దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-08
1
RBE1612787
పపరర: వజయ యలలదదద అలదద

100-125/536

భఇధసవప: ససధధకర రరవప అలల డడ
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:24
లఇ: పప
100-124/729

భరస : సససబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-144
వయససస:23
లఇ: ససస స

5
RBE1498153
పపరర: ససజజత జఇగగల

100-129/9

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:7-04
వయససస:21
లఇ: ససస స

8
RBE2517944
పపరర: గగపప తరరమలశశటట

100-123/537

తఇడడ:ద సరఇబశవ రరవప వవమగల
ఇఇటట ననఇ:8-32
వయససస:26
లఇ: పప

11
RBE1639004
పపరర: ఆఇజనవయగలక మదదదకకఇట

100-120/1074

14
RBE1897370
పపరర: సరఇబ శవ రరడడ కకల

100-122/987

17
RBE0972142
పపరర: వనఇకట నరసమమ కనగగరగ

తఇడడ:ద మలల కరరరరన రరవప ఠరడదపఅల
ఇఇటట ననఇ:8-108
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : బటల చఇదద రరవప కనగగరగ
ఇఇటట ననఇ:8-115
వయససస:58
లఇ: ససస స

19
RBE1401421
పపరర: సతష కకమలర కనగగరగ

20
RBE1114552
పపరర: బబ షపక

100-121/1100

తఇడడ:ద హనసమఇత రరవప కనగగరగ
ఇఇటట ననఇ:8-133
వయససస:36
లఇ: పప
100-123/543

23
RBE1400910
పపరర: షహనధజ షపక
భరస : అబగదల గన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-201
వయససస:27
లఇ: ససస స

25
RBE1344845
పపరర: సతయనధరరయణ పరపదధసస

26
RBE2518975
పపరర: శశమణణ సస ఇటటఇ

100-122/988

తఇడడ:ద రవఇదద బటబగ పరపదధసస
ఇఇటట ననఇ:8-238
వయససస:26
లఇ: పప
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100-124/638

29
RBE1304104
పపరర: శశకరఇత అలకగగల
తఇడడ:ద మలరరరఇడయయ అలకగగల
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:39
లఇ: పప

100-125/538

9
RBE1679976
పపరర: వరససదదవరరవప చమట

100-125/526

12
RBE2516508
పపరర: శరరష కకటటరగ

100-120/1069

తఇడడ:ద సససదసలక కకటటరగ
ఇఇటట ననఇ:8-65
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-121/1099

15
RBE1470913
పపరర: హననవరయలమమ గరగణణ

100-123/538

భరస : లఇగమమరగస గరగణణ
ఇఇటట ననఇ:8-93
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-123/539

18
RBE1541085
పపరర: దసస గగరగ షపక

100-123/540

తఇడడ:ద జజన బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:24
లఇ: పప
100-123/541

21
RBE1476902
పపరర: శవపదసరద గగపరస కకలపరగస

100-123/542

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల కకలపరగస
ఇఇటట ననఇ:8-166
వయససస:44
లఇ: పప
100-123/544

100-121/1101
24
RBE1456087
పపరర: మహమమద రరషపక అనధసర
షపక
తఇడడ:ద ససభటన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-237
వయససస:25
లఇ: పప

100-119/517

27
RBE2516524
పపరర: డదరఇగగల వనఇకట రతనఇ
డదరఇగగల
తఇడడ:ద డదరఇగగల శశనస
ఇఇటట ననఇ:8-254
వయససస:18
లఇ: పప

100-121/1117

100-123/546

30
RBE1498450
పపరర: మణణకఇఠ పస లలపలల

100-120/1056

తఇడడ:ద శవ నధగగశసర రరవప సస ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-243
వయససస:18
లఇ: పప
100-123/545

6
RBE1926252
పపరర: ససపపదయ కససకకరగస

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప చమట
ఇఇటట ననఇ: 7-337
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:ద బబ షపక
ఇఇటట ననఇ:8-142
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట కకశశర కకమలర భటవనరగ
ఇఇటట ననఇ:8-200
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : శశకరఇత అలకగగల
ఇఇటట ననఇ:8-290
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-121/1124

తఇడడ:ద జగనధనథ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:8-87
వయససస:62
లఇ: పప

16
RBE2518439
పపరర: శవశఇకర ఠరడదపఅల

100-125/537

భరస : రవ కకమలర కససకకరగస
ఇఇటట ననఇ:5-152/A
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద చన కకటయయ మదదదకకఇట
ఇఇటట ననఇ:8-52/19
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ద సససదసలక కకటటరగ
ఇఇటట ననఇ:8-65
వయససస:19
లఇ: పప

28
RBE1304096
పపరర: దదవ అలకగగల

100-123/525

తఇడడ:ద కకఇడ తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-8
వయససస:19
లఇ: పప

10
RBE0972217
పపరర: వనఇకట రరవప వవమగల

3
RBE1994508
పపరర: భకమయయ కకరగవ
తఇడడ:ద సస మయయ కకరగవ
ఇఇటట ననఇ:1-110-3
వయససస:77
లఇ: పప

భరస : చచనధనరరవప జఇగగల
ఇఇటట ననఇ:4-45 MALAPALLI
వయససస:39
లఇ: ససస స

7
RBE1922822
పపరర: కరలకకకరర ససరర లత

22
RBE1011055
పపరర: భటరత భటవనరగ

100-112/496

భరస : గగరరశ కకమలర గగరజజల
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:23
లఇ: ససస స

4
RBE2495869
పపరర: గరలబ షపక

13
RBE2518165
పపరర: గణణశ కకటటరగ

2
RBE1883636
పపరర: సరసత గగరజజల

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప పస లలపలల
ఇఇటట ననఇ:8-334
వయససస:22
లఇ: పప
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31
RBE1471960
పపరర: గగపప ఉపప

100-122/941

తఇడడ:ద పస తతరరజ ఉపప
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:25
లఇ: పప
34
LHL4204848
పపరర: కనక అఇజల

100-123/107

100-123/110

100-123/113

తఇడడ:ద రరమ రరడడడ తరరమల
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:85
లఇ: పప
46
RBE1251842
పపరర: ఆయయషర షపక
భరస : గఫరర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:30

100-123/553

100-123/261

భరస : ఏసస బగ కకట
ఇఇటట ననఇ:9/2
వయససస:34
లఇ: ససస స
55
LHL4206256
పపరర: భటగయవత కరశమళళ

భరస : దదవరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-2
వయససస:32

లఇ: ససస స
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100-123/114

47
LHL4202321
పపరర: శశనవరస రరవప బతతలల

50
RBE0420497
పపరర: చచననమమ బతత
స ల

53
RBE1286195
పపరర: ఏసస బగ కకట

100-123/121

56
LHL4202800
పపరర: రరజగష లఇకర

100-123/117

59
RBE1980846
పపరర: ఉపపపథధలల యయససరరజ
తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-2
వయససస:36
లఇ: పప

42
RBE2226363
పపరర: పసదరమణ ఉపపప

45
RBE0889147
పపరర: మలధవ పపదధల
భరస : సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:39

100-123/119

100-123/115

100-123/118

లఇ: ససస స

48
LHL4202347
పపరర: కకఇడ బతత
స ల

100-123/120

తఇడడ:ద పసద నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-1/A
వయససస:42
లఇ: పప
100-123/262

51
RBE0889782
పపరర: కకఇడధ భకకసల

100-123/263

తఇడడ:ద నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-1A
వయససస:34
లఇ: పప
100-123/96

54
RBE1286518
పపరర: మగకగసశసర రరవప కరశమలల

100-123/97

తఇడడ:ద బకకలక కరశమలల
ఇఇటట ననఇ:9/2
వయససస:60
లఇ: పప
100-123/264

తఇడడ:ద పపలల యయ లఇకర
ఇఇటట ననఇ:9-2
వయససస:32
లఇ: పప
100-123/266

100-123/112

భరస : పసదపస తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ససబబయయ కకట
ఇఇటట ననఇ:9/2
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : నధగగల మర సయద
ఇఇటట ననఇ:9-02
వయససస:32
లఇ: ససస స
58
RBE0839738
పపరర: దసరరర వవలపస

44
RBE0418715
పపరర: అననష ఉపపప

100-123/109

తఇడడ:ద వనఇకటపత రరగగల
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-1A
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-123/95

36
LHL4200358
పపరర: కనక రఇజత

100-123/111 39
38
LHL4203329
RBE1498161
పపరర: వనఇకట నరసపఇహ సరసమ ఆఇబటట
పపరర: వనఇకటటశసరరల రరగగల

తఇడడ:ద పపదధ నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-1/A
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : కకఇడధ
ఇఇటట ననఇ:9-1A
వయససస:37
లఇ: ససస స
52
RBE1229526
పపరర: యశశద కకట

లఇ: ససస స

41
RBE1727445
పపరర: వనఇకటటశసరరల రరగగల

100-123/94

తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : వనఇకట గగరరవపలక
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:33
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

49
RBE0420471
పపరర: లకడమ బతత
స ల

100-123/108

తఇడడ:ద వనఇకటపత
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:74
లఇ: పప
100-123/116

33
RBE1286161
పపరర: మలరస మమ జడ
భరస : వనఇకయయ జడ
ఇఇటట ననఇ:9/1
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పపలలసయలయ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
43
RBE0141499
పపరర: రరమరరడడడ మగతత
స మగల

35
LHL3857513
పపరర: అఇజమమ ఉపపప
భరస : నధగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:37

తఇడడ:ద పసద పస తత రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:33
లఇ: పప
40
RBE1727437
పపరర: రమణ రరగగల

100-123/93

తఇడడ:ద వసఇత కకమలర రరబబవరపప
ఇఇటట ననఇ:9/1
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : రఇజత
ఇఇటట ననఇ:9-01
వయససస:36
లఇ: ససస స
37
LHL4203311
పపరర: వనఇకట గగరరవపలక ఉపపప

32
RBE1286146
పపరర: ఇఇదదర రరబబవరపప

57
RBE0618322
పపరర: కకటటశసరమమ కరశమళళ

100-123/265

భరస : మగకగసశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-2
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-123/267

60
LHL4204855
పపరర: శరఇత లఇక
భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-3
వయససస:47

100-123/268

లఇ: ససస స
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61
LHL3851946
పపరర: ఏడడకకఇడలక ఉపపప

100-123/269

తఇడడ:ద చనవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-5
వయససస:45
లఇ: పప
64
RBE0420950
పపరర: కకటటశసరగ చఇదదగగరగ
భరస : నధగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-5
వయససస:33

100-123/272

100-123/275

భరస : సరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:29

100-123/556

100-123/559

100-123/561

100-123/564

100-123/567

తఇడడ:ద చదననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:50
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE1802958
పపరర: శశ రగఖ చలలల

77
LHL4203477
పపరర: పసద సరసమ ఆఇబటట

80
RBE1381987
పపరర: రమణమమ మహఇకరళ

83
RBE1381938
పపరర: వరరసరసమ వవమగల

100-123/570

86
LHL2559565
పపరర: శవనధగగశసరగ దదరఇగగల

100-123/560

89
RBE0839746
పపరర: పరరవతమమ ఉపపతధళళ
భరస : వవఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:45
లఇ: ససస స

69
LHL4200366
పపరర: శవ రరమకకషర చఇదదగగరగ

100-123/555

72
RBE0617662
పపరర: రరతత బతత
స ల

100-123/558

75
RBE1530476
పపరర: లకడమ చఇదదగగరగ

100-125/539

భరస : శవ రరమకకషర
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-123/562

78
RBE1223999
పపరర: వనఇకట సరసమ చలలల

100-123/563

తఇడడ:ద ఉలగయయ చలలల
ఇఇటట ననఇ:9-7
వయససస:41
లఇ: పప
100-123/565

81
LHL4203493
పపరర: అఇజనవయగలక వవమగల

100-123/566

తఇడడ:ద సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:34
లఇ: పప
100-123/568

