర: కనక రషవవ చలమల
తఇడడ:డ ననగయయ చలమల
ఇఇటట ననఇ:8-309
వయససస:37
లఇ: పవ

969
RBE0891507
పపరర: రరణబక తమమశశటట

100-122/714

972
RBE0891572
పపరర: తనహహరరన షపక

100-122/717

975
RBE1381763
పపరర: సలఇ షపక

100-122/720

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:32
లఇ: పవ
100-123/90

978
RBE0889592
పపరర: నలఇరషజ తమమశశటట

100-122/722

తఇడడ:డ సషఇశవ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-290/A
వయససస:29
లఇ: పవ
100-122/723

981
RBE1892926
పపరర: కలఇచపవ లకడమ

100-128/563

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-290/C
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-122/725

984
RBE1218644
పపరర: పవన కలమమర కలఇచనల

100-122/726

తఇడడ:డ పసదద రషజ కలఇచనల
ఇఇటట ననఇ:8-292
వయససస:30
లఇ: పవ
100-122/728

భరస : పసదదదరషజ కలఇచనల
ఇఇటట ననఇ:8-292
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-122/730

100-122/711

భరస : మబసస ఫష
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:8-292
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : పవన కలమమర కలఇచనల
ఇఇటట ననఇ:8-292
వయససస:28
లఇ: ససస స
988
RBE0892000
పపరర: పషరశత వలలల పవ

100-122/716

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-290/C
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : గబరరసషశమ
ఇఇటట ననఇ:8-291
వయససస:70
లఇ: ససస స
985
RBE1218651
పపరర: భబగయలకడమ కలఇచనల

971
RBE0891564
పపరర: మబసస ఫష షపక

966
RBE0839456
పపరర: ననగరషజ ఇరషల

భరస : నలమ రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ అలలగబల
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:72
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ధనరషజ
ఇఇటట ననఇ:8-290B
వయససస:22
లఇ: ససస స
982
RBE0892141
పపరర: బబలమమ తమమశశటట

100-122/713

భరస : సలఇ
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : గగపస రషజ
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:23
లఇ: ససస స
979
RBE1894625
పపరర: రషజమమ డదరఇగబల

968
RBE0839472
పపరర: పదనమ ఇరషల

100-122/708

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజహర అల
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మబసస ఫష
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:28
లఇ: పవ
976
RBE1547462
పపరర: పదనమవత వనమల

100-122/710

భరస : చలఇ
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : జజహర అల
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:74
లఇ: ససస స
973
RBE0891580
పపరర: జజహర అల షపక

965
LHL4200341
పపరర: కకఇడయయ వనమబల

963
LHL4200325
పపరర: రమణ తమమశశటట
భరస : సషఇబశవరషవవ
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసద కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:29
లఇ: ససస స
970
RBE0891556
పపరర: జమలమబ శశక

100-122/707

భరస : ధనరషజ
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:43
లఇ: ససస స
967
RBE0839464
పపరర: అఇకమమ ఇరషల

962
LHL4200291
పపరర: శశరమమ దదవఇగబల

987
RBE1880947
పపరర: తమమశశటట భవషన తమమశశటట

100-122/729

భఇధసవవ: వనసఫ భవషన
ఇఇటట ననఇ:8-297
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-123/91

990
RBE0618066
పపరర: వనఇకట రమణ చలమల

100-123/92

భరస : కనక రషవవ చలమల
ఇఇటట ననఇ:8-309
వయససస:33
లఇ: ససస స
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991
RBE1960988
పపరర: తహహరష షపక

100-116/1104

భరస : ఖససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:8-348
వయససస:32
లఇ: ససస స
994
RBE1667914
పపరర: ఖమశఇ షపక

100-128/565

100-122/734

తఇడడ:డ కకషర
ఇఇటట ననఇ:9వయససస:30

100-122/938

100-125/64

100-125/86

100-125/860

100-125/863

తఇడడ:డ ఎడడకకఇడలల బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:36
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE1470988
పపరర: వనచచల మమధవ

1007 RBE1633825
పపరర: శశరషమరకడడడ గగదన

1010 RBE0973397
పపరర: ఉమమదదవ కకపవపల

1013 RBE0973512
పపరర: మమధవ కషకలనసరర

100-125/90

1016 LHL2561801
పపరర: రమమష సషశమ

100-125/84

1019 RBE1957133
పపరర: పవన చచలల మ
తఇడడ:డ వనఇకయయ చచలల మ
ఇఇటట ననఇ:9/21
వయససస:20
లఇ: పవ

999
RBE1728930
పపరర: సససదనరషవవ యరశఇశశటట

100-122/937

1002 RBE0805200
పపరర: చదననకరశవవలల కషమశశటట

100-129/516

1005 RBE1470996
పపరర: వనచచల గగపసననథ

100-125/85

తఇడడ:డ వనచచల శశనవషస రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-0
వయససస:27
లఇ: పవ
100-125/87

1008 RBE1633841
పపరర: పడభబవత గగదన

100-125/88

భరస : శశ రషమ రకడడ గగదన
ఇఇటట ననఇ:9-000
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-125/861

1011 RBE0973470
పపరర: కకఇడనరకడడడ కషకలనసరర

100-125/862

తఇడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-125/864

1014 RBE1727791
పపరర: కకటటశశర రషవవ రషగబల

100-125/89

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:33
లఇ: పవ
100-123/128

తఇడడ:డ రషమలఇగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-10/6
వయససస:36
లఇ: పవ
100-125/92

100-122/733

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-1903
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : శవషరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన పప తత రషజ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:23
లఇ: ససస స
1018 RBE1586437
పపరర: శశనస బఇడనరర

100-128/828

భరస : నరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:36
లఇ: ససస స

తలల : కకటటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:37
లఇ: పవ
1015 RBE1585652
పపరర: తరరపతమమ ఉపవప

1001 RBE0805317
పపరర: మలలశశరర కషమశశటట

996
RBE1810035
పపరర: చన హనసమయయ బతత
స ల

తఇడడ:డ రషమకకషర యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-521
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గగదన
ఇఇటట ననఇ:9-000
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనచచల శశనవషస రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-0
వయససస:27
లఇ: ససస స
1012 RBE0973496
పపరర: శవషరకడడడ కషకలనసరర

100-122/936

తఇడడ:డ వనచచల శశనవషస రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-0
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : వజయ సషగర కకరశపషటట
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:33
లఇ: ససస స
1009 RBE1470970
పపరర: వనచచల పసడయమఇక

998
RBE1470830
పపరర: అనఇతలకడమ యరశఇశశటట

100-122/732

తఇడడ:డ నసరయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:8-402
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : చదననకరశవవలల
ఇఇటట ననఇ:8-1903
వయససస:50
లఇ: ససస స

లఇ: పవ

1006 RBE1524909
పపరర: రషణణ కకరశపషటట

100-128/829

భరస : సససదన రషవవ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-521
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ జలల
ఇఇటట ననఇ:8-521
వయససస:58
లఇ: పవ
1003 RBE0973033
పపరర: మహహష కరతన

995
RBE1941202
పపరర: దనసరర అఇజమమ

993
RBE1663806
పపరర: ఖమశఇ షపక
తఇడడ:డ జజన మయ
ఇఇటట ననఇ:8-348
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:8-361
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : చన హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:8-402
వయససస:21
లఇ: ససస స
1000 RBE1728955
పపరర: ఆఇజననయబలల జలల

100-122/731

భరస : ఖమశఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:8-348
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనమయమ షపక
ఇఇటట ననఇ:8-348
వయససస:33
లఇ: పవ
997
RBE1881309
పపరర: బతత
స ల భవషన

992
RBE1663715
పపరర: తనహహరష షపక

1017 RBE1958354
పపరర: వనఇకయయ ఉపవప

100-125/91

తఇడడ:డ శవ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:25
లఇ: పవ
100-125/66

1020 RBE1665157
పపరర: అకకల బనన గబరరఇదపలల

100-125/865

తఇడడ:డ ఉమ మహహశశర రషవవ గబరరఇద పలల
ఇఇటట ననఇ:9-29
వయససస:24
లఇ: పవ
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1021 RBE1880467
పపరర: వరల అఇకమమ చచలల మ

100-124/240

భరస : వనఇకటటశశరరల చచలల మ
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:43
లఇ: ససస స
1024 RBE0973702
పపరర: వనఇకట రతనఇ కకపవపల