84
RBE1381979
పపరర: ఆదదలకడమ వవమగల

100-123/569

భరస : వరరసరసమ వవమగల
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-123/571

భరస : సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-123/573

100-123/274

భరస : వనఇకట సరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ఏడడ కకఇడలక వవమగల
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ద పసదవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:62
లఇ: పప
88
RBE0839589
పపరర: వవఇకటటశసరరల ఉపపపటటలల

100-123/557

భరస : వరరసరసమ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-7
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:32
లఇ: ససస స
85
RBE2226389
పపరర: చనపస తతరరజ ఉపపప

71
LHL4203469
పపరర: శశనవరస రరవప చఇదదగగరర

66
RBE2226371
పపరర: పపచచమమ చఇదదగగరగ

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-7
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ద మలల యయ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-7
వయససస:63
లఇ: పప
82
LHL4204871
పపరర: బగలలల మమ ఉపపప

100-123/554

భరస : వనఇకయయ చలలల
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరశఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-7
వయససస:36
లఇ: ససస స
79
RBE1381961
పపరర: వరరసరసమ మహఇకరళ

68
LHL3857935
పపరర: ఏడడకకఇడలమమ చలలల

100-123/271

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-5
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వవఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:33
లఇ: పప

లఇ: ససస స

76
LHL2565935
పపరర: నరసమమ అఇబటట

100-123/273

భరస : సరమయయలక రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:35
లఇ: పప
73
RBE0889840
పపరర: పదమ ఆఇబటట

65
RBE0618223
పపరర: ససవరరస తమమశశటట

63
LHL4204863
పపరర: అఇకమమ ఉపపప
భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-5
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-5
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వవడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-6
వయససస:42
లఇ: పప
70
LHL4200374
పపరర: నధగరరజ చఇదదగగరగ

100-123/270

తఇడడ:ద గగరరసరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-5
వయససస:43
లఇ: పప

లఇ: ససస స

67
LHL3851714
పపరర: సరమమయలకరరజ చలలల

62
LHL4202271
పపరర: శశనవరస రరవప తమమ సపటట

87
RBE0839571
పపరర: శశనస ఉపపపతల

100-123/572

తఇడడ:ద వవఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:35
లఇ: పప
100-123/574

90
RBE1525153
పపరర: అజయ కకమలర కకపపపల

100-123/575

తఇడడ:ద మగరళ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:24
లఇ: పప
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91
RBE1612951
పపరర: వనఇకటటదవమమ మగతధల

100-123/576

భరస : వనఇకటటశసరరల మగతధల
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:38
లఇ: ససస స
94
RBE0976441
పపరర: సఇదధయరరణణ సఇగగల
భరస : సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:30

భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:54
100-128/831

100-123/123

తఇడడ:ద లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:49
లఇ: పప
100
LHL2566479
పపరర: వరయయ ఉపపప

100-123/126

100-123/148

100-123/276

100-123/279

100-123/282

భరస : పదసరద
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-123/146

104
RBE2226439
పపరర: పపరమమ బఇడధరర

107
LHL4203733
పపరర: రమమష అకకల

110
RBE0722645
పపరర: లకమమమ చలలల

113
LHL4202578
పపరర: వరరఇజనవయగలక బతత
స ల

100-123/285

116
LHL2559896
పపరర: అఇకమమ ఉపపప

100-123/149

119
RBE0618116
పపరర: వనఇకట రమణ ఉపపప
భరస : నధగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:33
లఇ: ససస స

100-123/122

99
LHL2547545
పపరర: బటలవరరల ఉపపప

100-123/125

102
RBE1286385
పపరర: రమణమమ పససపపలలటట

100-123/147

105
RBE1217133
పపరర: మమనక ఉపపప

100-123/150

భరస : వనఇకట రరవప ఉపపప
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-123/277

108
RBE0420885
పపరర: గగరవమమ బతత
స ల

100-123/278

భరస : బదహమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-123/280

111
RBE2226447
పపరర: కకఇడమమ వవమగల

100-123/281

భరస : అమరలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-123/283

114
RBE0618181
పపరర: మలల మమ బతత
స ల

100-123/284

భరస : వరరఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-15A
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-123/286

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-123/288

96
RBE2226405
పపరర: లకడమ చఇదదగగరగ

భరస : చనన యగయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-11A
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వరయలయ
ఇఇటట ననఇ:9-15/A
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:ద పస తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:37
లఇ: పప
118
RBE0618082
పపరర: రమలదదవ గగఇజ

101
LHL4204889
పపరర: నలలవత ఉపపప

లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-10/1
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : సఇజవ
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-15/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
115
LHL2553691
పపరర: పదభగకకమలర ఉపపప

100-123/124

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-14/1
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:35
లఇ: పప
112
LHL3857034
పపరర: అచచమమ వవమగల

98
RBE2226421
పపరర: పసదపస తతరరజ ఉపపప

100-123/578

భరస : వవడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వవడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-12/1
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద అమరగలగగ
ఇఇటట ననఇ:9-14
వయససస:36
లఇ: పప
109
RBE0620450
పపరర: బదహమయయ బతత
స ల

100-129/518

భరస : యయసస రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-11
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరమయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-11A
వయససస:53
లఇ: పప
106
LHL2562619
పపరర: మలల యయ వవమగల

లఇ: ససస స

95
RBE1992395
పపరర: కకమలరగ కకతస పలల

93
RBE0839753
పపరర: శవ పరరసత ఉపపతధళళ
భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:30

తఇడడ:ద పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:ద ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-10/1
వయససస:35
లఇ: పప
103
RBE1286393
పపరర: చననయగయయ పససపపలలటట

100-123/577

తఇడడ:ద యహనస కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:20
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

97
RBE2226413
పపరర: వవడడకకఇడలక చఇదదగగరగ

92
RBE2226397
పపరర: కకటమమ కకఇచఇ

117
LHL4204897
పపరర: సఇధయ ఓపపప

100-123/287

భరస : రరఇబటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-123/289

120
RBE1216986
పపరర: కరసమమ మహఇకరళ

100-123/290

భరస : పస తత రరజ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:43
లఇ: ససస స
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121
RBE2226454
పపరర: వనఇకటటశసరరల ఉపపప

100-123/291

తఇడడ:ద పస తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:45
లఇ: పప
124
RBE1304120
పపరర: పస తతరరజ మహఇకరళ

100-123/580

100-123/293

100-123/296

128
LHL3858016
పపరర: యశశద ఉపపప

131
RBE1175091
పపరర: గగవరరన మహఇకరళ

100-123/299

134
RBE1217042
పపరర: నరసపఇహఇ మహఇకరళ

తఇడడ:ద వరరసరసమ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:36
లఇ: పప
100-123/305

100-123/306

తఇడడ:ద కకటటశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

143
RBE2226488
పపరర: కకటటశసరమమ ఉపపప

100-123/582

146
LHL2548881
పపరర: చనధనరరవప చలలల

100-123/300

100-123/303

149
RBE0620310
పపరర: కకషర చచలల ల
తఇడడ:ద అఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:59
లఇ: పప

129
LHL2566008
పపరర: రరఇబటబగ ఉపపప

100-123/294

132
RBE1216960
పపరర: ధనలకడమ మహఇకరళ

100-123/298

135
RBE1381862
పపరర: దసరరర భవరన మహఇకరళ

100-123/301

భరస : ఏడడకకఇడలరరవప మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:34
లఇ: ససస స
138
RBE1585736
పపరర: రరమలఇజమమ ఉపపప

100-123/304

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:34
లఇ: పప
100-123/581

141
RBE0899039
పపరర: జజనస కకతస పలల

100-128/833

తఇడడ:ద అదమ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:9-17B
వయససస:29
లఇ: పప
100-123/307

144
RBE2226496
పపరర: కకషరవవణమమ ఉపపప

100-123/308

భరస : చనవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-18
వయససస:84
లఇ: ససస స
100-123/309

తఇడడ:ద కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:36
లఇ: పప
100-123/311

100-128/1083

భరస : నరసపఇహఇ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-18
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : అఇక రరవప బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-18-A
వయససస:34
లఇ: ససస స
148
LHL4202594
పపరర: రరమ రరవప గగఇజర

100-123/297

తఇడడ:ద నరసపఇహఇ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకషర
ఇఇటట ననఇ:9-18
వయససస:33
లఇ: పప
145
RBE1412667
పపరర: గరయతద బగరగశ

140
RBE1216911
పపరర: ససత రరమయయ మహఇకరళ

126
RBE2516995
పపరర: దసరర భవరన కకఇచపప

తఇడడ:ద వరల అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-16/2
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ద శవ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : గగవఇదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:49
లఇ: ససస స
142
LHL4203238
పపరర: ససరగష బటబగ చలలల

100-123/295

తఇడడ:ద XXXXXXXXXXXXXX మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:83
లఇ: పప

100-123/302 137
136
RBE1381870
RBE1547645
పపరర: ఏడడ కకఇడలరరవప మహఇకరళ
పపరర: వనఇకయయ ఉపపప

100-123/579

తఇడడ:ద శశనస కకఇచపప
ఇఇటట ననఇ:9/16
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరసపఇహఇ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : నరసపఇహఇ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:73
లఇ: ససస స

139
RBE2226470
పపరర: వజయలకడమ ఉపపప

100-128/832

భరస : ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-16-1
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద చనవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:54
లఇ: పప
133
RBE1217034
పపరర: రరమగలమమ మహఇకరళ

125
LHL4154324
పపరర: రతధనకకమలరర కకటట పల

123
RBE1296103
పపరర: లకడమ చఇదదగగరగ
భరస : కకషర చఇదదగగరగ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : జయరరవ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద అఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-16/1
వయససస:34
లఇ: పప
130
LHL3851706
పపరర: గగవఇదసలక ఉపపప

100-123/292

తఇడడ:ద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:ద నరసపఇహఇ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:47
లఇ: పప
127
LHL4203501
పపరర: వనఇకయయ ఉపపప

122
RBE2226462
పపరర: పస తతరరజ ఉపపప

147
LHL2558252
పపరర: చనధనరగ చలలల

100-123/310

భరస : చననపరపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-123/312

150
RBE0839761
పపరర: దదవ బఇడధరగ

100-123/313

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:30
లఇ: ససస స
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151
RBE1157503
పపరర: వర ఆఇజనవయగలక బతత
స ల

100-123/314

తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:43
లఇ: పప
154
LHL4200606
పపరర: వనఇకటయయ చచలల ల

100-123/317

100-123/320

100-123/323

158
RBE1727452
పపరర: వనఇకటటశసరరల

161
RBE1223858
పపరర: శవయయ కఇదసలలరగ

100-123/325

164
RBE2226520
పపరర: కకటమమ ఉపపప

తఇడడ:ద వరయయ చలలల
ఇఇటట ననఇ:9-22
వయససస:37
లఇ: పప

167
RBE0722777
పపరర: భమలకడమ బతత
స ల

తఇడడ:ద మఇగనధ
ఇఇటట ననఇ:9-22/1
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:ద పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-23
వయససస:64
లఇ: పప
175
LHL4204921
పపరర: రమణ ఉపపప