100-125/868

100-125/95

100-125/98

100-125/869

100-126/287

100-123/208

100-123/212

తఇడడ:డ ససతనరషమయయ కనకమమడల
ఇఇటట ననఇ:9/125
వయససస:58
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 RBE1061183
పపరర: వనఇకటటష బఇడనరర

1037 RBE1677038
పపరర: కలలశష వల షపక

1040 RBE2227445
పపరర: శశనసబబబబ గడడ ఇ

1043 LHL4206355
పపరర: వనఇకట రమణ కకఇడన

100-123/215

1046 RBE1893171
పపరర: ససత మహ లకడమ తతఇగ

100-125/101

1049 RBE0973223
పపరర: నరససఇహరవవ యరశఇశటట
తఇడడ:డ శశనవషసరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:28
లఇ: పవ

1029 RBE1634047
పపరర: మఖస
స ఇషష వల షపక

100-125/97

1032 RBE1918952
పపరర: Aravind Nadigadda

100-125/100

1035 RBE1727957
పపరర: జన బబష కకఠవషల

100-125/102

తఇడడ:డ మర మహహదద న కకఠవషల
ఇఇటట ననఇ:9-114
వయససస:21
లఇ: పవ
100-127/855

1038 RBE1664523
పపరర: వనఇకట గగపస సఇగబల

100-125/870

తఇడడ:డ శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-119
వయససస:22
లఇ: పవ
100-123/209

1041 RBE1940899
పపరర: శవషజ మలరకడడ

100-121/238

తఇడడ:డ కకఇడలల మలరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-122
వయససస:26
లఇ: పవ
100-123/213

1044 LHL2562262
పపరర: ననగరశశరరషవవ గడడ ఇ

100-123/214

తఇడడ:డ పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:47
లఇ: పవ
100-124/29

భరస : ఉదయ కలమమర తతఇగ
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-125/856

100-125/94

తఇడడ:డ Purnachandrarao Nadigadda
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : మబరళ
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహమగరరస కనకమమడల
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:35
లఇ: ససస స
1048 RBE1151588
పపరర: ఆఇజననయబలల కనకమమడల

100-125/99

తఇడడ:డ జననరద న
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:38
లఇ: పవ
1045 RBE1055301
పపరర: అనసపమ కనకమమడల

1031 RBE1728161
పపరర: వనఇకటటశశరరల నడడగడడ

1026 RBE1050020
పపరర: వనఇకషటరషవ నడడగడడ

తఇడడ:డ పసఇటట సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబబదల గఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-115
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జననరదన
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:42
లఇ: పవ
1042 LHL3851748
పపరర: మబరళ కకఇడ

100-125/96

తఇడడ:డ పసదద గబరవరషజ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యగరష M
ఇఇటట ననఇ:9-114
వయససస:28
లఇ: పవ
1039 RBE2227437
పపరర: రషమమరషవవ గడడ ఇ

1028 RBE1634021
పపరర: ఖలద బబగఇ షపక

100-125/867

తఇడడ:డ శశనవషసరషవవ నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-106
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపరర చఇదడ రషవవ నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపరర చఇదడ రషవవ నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:23
లఇ: పవ
1036 RBE1116640
పపరర: ససనల M

100-127/854

తఇడడ:డ పసఇటట సషహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపరర చఇదడ రషవవ నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:24
లఇ: ససస స
1033 RBE1665512
పపరర: అరవఇద నడడగడడ

1025 RBE1084060
పపరర: లకడమ యలమలల

1023 RBE1664465
పపరర: గబఇటటరర జజన బబగఇ షపక

తఇడడ:డ గబఇటటరర హసన అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-68
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రషవవ యలమలల
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రషవవ నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-106
వయససస:28
లఇ: ససస స
1030 RBE1728153
పపరర: ఝమనస నడడగడడ

100-125/866

భరస : వనఇకటటశశరరల చలమల
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట కకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-75
వయససస:63
లఇ: పవ
1027 RBE1923127
పపరర: సఇధయ నడడగడడ

1022 RBE1880418
పపరర: వరల అఇకమమ చలమల

1047 RBE1893189
పపరర: ఉదయ కలమమర తతఇగ

100-124/30

తఇడడ:డ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:37
లఇ: పవ
100-125/103

1050 RBE0653477
పపరర: ఆదదలకడమ కకటబ

100-123/216

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-127
వయససస:39
లఇ: ససస స
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1051 RBE2227460
పపరర: ఇమమఇబ పఠషన

100-123/217

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:9-127
వయససస:65
లఇ: ససస స
1054 RBE2227494
పపరర: రససల పఠషన

100-123/218

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:9-127
వయససస:42
లఇ: పవ
100-123/220

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:9-127
వయససస:48
లఇ: పవ
1057 LHL3851045
పపరర: శవ పషత

1052 RBE2227478
పపరర: అబబదలర ఫపర పఠషన

1055 RBE0138479
పపరర: రరబయమ బబగఇ మమన

1058 LHL3857026
పపరర: అరరణ పషత

100-123/221

1056 RBE2227502
పపరర: మసస నన మమన

100-125/105

1059 RBE1286401
పపరర: ఫసరగజ మమన

భరస : శవ పషత
ఇఇటట ననఇ:9-128 SAIBABA TEMPLE BAZA
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసషసన వల మమన
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:27
లఇ: పవ

1060 RBE2227510
పపరర: హహసపసన బ మమన

1061 RBE2227528
పపరర: మసషసనశల మమన

1062 LHL2549756
పపరర: పవనననరషవవ గడడ ఇ

భరస : మసషసనశల
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:46
లఇ: ససస స
1063 RBE0839605
పపరర: అఇకలలల హరరదనసస
తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:9-130
వయససస:70
లఇ: పవ
1066 RBE2227536
పపరర: కలమమరర గడడ ఇ

100-123/230

100-127/856

100-123/234

భరస : ససబబన
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-123/231

1070 RBE0839613
పపరర: శఇకర గణణష ఎలశశటట

1073 RBE2227569
పపరర: జననరద న గడడ ఇ

100-123/471

1076 LHL4204327
పపరర: నరససఇహరషవ జజలల

100-123/232

1079 LHL2562122
పపరర: తఇడనసససదన
తఇడడ:డ అబబదల నబ
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:37
లఇ: పవ

100-123/229

1068 RBE1083971
పపరర: అఇకయయ హరరదనసస

100-125/871

1071 RBE0839720
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఎలశశటట

100-123/233

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:60
లఇ: పవ
100-123/235

1074 RBE2227577
పపరర: జజన షపక

100-123/470

తఇడడ:డ పసఇటటసషహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-134
వయససస:59
లఇ: పవ
100-123/472

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:33
లఇ: పవ
100-123/474

1065 RBE0889576
పపరర: సరరశశశర రషవవ హరరదనసస

తఇడడ:డ సససదయయ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:9-130
వయససస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:66
లఇ: పవ

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:60
లఇ: ససస స
1078 RBE2227585
పపరర: మమలమల షపక

1067 RBE2227544
పపరర: రషఇబబబబ గడడ ఇ

100-123/226

తఇడడ:డ అఇకషరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-130
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : జననరదన
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:60
లఇ: ససస స
1075 LHL3857851
పపరర: పదమ జజలల

100-123/228

తఇడడ:డ పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-130
వయససస:56
లఇ: పవ

భరస : అఇకయయ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:9-130
వయససస:57
లఇ: ససస స
1072 RBE2227551
పపరర: అఇజమమ గడడ ఇ

1064 RBE0839787
పపరర: ననగరశశరమమ హరరదనసస

100-123/223

తఇడడ:డ రషఇబబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-130
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : అఇకలలల
ఇఇటట ననఇ:9-130
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : రషఇబబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-130
వయససస:50
లఇ: ససస స
1069 RBE1084185
పపరర: ననగరశశరమమ హరరదనసస

100-123/225

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:51
లఇ: పవ
100-123/227

100-123/222

భరస : రససల
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మటట యయ పషత
ఇఇటట ననఇ:9-128 SAIBABA TEMPLE BAZA
వయససస:48
లఇ: పవ
100-123/224

100-123/219

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:9-127
వయససస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రససల
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-125/104

1053 RBE2227486
పపరర: జలమన పఠషన

1077 LHL4206363
పపరర: కకటటశశరమమ జజలల

100-123/473

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-123/475

1080 RBE2227593
పపరర: హమదనబ షపక

100-123/476

భరస : జమమలలదధదన
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:59
లఇ: ససస స

Page 38 of 50

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-07
1081 RBE2227601
పపరర: జకసలమదదన షపక

100-123/477

తఇడడ:డ జమమలలదధదన
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:44
లఇ: పవ
1084 LHL4204228
పపరర: జలల పఠషన

100-123/479

100-123/482

100-125/106

100-123/487

100-123/489

100-123/492

100-123/495

తఇడడ:డ హనసమఇతరషవవ ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-144
వయససస:21
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 RBE0418509
పపరర: షససనన పఠషన

1097 LHL4204673
పపరర: కకషర కషఇత సఇకలరషతడ

1100 RBE2227627
పపరర: హసనన సయయద

1103 RBE2227643
పపరర: పసచచమమ శశరషఇదనసస

100-125/107

1106 LHL2553477
పపరర: రషజయయ శశరషఇదనసస

100-123/488

1109 RBE2227650
పపరర: గషలబ షపక
భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:9-145
వయససస:46
లఇ: ససస స

1089 RBE0417832
పపరర: షషహహదన బ యస కక

100-123/484

1092 LHL4203881
పపరర: రషమ కకషర ఏల శశటట

100-123/486

1095 RBE1879071
పపరర: షబనర ఖమన పఠషన

100-125/68

తఇడడ:డ రససల పఠషన
ఇఇటట ననఇ:9/140
వయససస:25
లఇ: పవ
100-123/490

1098 RBE0418483
పపరర: తతలశమమ సఇకలరషతడ

100-123/491

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-142
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-123/493

1101 RBE2227635
పపరర: జజనబబషష సయయద

100-123/494

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:9-142
వయససస:54
లఇ: పవ
100-123/496

1104 RBE1878990
పపరర: సలమ బబగఇ మమన

100-124/31

తఇడడ:డ రససల మమన
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-123/497

తఇడడ:డ బచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-144
వయససస:55
లఇ: పవ
100-125/108

100-123/481

తఇడడ:డ పపదన అఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:9-139/1
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : బబచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:65
లఇ: ససస స

భఇధసవవ: బససడన మమన
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:25
లఇ: ససస స
1108 RBE1727973
పపరర: గగపసననధ ఏలశశటట

100-123/485

భరస : జజనబబషష
ఇఇటట ననఇ:9-142
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రససల
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:33
లఇ: ససస స
1105 RBE1880426
పపరర: బససడన మమన

1091 LHL4205142
పపరర: పరరమగన పఠషన

1086 RBE0618249
పపరర: మబఇతనజ పఠషన

భరస : రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:9-138
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-142
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : శకకస కలమమర
ఇఇటట ననఇ:9-142
వయససస:40
లఇ: ససస స
1102 RBE0417667
పపరర: రరబయ బబగఇ మమన

100-123/483

భరస : గఫపర
ఇఇటట ననఇ:9-140
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : హహమమఇ మసష
ఇఇటట ననఇ:9-142
వయససస:35
లఇ: ససస స
1099 RBE0660225
పపరర: పవషప కలమమరర మకకకన

1088 LHL4205134
పపరర: మటట మమ తనయమ

100-125/67

భరస : జలల
ఇఇటట ననఇ:9-137
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : అబబదల జలమన
ఇఇటట ననఇ:9-139
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పషకకర అహమద
ఇఇటట ననఇ:9-140
వయససస:33
లఇ: పవ
1096 LHL3857885
పపరర: జజన భషష పఠషన

100-123/480

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-138
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపషపరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-138
వయససస:28
లఇ: పవ
1093 LHL4204251
పపరర: కరరమగలమల శశక

1085 RBE0618215
పపరర: సససదనబ షపక

1083 RBE1426338
పపరర: జలలఖ బబగఇ తఇడన
భరస : అబబదల నభ తఇడన
ఇఇటట ననఇ:9/136
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:9-137
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగసస బగరరడల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-138
వయససస:47
లఇ: పవ
1090 RBE0972704
పపరర: సషశమ వనచనచల

100-123/478

తఇడడ:డ జమమలలదధదన
ఇఇటట ననఇ:9-136
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:9-137
వయససస:40
లఇ: పవ
1087 LHL4204269
పపరర: రహహఇ బగరరడల షపక

1082 RBE2227619
పపరర: అబబదలడససల షపక

1107 RBE1547561
పపరర: గగపస చఇద యలశశటట

100-123/498

తఇడడ:డ హనసమఇత రషవవ యలశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-144
వయససస:23
లఇ: పవ
100-123/499

1110 RBE1524974
పపరర: పదమ ఆకలరర

100-123/500

భరస : కషళళశశరరషవవ ఆకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-146
వయససస:44
లఇ: ససస స
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1111 RBE0973652
పపరర: కషళయయ ఆకలల

100-125/872

తఇడడ:డ పసద సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-146
వయససస:48
లఇ: పవ
1114 RBE0727446
పపరర: కకషర మగరరస తనడదపలల

100-123/503

100-123/505

100-125/109

100-124/34

100-124/37

100-124/40

100-125/110

భరస : కరరమబలమల
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 RBE0617290
పపరర: మసషసన బ చఇతపలల

1127 LHL4206371
పపరర: ససభబన బ షపక

1130 RBE2227700
పపరర: నబబబ కకతతశల

1133 RBE1633882
పపరర: రమజజ సయయద

100-124/43

1136 RBE0722553
పపరర: సమరష షపక

100-124/35

1139 RBE1809912
పపరర: కరరమబలల షపక
తఇడడ:డ మసషసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/159
వయససస:54
లఇ: పవ

1119 LHL4205167
పపరర: సససదన బ షపక

100-123/507

1122 RBE2227684
పపరర: మలలల శశరర షపక

100-124/33

1125 LHL2558856
పపరర: మసషసన గబఇడల పలల

100-124/36

తఇడడ:డ బబడద
ఇఇటట ననఇ:9-156
వయససస:37
లఇ: పవ
100-124/38

1128 RBE2227692
పపరర: రహమదదన గబఇడల పలల

100-124/39

భరస : బబడద
ఇఇటట ననఇ:9-156
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-124/41

1131 RBE0839639
పపరర: జజన బబష సయయద

100-124/42

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:9-158
వయససస:45
లఇ: పవ
100-125/111

1134 RBE1634005
పపరర: సససదన సయయద

100-125/112

తఇడడ:డ జజన బబషష సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-158
వయససస:23
లఇ: పవ
100-124/44

భరస : మసషసన వల
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-124/46

100-127/852

భరస : బబడదసషహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-152
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : సససదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-158
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమగలమల
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:35
లఇ: పవ
1138 RBE2227676
పపరర: కరరమబన షపక

100-124/32

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:9-157
వయససస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమఇతతరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-158
వయససస:27
లఇ: ససస స
1135 LHL4204210
పపరర: మసషసన వషల శశక

1121 RBE0839803
పపరర: షకకలమ షపక

1116 RBE1996321
పపరర: శశశత తనడదపలల

భరస : అబబదల రససల
ఇఇటట ననఇ:9-150
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : మసషసనశల
ఇఇటట ననఇ:9-156
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మరష
ఇఇటట ననఇ:9-157
వయససస:84
లఇ: పవ
1132 RBE1226167
పపరర: కకటటశశరర వవఇగరషల

100-123/506

భరస : దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసషసనశల
ఇఇటట ననఇ:9-156
వయససస:59
లఇ: పవ
1129 LHL2544351
పపరర: జజన కకతనలల

1118 RBE2227668
పపరర: ససబబన షపక

100-123/502

తఇడడ:డ కకషర మగరరస తనడదపలల
ఇఇటట ననఇ:9/147
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : జకసలలదధదన
ఇఇటట ననఇ:9-152
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:37
లఇ: పవ
1126 LHL4200879
పపరర: బబడద గబఇడల పలల

100-123/504

తఇడడ:డ దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:54
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహరషవవ దనసరషజ
ఇఇటట ననఇ:9-151/A
వయససస:76
లఇ: ససస స
1123 LHL2549954
పపరర: ననగబలల షపక

1115 RBE0858746
పపరర: అబబదల గన షపక

1113 LHL4205159
పపరర: మబనన షపక
భరస : రససల
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:37
లఇ: ససస స

తలల : ఇమమమ బ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : ననగయయ ఈరషపవరర
ఇఇటట ననఇ:9-148-1
వయససస:68
లఇ: ససస స
1120 RBE1426353
పపరర: లకకమనరసమమ దనసరషజ

100-123/501

తఇడడ:డ బబడద సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:48
లఇ: పవ
1117 RBE1217190
పపరర: ననగమమ ఈరషపవరర