భరస : సపవర నలల బబ యన
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

173
LHL3852076
పపరర: ఏడడకకఇడలక వవమగల

100-123/337

176
LHL4206264
పపరర: వనఇకరయమమ కఇచపప

100-123/326

179
RBE2226553
పపరర: ధధమస నలల బబ యన
తఇడడ:ద మరగయనన
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:69
లఇ: పప

159
RBE2226504
పపరర: యలదమమ చచలల ల

100-123/322

162
LHL2567485
పపరర: చననమలమయ తమమశశటట

100-123/324

165
LHL2548873
పపరర: నధగయయ చచలల ల

100-123/327

తఇడడ:ద అఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-22
వయససస:74
లఇ: పప
100-123/329

168
RBE2226538
పపరర: వవడడకకఇడలక ఉపపప

100-123/330

తఇడడ:ద నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-22
వయససస:43
లఇ: పప
100-123/332

171
LHL3858024
పపరర: చననమమ వవమగల

100-123/333

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-23
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-123/335

174
LHL4204723
పపరర: శశనస ఉపపప

100-123/336

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-24
వయససస:51
లఇ: పప
100-123/338

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-24
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-123/340

100-123/319

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-21/1
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-24
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-24
వయససస:42
లఇ: ససస స
178
RBE1286211
పపరర: భటరత నలల బబ యన

100-123/547

భరస : వనఇకటటశసరరల నధయక
ఇఇటట ననఇ:9-22/1
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-123/334

156
RBE0852186
పపరర: ధనలకడమ దదరఇగగల

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:9-22
వయససస:34
లఇ: ససస స

100-123/331 170
169
LHL4203253
RBE0653428
పపరర: వనఇకటటశసరరల నధయక బటనధవతత
పపరర: దధసళ బటయ

172
RBE2226546
పపరర: నధగగశసరరరవప ఉపపప

100-123/321

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-21/B
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-123/328

100-123/316

భరస : నధగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నధగగలక కఇదసలలరగ
ఇఇటట ననఇ:9/21
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-21/2
వయససస:37
లఇ: ససస స
166
LHL4200614
పపరర: కరమమశసర రరవప చలలల

100-123/318

తఇడడ:ద శవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:69
లఇ: ససస స
163
LHL4204913
పపరర: సస వమమ ఉపపప

155
LHL4204905
పపరర: సఇధయ చలలల

153
LHL3851680
పపరర: శశనస చచలల ల
తఇడడ:ద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : దదవరరజ వలకలల
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:33
లఇ: ససస స
160
RBE2226512
పపరర: శశరమమ చచలల ల

100-123/315

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-21
వయససస:47
లఇ: పప
157
RBE1286435
పపరర: దసరర వలకలల

152
LHL2544062
పపరర: ససబబయయ తమమశశటట

177
LHL2560563
పపరర: కకమలరగ సఇజజ

100-123/339

భరస : బటలకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-123/341

180
RBE2226561
పపరర: గగరవయయ వవమగల

100-123/342

తఇడడ:ద పసదగగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:78
లఇ: పప
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181
RBE0618140
పపరర: పదమ ఉపపప

100-123/343

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:33
లఇ: ససస స
184
RBE2226587
పపరర: శశనవరసరరవప ఒరరస

100-123/346

100-123/347

100-123/348

100-123/351

100-123/354

100-123/356

100-123/359

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-35
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
LHL4204939
పపరర: మఇగ తతరక

197
RBE1525203
పపరర: లకడమ వవమగల

200
LHL4204178
పపరర: నరసపఇహరరవప చలలల

203
RBE1286351
పపరర: భటరత కకమరగశశటట

100-123/362

206
LHL3857893
పపరర: వనఇకటటశసరగ చలలల

100-123/352

209
RBE2226611
పపరర: అలవవలమమ బతత
స ల
భరస : సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-35
వయససస:64
లఇ: ససస స

189
RBE1304062
పపరర: నధగరరజ ఉపపప

100-123/586

192
LHL4203204
పపరర: పదసరద తతరగ

100-123/350

195
RBE0141523
పపరర: ఆనఇద కలలకకరర

100-123/353

తఇడడ:ద రరమకకటయలయ
ఇఇటట ననఇ:9-30
వయససస:33
లఇ: పప
100-122/942

198
RBE2226595
పపరర: వనఇకటటశసరరల చలలల

100-123/355

తఇడడ:ద యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-32
వయససస:54
లఇ: పప
100-123/357

201
LHL4204954
పపరర: కకటటశశరమమ గగఇజర

100-123/358

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-123/360

204
RBE1286369
పపరర: వనఇకటటశసరరల కకమరగశశటట

100-123/361

తఇడడ:ద కకటయయ కకమరగశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:74
లఇ: పప
100-123/363

భరస : యలలలరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-34
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-123/365

100-123/584

తఇడడ:ద ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-30
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశసరరల కకమరగశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:49
లఇ: పప
208
LHL3857828
పపరర: బగజర బతత
స ల

100-123/349

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : బటల నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:33
లఇ: ససస స
205
RBE2226603
పపరర: శశనస గగఇజర

191
RBE0138362
పపరర: నరమల భటగయ జజయత కకరర

186
RBE1525146
పపరర: వరగశసరగ బతత
స ల

తఇడడ:ద కకటటశసరరవప ఉపపప
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : భటసరర వవమగల
ఇఇటట ననఇ:9-32
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:36
లఇ: పప
202
RBE0653469
పపరర: వనఇకట నరసమమ చలలల

100-123/585

భరస : వవడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-30
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : హజ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-31
వయససస:38
లఇ: ససస స
199
LHL2544054
పపరర: బటలనధగయయ చలలల

188
RBE1296111
పపరర: జజయత ఉపపప

100-123/345

భరస : శశకరఇత బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-30
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-30
వయససస:37
లఇ: పప
196
RBE1286443
పపరర: షమమ షపక

100-123/583

భరస : నధగరరజ ఉపపప
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ఏససరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-30
వయససస:37
లఇ: ససస స
193
LHL4204517
పపరర: యయసస రరజ తతరక

185
RBE1525138
పపరర: శశకరఇత బతత
స ల

183
RBE2226579
పపరర: అఇకమమ ఒరరస
భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ఏడడకకఇడలక బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:26
లఇ: పప
190
LHL4204947
పపరర: యలమఇద తతరక

100-123/344

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:48
లఇ: పప
187
RBE1547660
పపరర: పవన కకమలర ఒరరస

182
RBE0618041
పపరర: వనఇకట రతనఇ ఒరరస

207
RBE0620427
పపరర: కకఇడలక గగఇజర

100-123/364

తఇడడ:ద లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-34
వయససస:42
లఇ: పప
100-123/366

210
RBE0618256
పపరర: లకడమ గగఇజ

100-123/367

తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-36
వయససస:32
లఇ: ససస స
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211
RBE2226629
పపరర: గగరవమమ గగఇజర

100-123/368

భరస : కగటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-36
వయససస:49
లఇ: ససస స
214
RBE1217026
పపరర: ఆవపలమమ ఒరరస

100-123/371

100-123/373

100-125/263

100-123/378

100-123/381

100-123/383

100-123/386

తఇడడ:ద గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:9-45
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

224
RBE2226637
పపరర: అఇజమమ గగఇజర

227
RBE1547702
పపరర: శరశవణణ గగగగల

230
LHL2559177
పపరర: నరసపఇహరరవప వవమగల

233
RBE1585744
పపరర: భటరత అచచ

100-123/389

236
RBE2226678
పపరర: కకఇడమమ గగఇజర

100-123/379

239
LHL4203188
పపరర: హరగ బటబగ ఇరరల
తఇడడ:ద అఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-45
వయససస:39
లఇ: పప

219
RBE0417642
పపరర: శవ కకమలరగ గగగగల

100-123/375

222
LHL3857943
పపరర: అఇకమమ బతత
స ల

100-123/377

225
RBE2226645
పపరర: వజయ గగఇజర

100-123/380

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-41
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-123/98

228
RBE1400944
పపరర: శకకఇతల హరరదధసస

100-123/382

భరస : రరమలరరవప హరరదధసస
ఇఇటట ననఇ:9-42
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-123/384

231
LHL3851151
పపరర: నరసపఇహరరవప గగఇజర

100-123/385

తఇడడ:ద పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-43
వయససస:59
లఇ: పప
100-123/387

234
RBE2226660
పపరర: శవమమ గగఇజర

100-123/388

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-43
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-123/390

భరస : చనవరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-44
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-123/392

100-123/372

భరస : కఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-40-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-43
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పసదయలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:9-44
వయససస:69
లఇ: పప
238
LHL4200630
పపరర: శశనవరసరరవప గగఇజర

100-123/376

తఇడడ:ద బటలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-43
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:ద నరసపఇహ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-43
వయససస:24
లఇ: ససస స
235
LHL2544013
పపరర: చనవరయయ గగఇజర

221
LHL2558823
పపరర: కకఇడలక బతత
స ల

216
LHL2558864
పపరర: నరసపఇహరరవప గగఇజర

భరస : మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:9-40
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:9/42
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : నరశఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-43
వయససస:37
లఇ: ససస స
232
RBE1547694
పపరర: జజయత వవమగల

100-123/374

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-41
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద చనవరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-41
వయససస:49
లఇ: పప
229
LHL2558005
పపరర: దదవ వవమగల

218
RBE0417535
పపరర: సరఇబమమ బతత
స ల

100-123/370

తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-40
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ద యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:9-40-1
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:ద చనవరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-41
వయససస:44
లఇ: పప
226
RBE2226652
పపరర: హనసమయయ గగఇజర

100-123/587

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-40
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రరవప వనచచల
ఇఇటట ననఇ:9-40
వయససస:22
లఇ: ససస స
223
LHL4200622
పపరర: శశనస గగఇజర

215
RBE1229443
పపరర: నధగమణణ అలలలఇ

213
RBE1217000
పపరర: వనఇకయయ ఒరరస
తఇడడ:ద మఇగయయ ఒరరస
ఇఇటట ననఇ:9-39
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : నధరరయణ అలలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-39
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : నరశఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-40
వయససస:36
లఇ: ససస స
220
RBE1633809
పపరర: తదవవణణ వనచచల

100-123/369

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-37
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ ఒరరస
ఇఇటట ననఇ:9-39
వయససస:36
లఇ: ససస స
217
LHL4204970
పపరర: కకఇడలక గగఇజ

212
LHL2557999
పపరర: పదమ గగఇజర

237
LHL2561728
పపరర: మలలల శసరగ గగఇజ

100-123/391

తఇడడ:ద గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:9-45
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-123/393

240
LHL4203196
పపరర: అఇజనవయగలక ఇరరల

100-123/394

తఇడడ:ద గరఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:9-45
వయససస:78
లఇ: పప
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241
LHL4204988
పపరర: షకకల గగఇజ

100-123/395

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-45
వయససస:37
లఇ: ససస స
244
LHL4203212
పపరర: బకరయయ గగఇజ

100-123/398

100-123/401

100-122/943

100-123/406

100-123/409

251
LHL3851664
పపరర: నధగరరజ మహఇకరళ

254
RBE2226702
పపరర: వవలలదదద గగఇజర

257
RBE1585702
పపరర: శవనధగరరజ మహఇకరళ

100-121/1102

260
RBE1885748
పపరర: గగపప గగఇజ

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-49
వయససస:23
లఇ: ససస స

263
RBE1547686
పపరర: నవన గగఇజ

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-49/1
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-50
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-123/407