1112 LHL4200846
పపరర: రససల షపక

1137 RBE1883347
పపరర: కరరమబలల షపక

100-124/45

తఇడడ:డ మసషసన
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:64
లఇ: పవ
100-127/853

1140 RBE0722561
పపరర: మహలకడమ గగరర

100-124/47

భరస : ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-160
వయససస:68
లఇ: ససస స
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1141 RBE0722579
పపరర: సషశత గగరర

100-124/48

భరస : శశఖర రషజ
ఇఇటట ననఇ:9-160
వయససస:39
లఇ: ససస స
1144 RBE1996750
పపరర: తడవనణణ మగననననరర

100-127/857

100-124/53

100-124/56

100-125/113

100-124/61

100-124/64

100-124/67

1154 LHL2566529
పపరర: సససదమమ కకతస

1157 RBE1498203
పపరర: అమరషనద గబఇడన

1160 LHL4204202
పపరర: వనఇకట శశనవషస రషవవ సషశమ

1163 LHL2564508
పపరర: వసఇతకలమమరర ఆతతకలరర

100-124/70

1168 RBE0722603
పపరర: పడమలమ రషణణ దదవరశశటట

100-124/73

1166 RBE2227734
పపరర: ససతమమ తనడదపలల

100-124/59

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-169
వయససస:40
లఇ: ససస స

1149 LHL4204780
పపరర: శశనవషసరషవవ జలల

100-124/55

1152 RBE1731884
పపరర: సషయ గగపస ససషసమథ గబఇడన

100-124/58

1155 RBE1217174
పపరర: రషమమహన రషవవ ననలపషటట

100-124/60

తఇడడ:డ చచననకరశవరషవవ ననలపషటట
ఇఇటట ననఇ:9-165/1
వయససస:28
లఇ: పవ
100-124/62

1158 RBE2175933
పపరర: పసదవరయయ చఇదన

100-124/63

తఇడడ:డ పదమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-166
వయససస:80
లఇ: పవ
100-124/65

1161 RBE0722587
పపరర: అరరణకలమమరర సషశమ

100-124/66

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-167
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-124/68

1164 LHL4200887
పపరర: చన సససదసలల కలలకలరర

100-124/69

తఇడడ:డ పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-168
వయససస:36
లఇ: పవ
100-124/71

భరస : ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-168
వయససస:72
లఇ: ససస స
1169 RBE0722835
పపరర: భబగయలకడమ మతస ఇటట

100-124/52

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:21
లఇ: పవ

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-168
వయససస:42
లఇ: ససస స

1165 RBE1286500
పపరర: వనఇకట లకడమ ససససమత
అతతకలరర
తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-168
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-124/57

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-167
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశశశలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-168
వయససస:49
లఇ: పవ

భరస : పడసషదరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-169
వయససస:44
లఇ: ససస స

1151 RBE1613058
పపరర: సషయ గగపస ససససమత గబఇడన

1146 LHL2549202
పపరర: పదనమవత దదశననటట

తఇడడ:డ మలల కషరరరనరషవవ జలల
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:9-166
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-166
వయససస:69
లఇ: పవ
1162 LHL2553436
పపరర: శశనవషసరషవవ ఆతతకలరర

100-124/54

భరస : నరశఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-165
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబలససబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-166
వయససస:42
లఇ: పవ
1159 RBE2227726
పపరర: ససబబనరషవవ గగరర

1148 LHL4204368
పపరర: వనఇకటటశశరరల గబఇడ

100-124/50

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:27
లఇ: ససస స
1156 RBE0695148
పపరర: ననగరషజ గగరర

100-124/51

తఇడడ:డ పసద సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:41
లఇ: ససస స
1153 RBE1083831
పపరర: శశశతన గబఇడన

1145 LHL2548816
పపరర: ననగరశశరరషవవ దదశమమటట

1143 RBE0141341
పపరర: జజనస పఠషన
తఇడడ:డ ఖమససఇ ఖమన
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:90
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:35
లఇ: ససస స
1150 RBE0617464
పపరర: సతయవత గబఇడన

100-124/49

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:9-160
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరషయణ మగననననరర
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:23
లఇ: ససస స
1147 LHL2549210
పపరర: శశదదవ దదశననటట

1142 RBE2227718
పపరర: కలజజబ షపక

1167 RBE0722595
పపరర: రషమ తతలసస మతస ఇటట

100-124/72

భరస : సషఇబశవరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-169
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-124/74

1170 RBE1175075
పపరర: ససమఇత తనడదపలల

100-124/75

తఇడడ:డ సతయననరషయణ తనడదపలల
ఇఇటట ననఇ:9-169
వయససస:27
లఇ: పవ
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1171 LHL2547776
పపరర: శశనవషసరషవవ మతస ఇటట

100-124/76

తఇడడ:డ కకశషరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:9-169/1
వయససస:45
లఇ: పవ
1174 LHL4204152
పపరర: పడసషద రషవవ దదవర సపటట

100-124/79

100-124/82

100-124/85

100-124/88

100-124/91

100-124/94

100-124/96

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-183
వయససస:42
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE0417790
పపరర: మలలల శశరర దదవరశశటట

1187 RBE1286088
పపరర: షఖల షపక

1190 RBE1061266
పపరర: వనఇకట ననగషరరరన దనసరర

100-124/99

100-124/89

1199 RBE2227759
పపరర: కనననకలమమరర శశరషఇదనసస
భరస : రషజయయ
ఇఇటట ననఇ:9-183/3
వయససస:51
లఇ: ససస స

100-124/84

1182 LHL4200903
పపరర: మలల ఖమరరరనరషవవ దదవరశశటట

100-124/87

1185 RBE0417816
పపరర: సషయ నళన దదవరశశటట

100-124/90

భరస : సతష బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-175
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-124/92

1188 RBE1286104
పపరర: జకసననబ షపక

100-124/93

భరస : గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-177
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-125/114

1191 RBE0971557
పపరర: రషమ పఇదదరర

100-124/95

భరస : వనణబమమధవ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-124/98

తఇడడ:డ పవలల రషవవ పఇదదరర
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-124/100

తఇడడ:డ పడసషద రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:51
లఇ: పవ
100-124/102

1179 RBE1443324
పపరర: మహమమద రఫస షపక

100-124/97 1194 RBE1898386
1193 RBE1898279
పపరర: ఫణణఇదడ సషయ కలమమర పఇదదరర
పపరర: నఖల పఇదదరర

1196 LHL4202461
పపరర: పవలమల రషవవ పఇదదరర

100-124/81

తఇడడ:డ ననగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:9-175
వయససస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవలల రషవవ పఇదదరర
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనణబమమధవ రషవవ పఇదదరర
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:20
లఇ: పవ
1198 LHL2558336
పపరర: శవయయ యలమల

100-124/86

తఇడడ:డ వనఇకట ససబనయయ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:9-180
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడసషదరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:51
లఇ: పవ
1195 RBE1991975
పపరర: హహ లలశశర వరరమత పఇదదరర

1181 RBE2227742
పపరర: మలలల శశరర సషశమ

1176 LHL4203691
పపరర: రషధన రషవవ పప టటట మగరరస

తఇడడ:డ ఖమదర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-172
వయససస:25
లఇ: పవ

భరస : చన కరరమబలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-177
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమమఇషష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-177
వయససస:39
లఇ: పవ
1192 RBE0971581
పపరర: వనణబమమధవ రషవవ పఇదదరర

100-124/83

భరస : మలల కషరరరన రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-175
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దరరయమ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-176
వయససస:38
లఇ: పవ
1189 RBE1286120
పపరర: చన కరరమబలమల షపక

1178 RBE1443316
పపరర: జజనమమ షపక

100-124/78

తఇడడ:డ కకషరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:9-170
వయససస:55
లఇ: పవ

భరస : మహనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-174
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల ఖమరరరనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-175
వయససస:44
లఇ: పవ
1186 LHL3851938
పపరర: రఫస షపక

100-124/80

భరస : ఖమదర బబషష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-172
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కషరరరన రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-174
వయససస:45
లఇ: పవ
1183 LHL4200911
పపరర: లకకమననరషయణ దదవరశశటట

1175 LHL4205175
పపరర: ససతనరషమసససదమమ మతస ఇటట

1173 LHL2563252
పపరర: కకశషరమగరరస మతస ఇటట
తఇడడ:డ వనఇకటగబరరవవలల
ఇఇటట ననఇ:9-169/1
వయససస:72
లఇ: పవ

భరస : కకషరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:9-169A
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : రషధనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-170
వయససస:45
లఇ: ససస స
1180 LHL4203709
పపరర: సతష బబబబ దదవర శశటట