269
RBE2226751
పపరర: లకమమమ నడడగడడ
భరస : సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-50
వయససస:69
లఇ: ససస స

249
RBE0618058
పపరర: నధగలకడమ ఇరరల

100-123/403

252
RBE1899780
పపరర: మహఇకరళ నధరరయణ

100-123/405

255
RBE2226710
పపరర: వరయయ మహకరళ

100-123/408

తఇడడ:ద నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:64
లఇ: పప
100-125/264

258
RBE1585710
పపరర: శవలకడమ మహఇకరళ

100-125/265

భరస : వరయయ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-122/944

261
RBE2226736
పపరర: సరఇబయయ ఇరరల

100-123/410

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-47
వయససస:42
లఇ: పప
100-123/412

264
RBE2226744
పపరర: వవడడకకఇడలక గగఇజర

100-123/413

తఇడడ:ద పసదవరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-49
వయససస:49
లఇ: పప
100-123/415

భరస : వనఇకట రమణధరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-49/1
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-123/417

100-123/400

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-49
వయససస:23
లఇ: పప

100-123/414 266
265
LHL4203584
RBE0618884
పపరర: వనఇకట రమన రరవప దదద ణధదసలల
పపరర: జయలకడమ దదద ణధదసల

268
RBE0419861
పపరర: నధగమణణ గగఇజ

100-123/404

తఇడడ:ద హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-47
వయససస:25
లఇ: పప
100-123/411

246
RBE0617878
పపరర: అననరరధ ఇరరల

భరస : హరగబటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-45/2
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వరయయ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:ద నరసయయ దధచదపలల
ఇఇటట ననఇ:9-47
వయససస:25
లఇ: పప
262
RBE1547678
పపరర: కకషర వవణణ గగఇజజ

100-123/402

తఇడడ:ద పసదదబటబయ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:65
లఇ: పప
259
RBE1401371
పపరర: నరగష దధచదపలల

248
RBE0419242
పపరర: నరసమమ గగఇజ

100-123/397

తఇడడ:ద ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-45/1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:59
లఇ: ససస స
256
RBE2226728
పపరర: కకటటశసరరరవప బగరగశ

100-123/399

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-45/2
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : నధగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:28
లఇ: ససస స
253
RBE2226694
పపరర: గగరవమమ మహఇకరల

245
LHL4203568
పపరర: ఏడడకకఇడలక గగఇజ

243
RBE2226686
పపరర: జజజనమమ గగఇజర
భరస : గగవపఇదస
ఇఇటట ననఇ:9-45
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద బకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-45/1
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-45/1
వయససస:73
లఇ: ససస స
250
RBE1893023
పపరర: మహఇకరళ అఇజల

100-123/396

తఇడడ:ద సససదధ సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-45
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-45/1
వయససస:83
లఇ: పప
247
RBE0618017
పపరర: దదవమమ ఇరరల

242
RBE1217075
పపరర: మసరసన వల సయయద

267
LHL2548923
పపరర: శశనవరసరరవప గగఇజర

100-123/416

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-50
వయససస:35
లఇ: పప
100-123/418

270
RBE1229468
పపరర: నధగమణణ గగఇజ

100-123/588

భరస : శశనవరస రరవప గగఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-50
వయససస:32
లఇ: ససస స
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271
LHL2549228
పపరర: వనఇకటటశసరరరవప దదరఇగగల

100-123/419

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:36
లఇ: పప
274
RBE2226769
పపరర: శశదదవ నడడగడడ

100-123/422

100-123/425

100-125/541

100-123/429

100-123/590

100-123/433

100-123/435

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
RBE2226934
పపరర: కశమమ యలమల

287
LHL4204186
పపరర: కకశశర తధమమ శశటట

290
RBE2226942
పపరర: వజయమమ గగఇజర

293
LHL3857794
పపరర: పరప ఇరరల

100-123/438

296
RBE2226959
పపరర: గగరవమమ ఇరరల

100-123/430

299
LHL4200655
పపరర: వనఇకయయ గగఇజజ
తఇడడ:ద నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:58
లఇ: పప

279
RBE1157677
పపరర: గగరవమమ వవమగల

100-125/540

282
LHL3851649
పపరర: రరధధకకషర యలమల

100-123/428

285
RBE1229419
పపరర: అఇక రరవప ఇరల

100-123/589

తఇడడ:ద వనఇకయయ ఇరల
ఇఇటట ననఇ:9-52
వయససస:45
లఇ: పప
100-123/431

288
LHL4204996
పపరర: రమలదదవ గఇజ

100-123/432

తఇడడ:ద పసదదబటబయ
ఇఇటట ననఇ:9-53
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-123/434

291
RBE1675677
పపరర: హహమలత గగఇజ

100-129/12

భరస : రమమశ గగఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-53
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-123/436

294
LHL3857802
పపరర: సససదమమ ఇరరల

100-123/437

భరస : సససదధరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-123/439

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-123/441

100-123/424

తఇడడ:ద వనఇకట శవరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-52
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : సససదధరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:36
లఇ: ససస స
298
LHL3851292
పపరర: సస మయయ ఇఱల
ల

100-123/427

భరస : పసదదబటబయ
ఇఇటట ననఇ:9-53
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:36
లఇ: పప
295
RBE0653402
పపరర: ఈశసరమమ ఇరరల

281
LHL2553394
పపరర: నరసపఇహరరవప యలమల

276
RBE2226785
పపరర: లకమమమ నడడగడడ

తఇడడ:ద మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-53
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:9-53
వయససస:29
లఇ: ససస స
292
LHL3851623
పపరర: సససదధరరవప ఇఱల
ల

100-123/426

భరస : వనఇకటశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-52
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : అఇకర రరవప ఇరల
ఇఇటట ననఇ:9-52
వయససస:43
లఇ: ససస స
289
RBE1884857
పపరర: హహమలత గగఇజ

278
RBE2226801
పపరర: శశనవరసరరవప నడడగడడ

100-123/421

భరస : ఏకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-52
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : రరధ కకషర యలమల
ఇఇటట ననఇ:9-52
వయససస:27
లఇ: ససస స
286
RBE1229435
పపరర: నధఇచధరమమ ఇరల

100-123/423

తఇడడ:ద పకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:ద శశనస డదరఇగగల
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:21
లఇ: ససస స
283
RBE1286450
పపరర: ససనత యలమల

275
RBE2226777
పపరర: రరమలకమమమ నడడగడడ

273
RBE0617282
పపరర: మఇగమమ ఉఇగరరల
భరస : హనసమఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:46
లఇ: పప
280
RBE1993245
పపరర: శశ లకడమ డదరఇగగల

100-123/420

తఇడడ:ద హనసమఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : పపరరచఇదదరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:44
లఇ: ససస స
277
RBE2226793
పపరర: పపరరచఇదదరరవప నడడగడడ

272
RBE0617266
పపరర: శరరష ఉఇగరరల

297
RBE2226967
పపరర: వరయయ ఇరరల

100-123/440

తఇడడ:ద సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:84
లఇ: పప
100-123/442

300
RBE1229484
పపరర: మరగయమమ ఇరల

100-123/548

భరస : నధగగలక ఇరల
ఇఇటట ననఇ:9/55
వయససస:28
లఇ: ససస స
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301
RBE1229492
పపరర: నధగగలక ఇరల

100-123/549

తఇడడ:ద శశనస ఇరల
ఇఇటట ననఇ:9/55
వయససస:29
లఇ: పప
304
LHL4205019
పపరర: కరశమమ గగఇజర

100-123/444

100-123/447

100-125/542

100-123/452

100-123/455

100-123/456

100-122/945

తఇడడ:ద గగవఇదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-59/1
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
LHL4204566
పపరర: వవఇకట రరజగష నధదదగదధద

317
RBE1084250
పపరర: జజన ససధధకర అఇదసగగల

320
LHL4205035
పపరర: భటగయలకడమ నడడగడడ

323
LHL4202602
పపరర: వవఇకయయ గగఇజర

100-123/461

326
RBE1443258
పపరర: సఇపపరర గగఇజ

100-123/453

329
LHL4202610
పపరర: కకఇడలక గగఇజర
తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-59/A
వయససస:36
లఇ: పప

309
RBE1163955
పపరర: సఇపపరర నడడగడడ

100-123/449

312
LHL2556322
పపరర: సరఇబశవరరవప నడడగడడ

100-123/451

315
LHL4205027
పపరర: సససదమమ నడడగడడ

100-123/454

భరస : రరమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-128/830

318
RBE1240712
పపరర: మమరగ పపదసపరలల మలరగరరర
అఇదసగగల
తఇడడ:ద జజనసన అఇదసగగల
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:26
లఇ: ససస స

100-128/834

100-123/457

321
LHL4206306
పపరర: నధగమణణ నడడగడడ

100-123/458

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-123/459

324
RBE0618595
పపరర: లకడమ వవమగల

100-123/460

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-123/462

భరస : నరసపఇహ రరవప గగఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-123/464

100-123/446

తఇడడ:ద రరమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటపత
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:69
లఇ: పప
328
LHL4203865
పపరర: నధగగశసర రరవప రరగగల

100-123/450

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకయయ గగఇజజ
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:30
లఇ: పప
325
RBE0620435
పపరర: వనఇకటటశసరరల రరగగల

311
LHL2559797
పపరర: పపచచమమ ఆకకల

306
LHL4204731
పపరర: వనఇకట రమమష నడడగడడ

భరస : వనఇకట రమమష నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-56
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద జజనసన అఇదసగగల
ఇఇటట ననఇ:9/57
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:33
లఇ: పప
322
RBE1456301
పపరర: నరసపఇహ రరవప గగఇజజ

100-123/448

తఇడడ:ద రరమ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:72
లఇ: పప
319
LHL4204285
పపరర: వవఇకట రరవప నధదదగదధద

308
LHL4206298
పపరర: శరరష నడడగడడ

100-123/443

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-56
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-56/A
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద అబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:37
లఇ: పప
316
RBE2226975
పపరర: పకకరయయ నడడగడడ

100-123/445

భరస : సరఇబశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-56
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : బదహఇ
ఇఇటట ననఇ:9-56
వయససస:34
లఇ: ససస స
313
LHL2558674
పపరర: సరఇబయయ సస ఇఠరఇ

305
LHL2566180
పపరర: వనఇకటటశసరరల నడడగడడ

303
LHL3857786
పపరర: అరరణధ గగఇజ
తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-55/A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-56
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-56
వయససస:36
లఇ: ససస స
310
RBE1157511
పపరర: గగరవమమ బతత
స ల

100-123/550

భరస : బగజర ఇరల
ఇఇటట ననఇ:9/55
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-55A
వయససస:62
లఇ: ససస స
307
LHL4206280
పపరర: అననరరధ నడడగడడ

302
RBE1229500
పపరర: శవ పరరసత ఇరల

327
RBE2226983
పపరర: రరమలఇగమమ గగఇజ

100-123/463

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-123/465

330
LHL3857901
పపరర: మలలల శసరగ శశఇఠరఇ

100-123/591

భరస : వనఇకటటదవప
ఇఇటట ననఇ:9-60
వయససస:37
లఇ: ససస స
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331
LHL4204293
పపరర: రమమష గగఇజ

100-123/592

తఇడడ:ద పసద అబటబయ
ఇఇటట ననఇ:9-60
వయససస:33
లఇ: పప
334
RBE2226991
పపరర: వనఇకటటశసరరల సస ఇఠరఇ

100-123/595

100-122/948

100-123/598

100-123/601

100-123/604

100-122/950

100-123/608

100-123/611

తఇడడ:ద శతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:63
లఇ: పప
358
LHL4204194
పపరర: చనన వవఇకట రరవప సస ఇటటఇ
తఇడడ:ద వవఇకటటశసరళళ
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-123/599

344
RBE2227007
పపరర: సససదమమ ఇరరల

347
LHL2558773
పపరర: ససశల మఇదపరటట

100-123/602

339
LHL4204749
పపరర: నరసపఇహ మమరగస మఇదపరటట

342
RBE1612936
పపరర: శఇకరరరవప మఇదపరటట

100-123/600

345
RBE2227015
పపరర: శశనస ఇరరల

100-123/603

100-123/605

348
RBE1962729
పపరర: మమనక సస నవటమ

100-122/949

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప సస నవటమ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:21
లఇ: ససస స

100-123/606 351
350
LHL2543627
LHL3851466
పపరర: లకకమనరసపఇహమమరగస కనకమమడ
పపరర: ఆఇజనవయగలక కనకమమడల

100-123/609

356
RBE1728062
పపరర: రరణగక సస ఇటటఇ

100-125/543

భరస : వనఇకటటదవప
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-123/607

తఇడడ:ద శతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:59
లఇ: పప

353
RBE2227023
పపరర: సరలగశ నరసపఇహమమరగస
కనకమమడల
తఇడడ:ద యగరనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:42
లఇ: పప

359
LHL4205050
పపరర: హనసమలయమమ శశఇఠరఇ

100-123/597

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:54
లఇ: పప

354
RBE2227031
పపరర: సససదయయ ఇరరల

100-123/610

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ఎడడకకఇడలక సస ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-123/613

100-122/947

తఇడడ:ద సతయనధరరయణ మఇదపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ద యగరనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:ద అబబయయ సస ననస ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:29
లఇ: పప
355
RBE2227049
పపరర: యగరనఇదఇ కనకమమడల

341
RBE0618868
పపరర: నధగమణణ మఇదపరటట

336
RBE1525278
పపరర: గగపపనధధ సస ఇటటఇ

తఇడడ:ద సతయనధరరయణ మఇదపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-61-1
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప సస ఇఠరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:20
లఇ: ససస స
352
RBE1443241
పపరర: ఏడడకకఇడలక సస ఇటటఇ

100-123/596

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ససతధరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-61/1
వయససస:35
లఇ: పప
349
RBE1992981
పపరర: సరసత సస ఇఠరఇ

338
LHL3852035
పపరర: వనఇకటటదవప సస ఇఠరఇ

100-123/594

తఇడడ:ద వనఇకటరరవప సస ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : నరసపఇహ మమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : సరగర బటబగ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:29
లఇ: ససస స
346
LHL2544120
పపరర: సతయనధరరయణ మఇదపరటట

100-122/946

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : శఇకర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:32
లఇ: ససస స
343
RBE1879048
పపరర: వజయ కకమలరగ కకతస పలల

335
RBE1525245
పపరర: రరజయలకడమ సస ఇటటఇ

333
LHL4206314
పపరర: లకడమ గగఇజ
భరస : వనలలదదద
ఇఇటట ననఇ:9-60
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : గగపసనధధ సస ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటరరవప సస ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:22
లఇ: పప
340
RBE0618579
పపరర: లలత మఇదపరటట

100-123/593

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-60
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-60
వయససస:43
లఇ: పప
337
RBE1525286
పపరర: శశహరగ సస ఇటటఇ

332
LHL4205043
పపరర: రమలదదవ శశఇఠరఇ

357
LHL2556777
పపరర: చన వనఇకటటదవప సస ఇఠరఇ

100-123/612

తఇడడ:ద మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:36
లఇ: పప
100-123/614

360
RBE0424929
పపరర: వనఇకటదవమమ సస ఇఠరఇ

100-123/615

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:63
లఇ: ససస స
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361
RBE0618751
పపరర: ఆదదలకడమ సస ఇఠరఇ

100-123/616

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:32
లఇ: ససస స
364
RBE1664283
పపరర: నలమ కరళఇగగ

100-125/544

100-123/619

100-123/622

368
RBE2227064
పపరర: సరళ సస ఇధచఇ

371
LHL2544161
పపరర: వనఇకటటశసరరల సస ఇటటఇ

100-123/625

374
LHL4203832
పపరర: వనఇకటటశసరరల సస ఇటటఇ

100-123/620

377
RBE2227098
పపరర: అబబయయ సస ఇఠరఇ

100-123/623

100-123/626

100-123/629

379
LHL4204012
పపరర: లకకమ నరసపఇహమమరగస
కనకమమడల
తఇడడ:ద సపతచసయల
ఇఇటట ననఇ:9-66
వయససస:53
లఇ: పప

100-123/631

380
LHL4204020
పపరర: శవ నరసపఇహ మమరగస
కనకమమడల
తఇడడ:ద జజసలల రరమ మమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-66
వయససస:32
లఇ: పప

100-123/632

382
RBE0618272
పపరర: పదమ కనకమమడల

100-123/634

383
RBE1400969
పపరర: వరమమ గగఇజ

100-123/635

భరస : నరశఇహసరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-67
వయససస:39
లఇ: ససస స
388
RBE1838325
పపరర: వనఇకట రమలరరవప పస షర
తఇడడ:ద నసరయయ పస షర
ఇఇటట ననఇ:9-67
వయససస:26
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

386
RBE0889816
పపరర: వజయ లకకమ సపదదఇశశటట

389
LHL3851813
పపరర: శశనవరసరరవప సస ఇఠరల
తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-67/1
వయససస:45
లఇ: పప

372
LHL3857596
పపరర: రమలదదవ సస ఇదచఇ

100-123/624

375
RBE1223973
పపరర: నవన కకమలర కనకమమడల

100-123/627

100-123/630
378
LHL2560118
పపరర: జసలరమమమరగస కకఇడల కనకరమమ

381
LHL4205076
పపరర: ఆదదలకడమ కనకమమడల

100-123/633

తఇడడ:ద జజసలలరరమమమరగస కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-66
వయససస:37
లఇ: ససస స
384
LHL2564870
పపరర: అఇజమమ గగరజజల

100-123/636

భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-66-1
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-123/638

భరస : మలల కరరరరన రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-67
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-124/639

100-123/621

తఇడడ:ద శతధరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-66
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : చన అబటబయ గగఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-66
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-123/637

369
RBE2227072
పపరర: మలలల శసరగ సస ఇరఇ

తఇడడ:ద లకడమ నరసపఇహ మమరగస కనకమమడల
ఇఇటట ననఇ:9-65
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:ద చనవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-65
వయససస:77
లఇ: పప

385
LHL2564961
పపరర: వనఇకటనరసమమ రరగగల

100-125/546

భరస : పసదపపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-65
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద లకడమ నరసపఇహమమరగస కనకమమడల
ఇఇటట ననఇ:9-65
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద జజసల రరమమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-66
వయససస:32
లఇ: ససస స

366
RBE1728047
పపరర: అబబయయ సస నవటమ

భరస : వనఇటటదవప
ఇఇటట ననఇ:9-64
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పపదధ పపలలల రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-65
వయససస:32
లఇ: పప
100-123/628

100-123/618

తఇడడ:ద అఇతయయ సస నవటమ
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:ద అబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-65
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:ద అబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-65
వయససస:49
లఇ: పప
376
RBE1356444
పపరర: శవనఇదదన శశనవరస

100-125/545

భరస : సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-64
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:9-64
వయససస:64
లఇ: ససస స
373
LHL4200671
పపరర: పసదపపలలలరరవప సస ఇఠరఇ

365
RBE1728039
పపరర: అఇజమమ సస నవటమ

363
RBE2227056
పపరర: లకడమ కకపపపల
భరస : పసదగగపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : అబబయయ సస నవటమ
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పసదవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-64
వయససస:69
లఇ: పప
370
RBE2227080
పపరర: రరమససబబమమ సస ఇధచఇ

100-123/617

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల కరళఇగగ
ఇఇటట ననఇ:9-63
వయససస:23
లఇ: ససస స
367
LHL2562502
పపరర: మటట పలల సస ఇఠరఇ

362
RBE0620401
పపరర: వనఇకటటదవప సస ఇఠరఇ

387
RBE0889832
పపరర: మలల కరరరరన రరవప సపదదఇశశటట

100-123/639

తఇడడ:ద వవఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-67
వయససస:43
లఇ: పప
100-123/640

390
LHL3851805
పపరర: సతయనధనరరయణ కకపపపల

100-123/641

తఇడడ:ద శతధరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-68
వయససస:44
లఇ: పప
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391
RBE1541069
పపరర: రమణ గఇజజల

100-123/643

భరస : గగవఇదస గఇజజల
ఇఇటట ననఇ:9-68
వయససస:38
లఇ: ససస స
394
LHL4203873
పపరర: ససరగష సస ఇఠగఇ

100-123/646

100-123/649

100-123/651

100-123/652

100-123/655

401
RBE1443407
పపరర: నరసమమ తధయల

404
LHL4203337
పపరర: మలల యయ జరకరర

407
RBE1903848
పపరర: పదసనన సస ఇటటఇ

100-123/658

410
LHL2567295
పపరర: రమలదదవ కకపపపల

తఇడడ:ద చనన గగపయలయ
ఇఇటట ననఇ:9-73
వయససస:38
లఇ: పప

413
RBE1412634
పపరర: బటల కకటయయ గగఇజ

తఇడడ:ద చననపపలలల రరవప సస ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-74
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : బతతదపరల కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-75A
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-123/653

419
RBE1084011
పపరర: సససదధ రరవప కకపపపల
తలల : అఇకమమ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-75A
వయససస:29
లఇ: పప

100-129/519
399
RBE1223650
పపరర: నరసపఇహ మమరగస కనకమమడల

402
LHL2565646
పపరర: వనదగగపయయ కకపపపల

100-123/99

405
LHL4203386
పపరర: వనఇకటటశసరరల జరకరర

100-123/654

తఇడడ:ద మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:33
లఇ: పప
100-123/656

408
RBE1982693
పపరర: సరయ పదకరశ తధయ

100-123/657

తఇడడ:ద మధస తధయ
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:22
లఇ: పప
100-123/659

411
LHL4200689
పపరర: మమలలల సయయద

100-123/660

తఇడడ:ద సససదధ
ఇఇటట ననఇ:9-73
వయససస:60
లఇ: పప
100-123/100

414
LHL2560795
పపరర: పదధమవత శశఇఠరఇ

100-123/662

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-74
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-123/664

తఇడడ:ద భటటటదపరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-75A
వయససస:32
లఇ: పప
100-125/547

100-123/648

తఇడడ:ద రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9/72
వయససస:84
లఇ: పప

తఇడడ:ద చన అబటబయ గగఇజ
ఇఇటట ననఇ:9/74
వయససస:41
లఇ: పప

100-123/663 416
415
RBE1108829
RBE0839597
పపరర: వనఇకట నరసపఇహ రరవప సస ఇటటఇ
పపరర: సససదధరరవప కకపపపల

418
RBE1084003
పపరర: అఇకమమ కకపపపల

100-122/951

భరస : యగరనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-73
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-123/661

396
RBE1223957
పపరర: ససగఇధద సస ననస ఇ

తఇడడ:ద యగరననదఇ కనకమమడల
ఇఇటట ననఇ:9-71
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : రమమష సస ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మధస తధయ
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:20
లఇ: పప
412
LHL4203840
పపరర: యగరనఇధఇ కకపపపల