100-124/77

తఇడడ:డ కకశషరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:9-169/1
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-169/2
వయససస:49
లఇ: పవ
1177 RBE0722611
పపరర: పదనమవత పప టటటమగరరస

1172 LHL2548055
పపరర: సషఇబశవరషవవ మతస ఇటట

1197 RBE0722629
పపరర: వనఇకట ససబనమమ పఇదదరర

100-124/101

భరస : పడసషదరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-124/103

1200 RBE0727453
పపరర: సషఇబయయ చసకరకపలల

100-124/104

తఇడడ:డ గగవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-186/3
వయససస:77
లఇ: పవ
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1201 RBE1286245
పపరర: అనసపమ దథరకడల

100-124/105

తఇడడ:డ కకటటశశర రషవవ దథరకడల
ఇఇటట ననఇ:9-187
వయససస:34
లఇ: ససస స
1204 LHL2566750
పపరర: సరసశత మమశశటట

100-124/108

100-124/111

100-124/113

100-124/116

100-124/119

100-124/122

100-124/125

తఇడడ:డ కకటటశశర రషవవ చఇతన
ఇఇటట ననఇ:9-194
వయససస:32
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 RBE2227775
పపరర: శశనవషసరషవవ అమరష

1217 LHL4202446
పపరర: అనల దదవరపలల

1220 RBE0618157
పపరర: మమధవ దదవరపలల

1223 LHL2559698
పపరర: మహనరషవవ సషశమ

100-124/128

1226 RBE1217208
పపరర: సషమమమ జయఇ యలమల

100-124/117

1229 RBE1401207
పపరర: ననగరశశర రషవవ సషశమ
తఇడడ:డ రషమ కకటయయ సషశమ
ఇఇటట ననఇ:9-195
వయససస:58
లఇ: పవ

1209 RBE0617423
పపరర: రరప శశ అమర

100-124/112

1212 RBE1286534
పపరర: జమలమ సయయద

100-124/115

1215 LHL4202438
పపరర: చనన ససబబన రషవవ ఆలలటట

100-124/118

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-189/A
వయససస:55
లఇ: పవ
100-124/120

1218 LHL4202925
పపరర: అరరరన దదవరపలల

100-124/121

తఇడడ:డ సషఇబ శవ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:33
లఇ: పవ
100-124/123

1221 RBE1731900
పపరర: రరట ససఇధస ఠషడదపఅల

100-124/124

తఇడడ:డ సతయననరషయణ ఠషడదపఅల
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-124/126

1224 LHL4203717
పపరర: వనఇకటటష సషశమ

100-124/127

తఇడడ:డ మహనరషవ
ఇఇటట ననఇ:9-191
వయససస:32
లఇ: పవ
100-124/129

భరస : శవ యలమల
ఇఇటట ననఇ:9-193
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-124/131

100-124/110

భరస : ఖమలలషష సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-191
వయససస:59
లఇ: పవ

భరస : రఇగ రషవవ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:9-191
వయససస:60
లఇ: ససస స
1228 RBE1286427
పపరర: పవన చఇతన

100-124/114

భరస : సషఇబశవరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:46
లఇ: ససస స
1225 RBE1744499
పపరర: లకడమ కకపవపల

1211 RBE0722637
పపరర: లకడమ పషరశత ఆలలటట

1206 RBE1217125
పపరర: శశనవషస రషవవ మశశటట

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ అమర
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సషఇబశవ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రషజజరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:53
లఇ: పవ
1222 RBE2227783
పపరర: రమమదదవ తనడదపలల

100-125/115

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:53
లఇ: పవ
1219 LHL4202933
పపరర: పఇడరరణనద కకలసపటట

1208 RBE1750553
పపరర: మహహష కలమమర మమశశటట

100-124/107

తఇడడ:డ మలల యయ మశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-188
వయససస:51
లఇ: పవ

భరస : చన ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:39
లఇ: పవ
1216 LHL4200937
పపరర: సతయనననరషయణ తనడదపలల

100-124/109

తఇడడ:డ శశనవషసరషవవ మమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-188
వయససస:20
లఇ: పవ

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:51
లఇ: ససస స
1213 RBE1286542
పపరర: ఖమలలషష సయయద

1205 LHL4200929
పపరర: వనఇకటటశశరరల అమరష

1203 LHL2544682
పపరర: సససదనరషవవ అమరష
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-188
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-188
వయససస:76
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ మమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-188
వయససస:23
లఇ: పవ
1210 RBE0617654
పపరర: లకడమ అమరష

100-124/106

భరస : జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:9-187
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-188
వయససస:37
లఇ: ససస స
1207 RBE1547579
పపరర: మధన కలమమర మమశశటట

1202 RBE2227767
పపరర: ససతనమహలకకమ ఆతతకలరర

1227 RBE1286419
పపరర: ధనలకడమ చఇతన

100-124/130

భరస : జమమల సససదదశశర రషవవ చఇతన
ఇఇటట ననఇ:9-194
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-124/132

1230 RBE1401223
పపరర: పదనమవత సషశమ

100-124/133

భరస : ననగరశశర రషవవ సషశమ
ఇఇటట ననఇ:9-195
వయససస:48
లఇ: ససస స
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1231 LHL3851375
పపరర: శశనవషసరషవవ మబనగషల

100-124/134

తఇడడ:డ ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-196
వయససస:51
లఇ: పవ
1234 RBE1401249
పపరర: వనత దదవరపలల

100-124/137

1235 LHL3857455
పపరర: లకడమ ససకలమమరర మబనగషల

100-124/140

1238 RBE2227809
పపరర: బచచయమ చనరర పసదద థ జ

తఇడడ:డ కకషర మగరరస చతరషల
ఇఇటట ననఇ:9-203
వయససస:40
లఇ: పవ

1241 LHL2546729
పపరర: రషమకకటటశశరరషవవ ఆకక

తఇడడ:డ కకషరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:9-203
వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయననరషయణ అలవల
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:36
లఇ: పవ
1249 LHL4202412
పపరర: వషత
ర కఇభఇపషటట

100-124/149

భరస : జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:9/206
వయససస:58
లఇ: ససస స

100-124/142

1250 LHL4202982
పపరర: చదననకరశవ రషవవ కఇభఇపషటట

100-124/152

1253 RBE0421149
పపరర: లకడమజజయత కఇభఇపషటట

100-118/1092

1256 LHL4204400
పపరర: శశనస గబఇడచడ
డ డడ
తఇడడ:డ తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-206
వయససస:32
లఇ: పవ

1239 RBE2516458
పపరర: రషజరశశరర చతరషల

1242 RBE1991710
పపరర: రషజరశశరర చతరషల

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-207
వయససస:33
లఇ: పవ

100-124/143

100-124/145
1245 LHL4204384
పపరర: మధసససదనన చనరర పషనసగఇటట

100-124/147

1248 LHL2567006
పపరర: కకషరవనణమమ మమశశటట

100-124/148

భరస : కకషరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-124/150

100-124/151
1251 LHL4203436
పపరర: ననగమలలల శశర రషవవ కఇభఇపషటట

తఇడడ:డ చదననకరశవ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:37
లఇ: పవ
100-124/153

1254 RBE1926385
పపరర: ఆఇజననయబలల అలవషల

100-125/116

తఇడడ:డ సతయననరషయణ అలవషల
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:34
లఇ: పవ
100-124/154

1257 LHL4203261
పపరర: వనఇకటటశశరరల దనచదపలల

100-124/27

తఇడడ:డ సతయ ననరషయణ దనచదపలల
ఇఇటట ననఇ:9/207
వయససస:61
లఇ: పవ

100-124/155 1259 LHL4204145
100-124/156 1260 RBE0417717
1258 LHL4204137
పపరర: వనఇకట నరససఇహరషవవ దనచదపలల
పపరర: వనఇకట కకషర మహన దనచదపలల
పపరర: శశల
శ జ దనచదపలల

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-207
వయససస:36
లఇ: పవ

100-112/985

తఇడడ:డ ఉమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-204
వయససస:49
లఇ: పవ

భరస : రషమకకశషర
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-124/26

100-124/139

భరస : అమరలఇగరశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-203
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:60
లఇ: పవ

భరస : చచననకరశవ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:45
లఇ: ససస స
1255 RBE1217224
పపరర: ఖమససఇబ షపక