100-123/650

తఇడడ:ద చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:ద చనన పపలలలరరవప సస ననస ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:25
లఇ: పప
409
RBE1990456
పపరర: వఇశకకషర తధయ

398
RBE2227106
పపరర: వనఇకటరమణ కనకమమడల

100-123/645

భరస : నరగశ బటబగ సస ననస ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : మధస తధయల
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పసద సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:36
లఇ: పప
406
RBE1477017
పపరర: రమమశ సస ననస ఇ

100-123/647

భరస : యగరనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-71
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పసదద వనఇకటపత తధయ
ఇఇటట ననఇ:9-71/1
వయససస:44
లఇ: పప
403
LHL2556330
పపరర: నరసపఇహరరవప కకపపపల

395
RBE0722520
పపరర: కకటటశసరమమ సస ఇఠరఇ

393
LHL3851821
పపరర: నరగష బటబగ సస ఇఠరఇ
తఇడడ:ద శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : నరసపఇహ మమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-71
వయససస:40
లఇ: ససస స
400
RBE1163963
పపరర: శశనవరసరరవప తధయ

100-123/644

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-68
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప సస ఇఠగఇ
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:34
లఇ: పప
397
LHL4205084
పపరర: రజన కనకమమడల

392
RBE1547652
పపరర: శశకరఇత ఒరరస

417
RBE0839779
పపరర: అఇకమమ కకపపపల

100-123/665

భరస : బటటదపరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-75A
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-125/548

420
LHL2564623
పపరర: వనఇకటనరసమమ ఎలశశటట

100-123/666

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-76
వయససస:54
లఇ: ససస స
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421
LHL4203519
పపరర: శవశఇకర ఏలశశటట

100-123/667

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-76
వయససస:31
లఇ: పప
424
LHL2564615
పపరర: ధనలకడమ కకపపపల

100-123/669

100-123/672

100-123/675

100-123/678

100-123/681

100-123/684

100-123/687

తఇడడ:ద గఫపర
ఇఇటట ననఇ:9-84
వయససస:55
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE2227148
పపరర: చనవనఇకటపత తధయ

437
LHL2544252
పపరర: జజన సయయద

440
RBE1286575
పపరర: నధగగలమర సయయద

443
RBE1304047
పపరర: హసన బ సయయద

100-125/550

446
LHL2558658
పపరర: పదధమవత గజరరల

100-123/679

449
LHL4203402
పపరర: సససదధ వల షపక
తఇడడ:ద మహమద శరర్్
ఇఇటట ననఇ:9-84
వయససస:38
లఇ: పప

429
RBE2227122
పపరర: రరధ కకపపప

100-123/674

432
LHL4200697
పపరర: యగరనఇదఇ కకపపపల

100-123/677

435
LHL4205092
పపరర: చఇతపలల జహరరబ షపక

100-123/680

భరస : దసస గగరగ
ఇఇటట ననఇ:9-81
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-123/682

438
LHL4203394
పపరర: మలబమ ససబటన సయద

100-123/683

తఇడడ:ద మమలలఅల
ఇఇటట ననఇ:9-82
వయససస:33
లఇ: పప
100-123/685

441
RBE2227155
పపరర: అమనధ సయయద

100-123/686

భరస : వకలలల
ఇఇటట ననఇ:9-82
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-123/688

444
RBE2227163
పపరర: మధససనధనరరవప నఇబమరగ

100-123/689

తఇడడ:ద గగయఇదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:42
లఇ: పప
100-123/690

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-84
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-123/692

100-123/671

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-79
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : మలబగ ససభటన సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:54
లఇ: ససస స
448
LHL4200804
పపరర: అబగదల బబ రరశ రజజక షపక

100-123/676

తఇడడ:ద మమలలల సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-82
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : గగయఇదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:69
లఇ: ససస స
445
RBE1227074
పపరర: ఆధదలకడమ హరరదధసస

431
LHL3857158
పపరర: నధగగశసరమమ కకపపపల

426
LHL3851573
పపరర: నరసపఇహరరవప కకపపపల

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-78
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మమలలల
ఇఇటట ననఇ:9-82
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:9-82
వయససస:33
లఇ: ససస స
442
LHL3857760
పపరర: ససతధరరవమమ నఇబమరగ

100-123/673

తఇడడ:ద జగనధనధఇ
ఇఇటట ననఇ:9-80
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకట రమలరరవప పస షర
ఇఇటట ననఇ:9-81
వయససస:20
లఇ: ససస స
439
LHL4206322
పపరర: లతఫ బ సయయద

428
RBE1547710
పపరర: గగపప బతత
స ల

100-125/549

తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-78
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : నరశఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-79
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : చనవనఇకటపత
ఇఇటట ననఇ:9-80
వయససస:62
లఇ: ససస స
436
RBE1803782
పపరర: రగఖ పస షర

100-123/670

తఇడడ:ద శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-78
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : నరశఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-79
వయససస:35
లఇ: ససస స
433
RBE2227130
పపరర: సతయవత తధతత

425
RBE2227114
పపరర: ససతమమ కకపపపల

423
RBE1993724
పపరర: శవ నలల బబ యన
తఇడడ:ద థధమస నలల బబ యన
ఇఇటట ననఇ:9-76
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : శతధరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-77
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : నరసపఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:9-78
వయససస:33
లఇ: ససస స
430
LHL3857141
పపరర: లకడమ కకపపపల

100-123/668

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-76
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-77
వయససస:39
లఇ: ససస స
427
RBE0617175
పపరర: ససజజత కకపపపల

422
RBE0617787
పపరర: గరయతద మమలశశటట

447
LHL3851201
పపరర: వనఇకటటససరరల గజరరల

100-123/691

తఇడడ:ద యలమఇదధచధరగ
ఇఇటట ననఇ:9-84
వయససస:44
లఇ: పప
100-123/693

450
RBE0617431
పపరర: ననరర హన షపక

100-123/694

తఇడడ:ద రజజక
ఇఇటట ననఇ:9-84
వయససస:32
లఇ: ససస స
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451
RBE0618132
పపరర: లకడమ గజరరల

100-123/695

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-84
వయససస:33
లఇ: ససస స
454
LHL2558633
పపరర: సససదమమ కకపపపల

100-123/698

100-123/701

100-123/704

100-123/707

100-123/709

100-125/552

100-123/713

భరస : శశనవరసరరవప యలమల
ఇఇటట ననఇ:9-94
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE1727486
పపరర: మఇదపరటట గగరగ్స

467
RBE2227205
పపరర: సరమమజయఇ ఎరగశశటట

470
LHL3857711
పపరర: పదమ నఇబమరర

473
LHL2559300
పపరర: లలల బ షపక

100-123/716

476
LHL4205100
పపరర: రరజగశసరగ మగతల

100-123/101

479
LHL4204772
పపరర: వనఇకటటశసరరల మగతధల
తలల : రగశమమ
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:53
లఇ: పప

459
LHL3857752
పపరర: పసదవనఇకటటదవమమ మగతధల

100-123/703

462
RBE2227171
పపరర: దధనధలకకమ ఏలల శశటట

100-123/706

465
LHL2561645
పపరర: వషత
ర మమరగస యలమల

100-123/708

తఇడడ:ద ససతధరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-91
వయససస:50
లఇ: పప
100-123/710

468
RBE0973249
పపరర: వనఇకటటశసరరల

100-125/551

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-91
వయససస:40
లఇ: పప
100-123/711

471
RBE2227213
పపరర: లకకమదదవమమ వరసఇ

100-123/712

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-93
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-123/714

474
LHL2559318
పపరర: ఖలతతన బ షపక

100-123/715

భరస : మలబగ
ఇఇటట ననఇ:9-94
వయససస:77
లఇ: ససస స
100-123/717

భరస : సససదధ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-94
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-123/719

100-123/700

భరస : హనసమఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-88-1
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : సతధసర
ఇఇటట ననఇ:9-94
వయససస:49
లఇ: ససస స

తలల : వనఇకటటదవమమ
ఇఇటట ననఇ:9-94
వయససస:35
లఇ: పప
478
RBE2227221
పపరర: వజయ లకడమ యలమల

100-123/705

భరస : మధససనదనరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-92
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సససదధ
ఇఇటట ననఇ:9-94
వయససస:52
లఇ: పప
475
LHL4200721
పపరర: సససదధరరవప మగతధల

461
RBE2227189
పపరర: హనసమఇతరరవప ఎలశశటట

456
LHL4206330
పపరర: సససదమమ మలదధసస

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-88
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : నధగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:9-91
వయససస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల తతట
ఇఇటట ననఇ:9-91
వయససస:20
లఇ: పప
472
LHL2552313
పపరర: సతధసర షపక

100-123/702

తఇడడ:ద మఇదపరటట శశనస
ఇఇటట ననఇ:9/91
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరసపఇహ రరవప గగఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-91
వయససస:30
లఇ: పప
469
RBE1727965
పపరర: నగరజ తతట

458
RBE1803790
పపరర: శశనస పస షర

100-123/697

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-85
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నధగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:9-88/1
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-89
వయససస:87
లఇ: పప
466
RBE1229476
పపరర: దసరర రరవప గగఇజ

100-123/699

తఇడడ:ద నరసయయ పస షర
ఇఇటట ననఇ:9-87
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:ద ఖలసపఇ
ఇఇటట ననఇ:9-88
వయససస:53
లఇ: పప
463
RBE2227197
పపరర: నధగభమషణఇ ఎలశశటట

455
LHL2558641
పపరర: వనఇకటరమణమమ మలదధసస

453
RBE0722538
పపరర: బటజ బబగఇ
భరస : సససదధ వల
ఇఇటట ననఇ:9-84
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-85
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-87
వయససస:78
లఇ: ససస స
460
LHL4204343
పపరర: దసస గగరగ చఇతపలల

100-123/696

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-84
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:9-85
వయససస:77
లఇ: ససస స
457
RBE0618173
పపరర: ఈశసరమమ జడడగగ

452
RBE0618496
పపరర: గగవరరన గజరరల

477
LHL4206348
పపరర: వనఇకటటదవమమ మగతల

100-123/718

భరస : ఆదదనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-94
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-123/720

480
RBE1217158
పపరర: శవ పరరసత దదరఇగగల

100-123/721

భరస : వనఇకటటశసరరల దదరఇగగల
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:32
లఇ: ససస స
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481
LHL2565562
పపరర: కకషస ర యరశఇశశటట

100-123/102

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/96
వయససస:31
లఇ: పప
484
LHL2565851
పపరర: వనఇకటటశసరరల యయరశఇశశటట

100-123/724

485
RBE1217141
పపరర: కకటమమ దదరఇగగల

100-123/727

488
LHL2548857
పపరర: శశనవరసరరవప మమగతధల

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:33
లఇ: పప
100-123/733

100-123/736

100-123/151

100-123/154

భరస : నధగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-103
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

500
LHL2559342
పపరర: రఇజజన సయయద

503
RBE1612944
పపరర: వరసఇత గడడపపడడ

100-122/952

506
RBE2227254
పపరర: వరగలకడమ వరసఇ

100-123/734

509
LHL3851888
పపరర: నధగరరజ దధసఇ
తఇడడ:ద రరమలఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-103
వయససస:42
లఇ: పప

489
LHL3851011
పపరర: నరసపఇహరరవప మగతధల

100-123/729

492
RBE2227239
పపరర: మహబమబ షపక

100-123/732

495
LHL4200739
పపరర: శశరరమగలక కకపపపల

100-123/735

తఇడడ:ద కరళయయ
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:67
లఇ: పప
100-123/737