1247 LHL2560696
పపరర: కలససమమఇబ అలవషల

1236 LHL2563401
పపరర: వశశరరపషచనరర పసదద థ జ

భరస : అమరలఇగరశశరషవ చతరషల
ఇఇటట ననఇ:9-203
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చదననకరశవ రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:33
లఇ: పవ
1252 RBE0420265
పపరర: వజయలకడమ కఇభఇపషటట

100-124/141

భరస : రషమకకటటశశర రషవవ అకక
ఇఇటట ననఇ:9-204
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-124/146

100-124/136

తఇడడ:డ రషమసససదయమచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-203
వయససస:57
లఇ: పవ

100-124/144 1244 RBE1996685
1243 RBE1991728
పపరర: అమర లఇగరశశర రషవవ చతరషల
పపరర: పదనమవత అకక

1246 LHL2556587
పపరర: అనల కలమమర అలవల

100-124/138

తఇడడ:డ రషమసససదయమచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:43
లఇ: పవ
100-115/750

1233 RBE0852137
పపరర: సతయవత కకలశశటట
భరస : అఇకషరషవవ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-196
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-196-1
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : రషమసససదయమచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:64
లఇ: ససస స
1240 RBE2516466
పపరర: అమరలఇగరశశరషవ చతరషల

100-124/135

తలల : మమధవ
ఇఇటట ననఇ:9-196
వయససస:34
లఇ: పవ

భరస : హరరష దదవరపలల
ఇఇటట ననఇ:9-196
వయససస:27
లఇ: ససస స
1237 RBE2227791
పపరర: ననసరమమ పసదద థ జ

1232 LHL4200945
పపరర: హరరష దదవరపలల

100-124/157

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-207
వయససస:34
లఇ: ససస స
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1261 RBE0618744
పపరర: లకడమ దనచదపలల

100-124/158

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-207
వయససస:57
లఇ: ససస స
1264 RBE2227817
పపరర: వనఇకటనరసమమ జడడగబ

100-124/161

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:72
లఇ: ససస స
1267 LHL4202974
పపరర: శషయమ పడసషద అతతకలరర

100-124/164

100-124/167

భరస : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:49
లఇ: ససస స
1276 RBE0839647
పపరర: జజన బబష షపక

100-124/172

100-125/119

100-124/183

తఇడడ:డ ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:35
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-124/165

1271 RBE1157438
పపరర: ససమన సప ఇటఇ

1274 RBE2227866
పపరర: కషశమమ శశఇఠకఇ

1277 RBE0839811
పపరర: జజన బబగఇ షపక

1280 LHL2566982
పపరర: వరమమ యరశఇశశటట

1283 RBE2227916
పపరర: శశనస యరశఇశశటట

100-124/186

1286 LHL2559854
పపరర: వనఇకమమ కటటటకకట

100-125/117

1289 RBE0839829
పపరర: పదనమవత కకతత
స రర
భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:53
లఇ: ససస స

1269 RBE2227825
పపరర: పదమ శశఇఠకఇ

100-124/166

1272 RBE2227841
పపరర: భబగయఇ శశఇఠకఇ

100-124/168

భరస : పవలమలరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-124/170

1275 RBE2227874
పపరర: పవలమలరషవవ శశఇఠకఇ

100-124/171

తఇడడ:డ ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:49
లఇ: పవ
100-124/173

1278 RBE1633791
పపరర: లకడమ తరరపతమమ గబఇజ

100-125/118

భరస : దసరర పడసషద
ఇఇటట ననఇ:9-221/1
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-124/181

1281 RBE2227908
పపరర: మఇగమమ యరశఇశశటట

100-124/182

భరస : ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-226
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-124/184

1284 LHL2560498
పపరర: వనఇకటరమణ పసదద థ జ

100-124/185

భరస : బకయమచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-230
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-124/192

భరస : ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:87
లఇ: ససస స
100-124/194

100-124/163

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-216
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-227
వయససస:44
లఇ: పవ

భరస : వశశరరపచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-230
వయససస:40
లఇ: ససస స
1288 RBE0839662
పపరర: మలల ఖమరరరనరషవవ కకతత
స రర

1268 LHL4203287
పపరర: జగనననధఇ అతతకలరర

100-124/160

తఇడడ:డ రషమకకషర రషవవ పప శఇ
ఇఇటట ననఇ:9-214
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-226
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-227
వయససస:37
లఇ: ససస స
1285 LHL2562973
పపరర: గషయతడ పసదద థ జ

1266 RBE1524933
పపరర: సషయ తదజ పప శఇ

100-124/162

భరస : జజన బబష
ఇఇటట ననఇ:9-221
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యగషనఇదఇ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:40
లఇ: పవ
1282 LHL4205183
పపరర: సససదమమ యరశఇశశటట

1265 RBE1286344
పపరర: సషయ కకరణ పప శఇ

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జబబన
ఇఇటట ననఇ:9-221
వయససస:38
లఇ: పవ
1279 RBE1477066
పపరర: మటట యయ కకపవపల

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:9-209/1
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : శశనసబబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-216
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-124/169

1263 LHL4202396
పపరర: మలల కషరరరన రషవవ అవవల

భరస : వనఇకట నరససఇహ రషవవ దనచదపలల
ఇఇటట ననఇ:9-207
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషమ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:68
లఇ: పవ

భరస : ననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-216
వయససస:69
లఇ: ససస స
1273 RBE2227858
పపరర: వనఇకటబడవమమ శశఇఠకఇ

100-124/159

తఇడడ:డ రషమకకషర రషవవ పప శఇ
ఇఇటట ననఇ:9-214
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:37
లఇ: పవ
1270 RBE2227833
పపరర: కకటటశశరమమ శశఇఠకఇ

1262 RBE1547520
పపరర: ససజనయ కనగరరర

1287 RBE0839654
పపరర: ననగరశశరరషవవ కకతత
స రర

100-124/193

తఇడడ:డ చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:57
లఇ: పవ
100-124/195

1290 RBE0839837
పపరర: అనసష కకతత
స రర

100-124/196

భరస : మలల కషరరరనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:30
లఇ: ససస స
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1291 LHL2558468
పపరర: ససరరష కలమమర మటమరరశ

100-124/199

తఇడడ:డ ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-240
వయససస:39
లఇ: పవ
1294 LHL3858032
పపరర: కషశరతనఇ మటమరరశ

100-124/202

100-124/205

100-124/208

100-124/212

100-124/217

100-124/220

100-124/227

భరస : ఉదయ భబసకర కలరరయమలమ
ఇఇటట ననఇ:9-246
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 RBE2227981
పపరర: వజయకలమమరర కటట మగరర

100-124/230

100-124/213

1299 LHL2546307
పపరర: శశనవషసరషవవ పససమరరస

100-124/207

1302 LHL2560407
పపరర: ధనలకడమ పససమరరస

100-124/211

1305 RBE1919034
పపరర: ⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍

100-125/120

తఇడడ:డ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍
ఇఇటట ననఇ:9-242
వయససస:21
లఇ: పవ

100-124/218 1308 LHL4204475
1307 LHL4204467
పపరర: జమమల సససదదశశర రషవవ చఇతన
పపరర: కకటటశశర రషవవ చఇతన

1310 LHL4204491
పపరర: సఇదధప సషగర కకలమ

1313 RBE0722694
పపరర: వజయలకడమ చఇతన

1316 RBE2228005
పపరర: ననసరయయ గబఇడచడ
డ డడ

1319 RBE1898055
పపరర: ఉదయ భబసకర కలరరయమలమ
తఇడడ:డ వనఇగయయ కలరరయమలమ
ఇఇటట ననఇ:9-246
వయససస:21
లఇ: పవ

100-124/219

తఇడడ:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:59
లఇ: పవ
100-124/221

1311 RBE0722678
పపరర: అననపపరర బబ డడడ

100-124/226

భరస : అపషపరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-245/1
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-124/228

1314 RBE0722702
పపరర: సరసశత పసనసకకఇడ

100-124/229

భరస : గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-245/3
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-124/231

తఇడడ:డ తరరపత
ఇఇటట ననఇ:9-246
వయససస:44
లఇ: పవ
100-125/122

100-124/204

భరస : సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:9-241/1
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-245/2
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : శవ ననగరశశర రకడడ
ఇఇటట ననఇ:9-245/4
వయససస:35
లఇ: ససస స
1318 RBE1890938
పపరర: వనఇకట రమణ కలరరయమలమ

100-124/210

తఇడడ:డ మణణ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : మణణ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-245/1
వయససస:56
లఇ: ససస స
1315 RBE0722710
పపరర: కకటటశశరర ఇససరకడడడ