498
RBE0618736
పపరర: హససనధ సయయద

100-123/738

భరస : జజన బటషర
ఇఇటట ననఇ:9-99
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-123/152

501
LHL4203683
పపరర: జజన బటషర సయద

100-123/153

తఇడడ:ద సససదధ
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:38
లఇ: పప
100-123/155

504
LHL2566016
పపరర: వనఇకరయమమ జజలల

100-123/156

భరస : మలల ఖలరరరనరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-101
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-123/157

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-102
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-123/159

100-123/726

భరస : పసఇటటసహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ససతధరరమయయ గడడపపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప వరసఇ
ఇఇటట ననఇ:9-102
వయససస:23
లఇ: ససస స
508
LHL2565836
పపరర: లకడమ కకమలరగ వరసఇ

100-123/731

భరస : సససదధ
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : జజన బటషర
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:32
లఇ: ససస స
505
RBE1525211
పపరర: తదవవణణ వరసఇ

497
LHL4204335
పపరర: జజన బటషర శశక

486
RBE1217166
పపరర: శశనస దదరఇగగల

తఇడడ:ద మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:ద హహసపన
ఇఇటట ననఇ:9-99
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:ద పసద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:39
లఇ: పప
502
RBE0722546
పపరర: మహబ సయయద

100-123/728

తఇడడ:ద శశరరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరజయలయ
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:30
లఇ: పప
499
LHL2548865
పపరర: సససదధ షపక

494
LHL2562049
పపరర: వనఇకటటశసరరల కకపపపల

100-123/723

తఇడడ:ద వరయయ దదరఇగగల
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద అబగదలదహమలన
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:51
లఇ: పప
496
RBE0804971
పపరర: వవఇకటటశ శశరరమదధసన

100-123/725

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:38
లఇ: పప

100-123/730 491
490
LHL4204350
RBE0617712
పపరర: చనన వనఇకటటశసరరల మగతధల
పపరర: రమలదదవ మగతధల

483
LHL2565810
పపరర: నధగమణణ యరశఇశటటట
భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : శశనస దదరఇగగల
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : గగపపనధద యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:28
లఇ: ససస స

493
RBE2227247
పపరర: పసఇటటసరహహబ షపక

100-123/722

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:ద గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:56
లఇ: పప
487
RBE1251933
పపరర: లకడమ యరశఇశశటట

482
LHL2544484
పపరర: గగపసనధథ యరశఇశశటట

507
RBE2227262
పపరర: శశనవరసరరవప వరసఇ

100-123/158

తఇడడ:ద నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-102
వయససస:49
లఇ: పప
100-123/160

510
LHL4200747
పపరర: కకటటశసరరరవప వరసఇ

100-123/161

తఇడడ:ద రరమలఇజనవయగలక వరసఇ
ఇఇటట ననఇ:9-103
వయససస:39
లఇ: పప
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511
RBE2227270
పపరర: కళళవత వరసఇ

100-123/162

భరస : రరమలఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-103
వయససస:62
లఇ: ససస స
514
RBE2227288
పపరర: శశనవరసరరవప యలమల

100-123/165

100-129/13

100-123/170

100-123/173

100-123/176

100-123/179

100-128/1084

భరస : దరగయల
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:54
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
LHL2565711
పపరర: రరజగశసరగ ఆవపల

527
RBE1612928
పపరర: మత షపక

530
RBE2227346
పపరర: జజనబ షపక

533
LHL4202495
పపరర: గర శశక

100-123/184

536
RBE0617191
పపరర: ధనలకడమ తరరమలశశటట

100-123/174

539
RBE2518728
పపరర: జన బబగఇ షపక
భరస : హసన హమలద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:37
లఇ: ససస స

519
RBE2227312
పపరర: జజనబ కకతధసల

100-123/169

522
LHL4205118
పపరర: రమజ షపక

100-123/172

525
RBE0695106
పపరర: పదవణ కకమలర ఆవపల

100-123/175

తఇడడ:ద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:34
లఇ: పప
100-123/177

528
RBE2227320
పపరర: జరసతతన కకతధసల

100-123/178

భరస : జమలల
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-123/180

531
RBE0722389
పపరర: మలబగ ససభటన షపక

100-123/181

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-110
వయససస:36
లఇ: పప
100-123/182

100-123/183
534
LHL4204301
పపరర: పదసనన కకమలర తరరమల శశటట

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:41
లఇ: పప
100-123/185

భరస : పదసనన కకమలర
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-123/187

100-123/167

భరస : రసనల
ఇఇటట ననఇ:9-106-B
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద దరగయల హహసపన
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : సససదధరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:43
లఇ: ససస స
538
RBE2227353
పపరర: హహసపసన షపక

100-123/171

భరస : పసఇటటసహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-108
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద హసన అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-110
వయససస:18
లఇ: ససస స
535
RBE0418616
పపరర: రగజజ రమణణ నఇబమరగ

521
LHL3857745
పపరర: సససదధబ షపక

516
RBE2227304
పపరర: చఇదదశశఖరరరవప ధరమవరపప

భరస : జమలల
ఇఇటట ననఇ:9-106
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పసఇటట సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మరరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:79
లఇ: పప
532
RBE2518736
పపరర: కరగశరమ షపక

100-123/168

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సససదసలక ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:25
లఇ: ససస స
529
RBE2227338
పపరర: అబగదల రహమలన షపక

518
LHL4200762
పపరర: షరరఫ కకతధసల

100-123/164

తఇడడ:ద నరసపఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-105
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : ఖలససమలల
ఇఇటట ననఇ:9-106-A
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:47
లఇ: పప
526
RBE1381888
పపరర: లకడమ శరరష ఆవపల

100-123/166

తఇడడ:ద జమలల
ఇఇటట ననఇ:9-106
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:ద ఖలససమలల
ఇఇటట ననఇ:9-106/1
వయససస:35
లఇ: పప
523
LHL2559334
పపరర: సససదసలక ఆవపల

515
RBE2227296
పపరర: మరరమహహదద న కకతధసల

513
RBE1286310
పపరర: నజరరననస షపక
భరస : సరరదర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మదధరసల
ఇఇటట ననఇ:9-105
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:ద సతయఇ నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:9-105
వయససస:57
లఇ: పప
520
LHL4200788
పపరర: రసనల షపక

100-123/163

తఇడడ:ద మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:48
లఇ: పప
517
RBE1922947
పపరర: రమలరరవప నడడగడడ

512
RBE1286286
పపరర: సరరదర షపక

537
RBE0617340
పపరర: నధగరరజ కకమలరగ బచసచ

100-123/186

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-127/1107

540
RBE2227361
పపరర: గగసస షపక

100-123/188

తఇడడ:ద నబ
ఇఇటట ననఇ:9-112
వయససస:69
లఇ: పప
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541
RBE2227379
పపరర: సపఇగరమమమ గడడ ఇ

100-123/189

భరస : నగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-114/11
వయససస:46
లఇ: ససస స
544
LHL2563039
పపరర: హనపర బ కకతధసల

100-123/192

100-123/195

భరస : గఫస ర
ఇఇటట ననఇ:9-117
వయససస:46
లఇ: ససస స
553
RBE1286328
పపరర: కకటటశసర రరవప కఇభల

100-123/200

100-126/289

100-123/203

100-123/206

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-122
వయససస:45
లఇ: ససస స
568
RBE2480093
పపరర: హరగణణ ఆతతకలరగ
భరస : శరయఇ పదసరద ఆతతకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-121/1103

554
RBE1547538
పపరర: సససదమమ కకపపపల

100-123/201

549
RBE1985654
పపరర: అబగదల గఫపర షపక

100-123/197

557
RBE1879238
పపరర: వవణగగరపరల సఇగగల

560
RBE1443266
పపరర: వజయ లకడమ రరగగల

563
RBE1525070
పపరర: కకటటశసర రరవప రరగగల

566
RBE1547587
పపరర: శశనవరస రరవప మలల రరడడడ

569
LHL3851177
పపరర: నరసపఇహ మమరగస కగ
తఇడడ:ద ఆఇజనవయగలక కనకమమడల
ఇఇటట ననఇ:9/125
వయససస:36
లఇ: పప

552
LHL2564326
పపరర: నధగరతనఇ మలరగశశటట

100-123/199

555
LHL4204053
పపరర: రవ కకమలర కకపపపల

100-126/288

తఇడడ:ద శశ రరమగలక కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-119
వయససస:32
లఇ: పప
100-126/290

558
LHL2551406
పపరర: కకఇడలక కకపపపల

100-123/202

తఇడడ:ద యగరనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-120
వయససస:47
లఇ: పప
100-123/204

561
RBE1498179
పపరర: రమణ రరగగల

100-123/205

భరస : నధగగశసర రరవప రరగగల
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-123/207

564
RBE1525120
పపరర: నరసపఇహరరవప రరవపల

100-123/739

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల రరవపల
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:41
లఇ: పప
100-123/211

తఇడడ:ద బకకలక
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:53
లఇ: పప
100-118/438

100-123/194

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-118
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటససరరల రరగగల
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:33
లఇ: పప
100-123/210

546
RBE2227403
పపరర: మదధరసల కకతధసల

తఇడడ:ద మదధరసల
ఇఇటట ననఇ:9-117
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : నధగగశసర రరవప రరగగల
ఇఇటట ననఇ:9-120
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశసరరల రరగగల
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:68
లఇ: ససస స
565
RBE2227452
పపరర: సరవతద మలరరడడడ

100-123/196

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప సఇగగల
ఇఇటట ననఇ:9-119
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-120
వయససస:42
లఇ: ససస స
562
RBE1498195
పపరర: బటపమమ రరగగల

548
RBE2227411
పపరర: రరమభటగయఇ యరశఇశశటట

551
RBE1470749
పపరర: ససనతధ కఇబటల

100-123/191

తఇడడ:ద పసదమరర
ఇఇటట ననఇ:9-116
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : జమలలల కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-119
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప సఇగగల
ఇఇటట ననఇ:9-119
వయససస:22
లఇ: పప
559
LHL3857729
పపరర: వనఇకటరమణ కకపపపల

100-123/193

భరస : కకటటశసర రరవప కఇబటల
ఇఇటట ననఇ:9-118
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప కఇభల
ఇఇటట ననఇ:9-118
వయససస:37
లఇ: పప
556
RBE1879220
పపరర: వనఇకట గగపప సఇగగల

545
RBE2227395
పపరర: జజన బ కకతధసల

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-116/11
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-123/198

543
LHL2568079
పపరర: నధగగఇదదఇ నలకకకరగస
భరస : చచదరగ
ఇఇటట ననఇ:9-115
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : మదధర వల
ఇఇటట ననఇ:9-116
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-116/11
వయససస:49
లఇ: పప
550
RBE2227429
పపరర: సససదధ బ కకతధసల

100-123/190

భరస : ససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-114/11
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : మరరమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:9-116
వయససస:40
లఇ: ససస స
547
LHL4200812
పపరర: శశనవరసరరవప యరశఇశశటట