1301 RBE0417584
పపరర: సడవఇత పససమరరస

1296 RBE0653550
పపరర: లకడమ మఇదపషటట

తఇడడ:డ సతయననరషయణ పససమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-241
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనన ససబనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:63
లఇ: పవ
1312 RBE0722686
పపరర: అనసరషధ కకలమ

100-124/206

భరస : రషమమరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-242
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకక ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:45
లఇ: పవ
1309 LHL4204483
పపరర: మణణ బబబబ కకలమ

1298 LHL2546299
పపరర: రమమష పససమరరస

100-124/201

భరస : భబసకర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-240
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రమమష బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-241
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-241/1
వయససస:37
లఇ: ససస స
1306 LHL4204418
పపరర: అపషప రషవవ బబ దస
ద

100-124/203

తఇడడ:డ సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:9-241
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:9-241
వయససస:50
లఇ: ససస స
1303 LHL2560415
పపరర: ననగలకడమ పససమరరస

1295 LHL4205217
పపరర: లకడమ మఇదపషటట

1293 LHL2560472
పపరర: అపషపరషవవ మటమరరశ
తఇడడ:డ ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-240
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : హహసపసనస
ఇఇటట ననఇ:9-240
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:9-240
వయససస:33
లఇ: ససస స
1300 LHL2560373
పపరర: వనఇకటనరసమమ కషససల

100-124/200

తఇడడ:డ అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-240
వయససస:65
లఇ: పవ

భరస : ససబబనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-240
వయససస:61
లఇ: ససస స
1297 RBE0722660
పపరర: పదమజ మటమరరశ

1292 LHL2559136
పపరర: ససబబనరషవవ మటమరరశ

1317 RBE1890920
పపరర: ఉదయ భబసకర కలరరయమలమ

100-125/121

తఇడడ:డ వనఇగయయ కలరరయమలమ
ఇఇటట ననఇ:9-246
వయససస:21
లఇ: పవ
100-125/123

1320 RBE1886324
పపరర: ససమత కకరక

100-123/508

తఇడడ:డ శవ ననగరశశర రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:21
లఇ: ససస స
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1321 LHL2564920
పపరర: రషధ కకరక

100-124/232

భరస : శవననగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:39
లఇ: ససస స
1324 LHL2558518
పపరర: మలల కషరరరన రషవవ కకరక

100-124/241

100-124/244

100-125/124

100-124/249

100-124/253

100-124/256

100-124/259

భరస : శశనవషసషచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-258
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 LHL2564300
పపరర: ననగరశశరమమ యరశఇశశటట

1337 LHL4202917
పపరర: పషపష రషవవ సషశమ

1340 LHL2564938
పపరర: రమమదదవ చచదరర

1343 RBE2228021
పపరర: హనసమఇతరషవవ బబతఇచరల

100-124/262

1346 RBE1524958
పపరర: శశనస బబబబ సప ఇటటఇ

100-124/250

1349 RBE2228047
పపరర: శశనవషసషచనరర గజరల
తఇడడ:డ యలమఇదనచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-258
వయససస:51
లఇ: పవ

1329 RBE1731827
పపరర: సషయ కలమమర కకరక

100-124/246

1332 LHL2556116
పపరర: శనవషగరశశరరషవవ కకరక

100-124/248

1335 LHL2557734
పపరర: హనసమఇతరషవవ కటటటకకట

100-124/252

తఇడడ:డ ససతయమయ
ఇఇటట ననఇ:9-251
వయససస:52
లఇ: పవ
100-124/254

1338 RBE0417626
పపరర: జయలకడమ సషశమ

100-124/255

భరస : పషపషరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-251
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-124/257

1341 RBE0617233
పపరర: ససజజత చచదరర

100-124/258

భరస : సతయననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:9-252
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-124/260

1344 LHL2565034
పపరర: ఆదదననరషయణ కకరక

100-124/261

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-254
వయససస:42
లఇ: పవ
100-124/266

తఇడడ:డ ననగరశశరరషవవ సప ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-257
వయససస:49
లఇ: పవ
100-124/268

100-124/243

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-249
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సఇజవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-252
వయససస:44
లఇ: పవ

భరస : ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:9-254
వయససస:33
లఇ: ససస స
1348 RBE2228039
పపరర: లకడమ గజరల

100-124/247

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:9-252
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:9-252
వయససస:32
లఇ: ససస స
1345 RBE0722769
పపరర: రషగలకడమ కకరక

1331 LHL2559359
పపరర: శశనసబబబబ కకరక

1326 LHL2564490
పపరర: కకఇడ కకరక

తఇడడ:డ శశనస బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-251
వయససస:55
లఇ: పవ

భరస : సషఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-251
వయససస:65
లఇ: ససస స
1342 RBE0722751
పపరర: పపరరమమ చచదరర

100-124/245

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-250
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : హనసమఇతరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-251
వయససస:57
లఇ: ససస స
1339 RBE0722744
పపరర: అనసమమయమమమ జకషక

1328 RBE0722736
పపరర: లకడమ కకరక

100-124/234

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-248
వయససస:45
లఇ: పవ

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-249
వయససస:64
లఇ: ససస స
1336 LHL2561744
పపరర: రమమదదవ కటటటకకట

100-124/242

భరస : కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనస బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:22
లఇ: ససస స
1333 LHL2559870
పపరర: జజనకమమ యరశఇశశటట

1325 LHL2564276
పపరర: వనఇకటశవ లకడమ కకరక

1323 RBE2228013
పపరర: కసస
స రర కకరక
భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదననరషయణ కకరక
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : శశనస బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:37
లఇ: ససస స
1330 RBE1744127
పపరర: వనఇకట లకడమ కకరక

100-124/233

భరస : మలల కషరరరనరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9-247
వయససస:36
లఇ: పవ
1327 LHL2564912
పపరర: వజయ కకరక

1322 RBE0722728
పపరర: పసడయమఇక కకరక

1347 RBE1731843
పపరర: హహహమమవత సప ఇటటఇ

100-124/267

భరస : శశనస బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-257
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-124/269

1350 RBE1677137
పపరర: ననగరశశర రషవవ సప ఇటటఇ

100-126/286

తఇడడ:డ రషజ సప ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:9/261
వయససస:23
లఇ: పవ
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1351 RBE0972753
పపరర: వనణబమమధవరషవవ పఇదదరర

100-125/125

తఇడడ:డ పడసషదరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-267
వయససస:51
లఇ: పవ
1354 RBE1286484
పపరర: బకవత దదవరశశటట

100-124/278 1353 RBE1286476
100-124/279
1352 RBE1286468
పపరర: బబల ఆఇజననయబలల దదవరశశటట
పపరర: రగజజ ననగరశశర రషవవ దదవరశశటట

తఇడడ:డ రషమ కకటయయ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:75
లఇ: పవ
100-124/280

1355 RBE1286492
పపరర: గగరర లకడమ దదవరశశటట

తఇడడ:డ బబల ఆఇజననయబలల దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:52
లఇ: పవ
100-124/281

భరస : బబల ఆఇజననయబలల దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : రగజజ ననగరశశర రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:47
లఇ: ససస స

1357 RBE1356451
పపరర: రగజజ చఇదడకళ దదవరశశటట

1358 RBE1055145
పపరర: రగజజ చఇదడశశఖర దదవరశశటట

100-124/283

తఇడడ:డ రగజజ ననగరశశర రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశర రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/270
వయససస:27
లఇ: పవ

1360 RBE1804095
పపరర: రవ తదజ దథరకడల

1361 RBE1663947
పపరర: నవన కకపవపల

100-123/509

తఇడడ:డ గబరవయయ దథరకడల
ఇఇటట ననఇ:9-271,main road,9-ward
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకఇడలల కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:9-274
వయససస:23
లఇ: పవ

1363 RBE0973173
పపరర: ననగమణణ కలల
ల రర

1364 RBE1083849
పపరర: లకడమ ససహససన గరరనన

100-125/127

భరస : ననగరశశరరషవప
ఇఇటట ననఇ:9-276
వయససస:33
లఇ: ససస స
1366 RBE0972670
పపరర: హరరష బబరరశ
తఇడడ:డ శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-285
వయససస:29
లఇ: పవ
1369 RBE1887942
పపరర: మణణ మబన

100-123/512

100-125/133

తఇడడ:డ చనన నరసయయ దనచదపలల
ఇఇటట ననఇ:9-379
వయససస:64
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-123/510

1373 RBE1304013
పపరర: కషశయయ బలలగబ

100-121/239

100-125/128

100-125/131

100-125/126

1365 RBE1926427
పపరర: గగపస కకపవపల

100-125/129

1368 RBE1612910
పపరర: శశలకడమ పరరమశశటట

100-123/511

తఇడడ:డ VENKATESWARLU పరరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-289
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-123/513

1371 RBE1058958
పపరర: శశనవషస రషవవ కలల
ల రర

100-125/132

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల కలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:9-303
వయససస:28
లఇ: పవ
100-125/134

1376 RBE1061340
పపరర: పవన కలమమర కలపపఇ

1379 LHL4205423
పపరర: హనసమమయమమ పససపవలలటట
భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:9/408
వయససస:64
లఇ: ససస స

1362 RBE1879089
పపరర: వనఇకట రమణ కకపవపల

తఇడడ:డ నరససఇహరషవవ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:9-278
వయససస:22
లఇ: పవ

1374 RBE1285262
పపరర: అనసరషధ యలమల

100-125/135

తఇడడ:డ ననగయయ యలమల
ఇఇటట ననఇ:9-309
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-125/70

తఇడడ:డ శభబడమణయఇ కలపపఇ
ఇఇటట ననఇ:9/349
వయససస:28
లఇ: పవ
100-126/293

100-124/28

భరస : కకఇడలల కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:9-274
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భకఇ
ఇఇటట ననఇ:9-304
వయససస:72
లఇ: పవ

భరస : శవ పడసషద కషతతజ
ఇఇటట ననఇ:9-327
వయససస:25
లఇ: ససస స
1378 RBE1675123
పపరర: వనఇకటటశశరరల దనచదపలల

1370 RBE1888999
పపరర: పపడమ కలమమర మగననన

1359 RBE1731892
పపరర: వసషవరషమతతలసస దథరకడల
తలల : లకడమ కలమమరర దథరకడల
ఇఇటట ననఇ:9/271
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఐయర మగననన
ఇఇటట ననఇ:9-296
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రషమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-304
వయససస:27
లఇ: పవ
1375 RBE1476746
పపరర: ఝమనస కషతతజ

100-125/69

భరస : హరరశ
ఇఇటట ననఇ:9-285
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : పపడమ కలమమర మబన
ఇఇటట ననఇ:9-296
వయససస:30
లఇ: ససస స
1372 RBE1303999
పపరర: పరమమశ చఇతల

1367 RBE0973157
పపరర: శరణయ బబరరశ

100-124/282

తఇడడ:డ రగజజ ననగరశశర రషవవ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : ససరరష కలమమర గరరనన
ఇఇటట ననఇ:9-277
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-125/130

1356 RBE1286567
పపరర: బబల చఇదడశశఖర దదవరశశటట

1377 RBE1612902
పపరర: మనషష మమరరశశటట

100-123/514

తఇడడ:డ రవ మమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-366
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-125/71

1380 LHL4205431
పపరర: వజయలకకమ సఇగబల

100-125/72

భరస : శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9/408
వయససస:42
లఇ: ససస స
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1381 RBE2001345
పపరర: బటటటల నసరయయ

100-116/271

తఇడడ:డ చనన హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-416
వయససస:48
లఇ: పవ
1384 RBE1498633
పపరర: నదదయ తఇతఇ

100-118/1093

100-121/242

100-125/65

100-124/251

100-114/530

100-121/1123

100-129/732

భరస : నరససఇహ రషవవ దనసరషజ
ఇఇటట ననఇ:17-180
వయససస:72
లఇ: ససస స
1405 RBE2483840
పపరర: శశశలజ ససదదల

తఇడడ:డ నగరజ ఉపవప
ఇఇటట ననఇ:87-280A
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-126/297

1394 RBE1519859
పపరర: హహసపసన బ షపక

1397 RBE1472430
పపరర: సషయ భబరర వ వరమలల

1400 RBE1443332
పపరర: ననగరశశర రషవవ బబ లల ఇ

100-118/1094

100-121/243

1392 RBE2004927
పపరర: నరససఇహ రషవవ హరరదనసస

100-116/272

100-114/531

భరస : యలమఇద జగడనల
ఇఇటట ననఇ:11-217-7
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-123/771

1401 RBE1883065
పపరర: చనన లకడమ ఒరరస

1403 RBE2480028
పపరర: చఇదడ శశఖర దదవశశటట

1404 RBE1207183
పపరర: ససజజత బబ డడడ

తఇడడ:డ ననగ రషజ ఉపవప
ఇఇటట ననఇ:87-280A
వయససస:20
లఇ: పవ

100-121/1119

1398 RBE2483618
పపరర: లకమమమ జగడనల

భరస : వరషసషశమ ఒరరస
ఇఇటట ననఇ:16-97-A
వయససస:29
లఇ: ససస స

1409 RBE1838754
పపరర: వనణబ గగపషల ఉపవప

100-114/529

1395 RBE2516656
పపరర: పకథధశ రషజ కలరషకలల

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబన రషవవ బబ లల ఇ
ఇఇటట ననఇ:16-36
వయససస:50
లఇ: పవ

1406 RBE1083559
పపరర: ననగరషజ ఉపవప

100-125/93

తఇడడ:డ పడదధప కలమమర కలరకలల
ఇఇటట ననఇ:10-86
వయససస:18
లఇ: పవ

100-117/794

100-129/730

100-114/532

తఇడడ:డ శవరషమకకషర బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:24
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-122/968

తఇడడ:డ కకటటశశర రషవవ ఉపవప
ఇఇటట ననఇ:87-280/A
వయససస:34
లఇ: పవ
100-122/970

1389 LHL4203899
పపరర: నరరష యలమల

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ
ఇఇటట ననఇ:10-45
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబనరషవవ దదవశశటట
ఇఇటట ననఇ:22-73
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : మరరయ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:33
వయససస:24
లఇ: ససస స
1408 RBE1838655
పపరర: పడవళక ఉపవప

1391 RBE0617803
పపరర: ననగమమ సషశమ

100-121/241
1386 RBE1498336
పపరర: పవన తరరమల గగపస గషజల

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-1022
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రమమష వరమలల
ఇఇటట ననఇ:10-380
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరవయయ గరరకపషటట
ఇఇటట ననఇ:11-233/C
వయససస:18
లఇ: ససస స
1402 RBE1679877
పపరర: లకడమ నరసమమ దనసరషజ

100-128/722

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:10-61A
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : రషఇబబబబ తతట
ఇఇటట ననఇ:10-200
వయససస:26
లఇ: ససస స
1399 RBE2517894
పపరర: శశశలజ గరరకపషటట

1388 RBE1893650
పపరర: అలలఖయ దనసరర

100-121/240

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ గషజల
ఇఇటట ననఇ:9-590
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : రషమలఇగరశశరరషవవ
ఇఇటట ననఇ:10-5
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమఇత రషవవ
ఇఇటట ననఇ:10-48
వయససస:32
లఇ: పవ
1396 RBE2480218
పపరర: సతయవత తతట

100-116/1105

తఇడడ:డ నరససఇహ రషవవ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:9-739
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవషసరషవవ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9 Ward
వయససస:21
లఇ: ససస స
1393 LHL4204392
పపరర: శశకషఇత కటటటకకట

1385 RBE1898618
పపరర: అఇకకత టఇ టఇ

1383 RBE1892280
పపరర: పరరమశశటట వనఇకటడవమమ
తఇడడ:డ శశనవషసరషవవ
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జమలయయ టఇ టఇ
ఇఇటట ననఇ:9-581
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : సససదనరషవవ పరరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-638
వయససస:22
లఇ: ససస స
1390 RBE1974963
పపరర: దదవ భవషన బతత
స ల

100-118/1091

తఇడడ:డ హహసపసన మససడడ
ఇఇటట ననఇ:9/449
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అఇక రషవవ తఇతఇ
ఇఇటట ననఇ:9-580
వయససస:24
లఇ: ససస స
1387 RBE1727544
పపరర: లకడమ ససజనయ పరరమశశటట

1382 RBE1064708
పపరర: జజన బబషష మససడడ

1407 RBE1083567
పపరర: జజయత ఉపవప

100-122/969

భరస : ననగరషజ ఉపవప
ఇఇటట ననఇ:87-280/A
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-122/971

1410 RBE1476597
పపరర: సతయవత యమరశశశటట

100-117/524

తఇడడ:డ శశనవషస రషవవ యమరశశశటట
ఇఇటట ననఇ:126
వయససస:25
లఇ: ససస స
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