542
RBE2227387
పపరర: ససశల కకఇడధ

567
RBE1381896
పపరర: శశలకడమ మలరరడడడ

100-123/740

భరస : బటలసససదసలక మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-123/103

100-123/104
570
LHL3857505
పపరర: వనఇకరటటరరవమమ కనకమమడల

భరస : ఆఇజనవయగలక కనకమమడల
ఇఇటట ననఇ:9/125
వయససస:56
లఇ: ససస స
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571
LHL4204764
పపరర: కకటట నరసపఇహ మమరగస
కనకమమడల
తఇడడ:ద ఆఇజనవయగలక కనకమమడల
ఇఇటట ననఇ:9/125
వయససస:35
లఇ: పప

100-123/105

574
RBE0889204
పపరర: యగరనఇదఇ కకపపపల

100-123/466

100-123/469

100-128/835

100-123/743

586
RBE1438655
పపరర: ఖలదర బటషర షపక

100-122/954

100-122/955

భరస : సససదయయ రరదధదల
ఇఇటట ననఇ:9-174
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-124/640

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/953

584
RBE1412683
పపరర: వనఇకరటటరరవమమ సరసమ

587
RBE2480358
పపరర: నధగగశసర రరవప సరతతలలరర

100-123/785

100-123/744

579
RBE1229518
పపరర: సరగజ ఆకకల

100-123/742

582
RBE2517563
పపరర: నవన వసఇ

100-112/986

585
RBE0883892
పపరర: మహమమద రసనల షపక

100-121/1104

తఇడడ:ద ఖలదర బటషర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-172
వయససస:28
లఇ: పప
100-118/439

588
RBE2480366
పపరర: లకడమ జజజనధఇభ సరతతలలరర

తఇడడ:ద వనఇకట ససబటబరరవప సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:9-173
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : నధగగశసర రరవప సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:9-173
వయససస:42
లఇ: ససస స

590
RBE1675339
పపరర: మమనక రరపలల

591
RBE2479988
పపరర: బషపరరణ షపక

100-126/291

593
RBE2517597
పపరర: శలమ షపక

596
RBE1401165
పపరర: ఉష నధగ రరణణ సరసమ

599
LHL4206249
పపరర: సఇధధయ గగరగట
తఇడడ:ద ససధధకర రగడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-209
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-118/660

100-117/793

భరస : రఫప షపక
ఇఇటట ననఇ:9-176
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-125/1059

100-128/711
594
RBE1665702
పపరర: వనఇకట సరయ మణణకఇట అమరర

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప అమరర
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:24
లఇ: పప
100-123/745

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప సరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-195
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-125/874

100-123/468

భఇధసవప: రరకగశ వసఇ
ఇఇటట ననఇ:9-160
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ద కరగమగలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద జజన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-192
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ద ససధధకర రగడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-209
వయససస:33
లఇ: ససస స

581
RBE1470889
పపరర: పదమలల కకఇడవటట

576
RBE0839795
పపరర: ధనలకకమ జజనకక

తఇడడ:ద కరళయయ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9-146
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : బల ససబదమణయఇ రరపలల
ఇఇటట ననఇ:9-175
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : పపలల రరవప పఇదదరగ
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:32
లఇ: ససస స

598
LHL4206231
పపరర: అవఇత గగరగట

100-122/939

భరస : చన వనఇకటటససరరల సరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-167
వయససస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద జమలల సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-172
వయససస:53
లఇ: పప

595
RBE2517589
పపరర: మరర వల షపక

578
RBE1426262
పపరర: షరరఫర తఇడధ

100-123/236

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-134
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : రమమష కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:24
లఇ: ససస స

583
RBE1356469
పపరర: వవణగ గగపరల ససబదమణయఎఇ
శశరరఇ
తఇడడ:ద వనఇకటటససరరల శశరరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-165
వయససస:53
లఇ: పప

592
RBE1898402
పపరర: అరరణ పఇదదరగ

100-123/467

భరస : సససదధ తఇడధ
ఇఇటట ననఇ:9/136
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : మననద కకమలర వటటటపప
ఇఇటట ననఇ:9-149-2
వయససస:31
లఇ: ససస స

589
RBE0974825
పపరర: పదమ రరదధదల

575
RBE0839621
పపరర: నరసపఇహరరవప జజనకక

573
LHL2563021
పపరర: హసన బ గగఇటటరర
భరస : హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:9-133
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-134
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : యగనఇదఇ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-134
వయససస:28
లఇ: ససస స
580
RBE1472554
పపరర: లలవణయ వటటటపప

100-123/741

భరస : రసనల పటటన
ఇఇటట ననఇ:9-127
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కకటటశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-133
వయససస:34
లఇ: పప
577
RBE1533330
పపరర: శశలకడమ కకపపపల

572
RBE1412659
పపరర: సససదధ బ పటటన

597
LHL4206223
పపరర: తరరపతమలమ గగరగట

100-125/873

భరస : శశనవరస రగడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-209
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-125/875

600
RBE0973439
పపరర: రరమకకషరరరరవప పస శఇ

100-125/876

తఇడడ:ద కకటయయ పస శఇ
ఇఇటట ననఇ:9-214
వయససస:54
లఇ: పప
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601
RBE0973454
పపరర: వశసభటరత పస శఇ

100-125/877

భరస : RAAMAKRISHNAARAO
ఇఇటట ననఇ:9-214
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-125/879

తఇడడ:ద ఆదమ
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:47
లఇ: పప
100-125/882

భరస : ససరగష
ఇఇటట ననఇ:9-218
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-124/174

తఇడడ:ద పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:71
లఇ: పప
100-124/177

భరస : రరనసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:59
లఇ: ససస స

100-125/883

611
LHL4206389
పపరర: సరగజన దదవరపలల

614
RBE0618165
పపరర: ససతమమ కకపపపల

100-124/180

భరస : యగరనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:69
లఇ: ససస స

617
RBE1251891
పపరర: శశనవరస రరవప బగరగశ

100-124/175

తఇడడ:ద నధరరయణ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-232
వయససస:79
లఇ: పప
622
RBE0617241
పపరర: ససబటబయమమ మదదదకరయల

620
RBE1226787
పపరర: లకడమ కకమలరగ దదవరశశటట

100-124/178

భరస : ససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-234
వయససస:48
లఇ: ససస స

623
RBE2227940
పపరర: కకషర కకపపపల

100-123/746

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:54
లఇ: ససస స

626
RBE2227973
పపరర: ఆదదలకడమ యలమల

100-121/1106

629
RBE0722405
పపరర: వనఇకటటశసరరల గగరజజల
తఇడడ:ద చనవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-244
వయససస:47
లఇ: పప

612
RBE0618827
పపరర: శవ పరరసత మలరరడడ

100-124/176

615
RBE1893205
పపరర: మటట యయ కకపపపల

100-124/179

618
RBE2227924
పపరర: నధగమమ ఆకకల

100-124/187

621
RBE2227932
పపరర: ససశల ఆకకల

100-124/188

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-232
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-124/190

624
RBE2227957
పపరర: ఆదదలకడమ కకపపపల

100-124/191

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-237
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-124/198

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-239
వయససస:61
లఇ: ససస స
100-124/209

100-125/884

భరస : శశరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-234
వయససస:56
లఇ: పప
100-124/197

609
RBE0889303
పపరర: ఆదమ కకఇట

తఇడడ:ద యగరనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : సససదయయ దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-232
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-124/189

100-125/881

భరస : సససదధ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కకటటశసర రరవప బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-228A
వయససస:27
లఇ: పప
100-121/1105

606
RBE0889360
పపరర: ససరగష కకఇట

తఇడడ:ద తరరపరలక
ఇఇటట ననఇ:9-220
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:ద చనకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:43
లఇ: ససస స

616
RBE2227890
పపరర: మటట మమ కకపపపల

వయసస 01-01-2021 నటక

608
RBE0889386
పపరర: వరసస కకఇట

100-125/878

తఇడడ:ద ఆదమ
ఇఇటట ననఇ:9-218
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : కకషరరరరవప దదవరపలల
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:67
లఇ: ససస స

613
RBE2227882
పపరర: నధసరమమ మలల రరడడడ

తఇడడ:ద చనకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-241
వయససస:47
లఇ: పప

100-125/880

తఇడడ:ద ఆదమ
ఇఇటట ననఇ:9-219
వయససస:32
లఇ: పప

610
LHL4200960
పపరర: కకషరరరరవప దదవరపలల

628
LHL4200978
పపరర: ఏడడకకఇడలక ఎలమల

605
RBE0889410
పపరర: ససనత కకఇట

603
RBE1216648
పపరర: దసరర మలలల శసరగ పరనసగఇటట
భరస : శశష చధరగ పరనసగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-216-2
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : శరత బటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:37
లఇ: ససస స

607
RBE0889428
పపరర: లకకమ కకఇట

625
RBE2227965
పపరర: నధగమలలల శసరగ యలమల

100-123/551

తఇడడ:ద రసనల మమన
ఇఇటట ననఇ:9/216
వయససస:33
లఇ: ససస స

604
RBE0889402
పపరర: శరత బటబగ కకఇట

619
RBE1226779
పపరర: సససదయయ దదవరశశటట

602
RBE1356485
పపరర: షరజహ బబగఇ మమన

627
RBE1456384
పపరర: పపణయత చదచళళ

100-123/552

భరస : వనఇకట ససబటబరరవప చదచళళ
ఇఇటట ననఇ:9/240
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-124/214

630
RBE0889220
పపరర: గగరజజల గరటట ట

100-124/222

తఇడడ:ద శవ రరమకకషర
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:33
లఇ: పప
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631
RBE1223874
పపరర: శశశలజ గగరజజల

100-124/223

భరస : గటటట గగరజజల
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:28
లఇ: ససస స
634
RBE1611748
పపరర: వరసవ సరసమ

100-122/956

100-129/749

100-124/265

100-125/885

100-127/14

100-124/275

100-124/277

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-273
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

644
RBE1883743
పపరర: అనత సస నవటమ

647
RBE2228054
పపరర: లలలమమ కరసపమలల

100-124/285

100-124/271

656
RBE1664366
పపరర: రవతదజ దదరరడల

659
LHL4201026
పపరర: నధగగశసరరరవప కకపపపల
తఇడడ:ద పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-273
వయససస:51
లఇ: పప

100-124/264

642
RBE1362524
పపరర: పరశరరమచధరగ కకతతజ

100-124/270

645
RBE2480432
పపరర: కకషర వవణణ చలలల

100-124/272

భరస : వవవకరనఇదరరడడడ చలలల
ఇఇటట ననఇ:9-261
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-124/273

648
RBE2228062
పపరర: సససదమమ కరసపమలల

100-124/274

భరస : కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-266
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-124/276

తఇడడ:ద రరమసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:37
లఇ: పప
100-124/284

654
RBE1470871
పపరర: రవ తదజ దదరరడల

100-122/958

తఇడడ:ద గగరవయయ దదరరడల
ఇఇటట ననఇ:9-271
వయససస:25
లఇ: పప
100-125/886

100-122/959
657
RBE1585801
పపరర: వనఇకట లకడమ నరసపఇహ రరవప
దదరరడల
తఇడడ:ద కకటటశసర రరవప దదరరడల
ఇఇటట ననఇ:9-273
వయససస:36
లఇ: పప

100-124/287

660
RBE0852079
పపరర: చన అపపయయ కకరగ

తఇడడ:ద గగరవయయ దదరరడల
ఇఇటట ననఇ:9-271
వయససస:25
లఇ: పప
100-124/286

639
LHL4201000
పపరర: సతయనధనరరయణ ఎలమల

100-121/1107 651
650
RBE1470764
LHL2555357
పపరర: నధగ వనఇకట ససనతధ ఆలఇపలల
పపరర: సససదధరరవప మరగరరడడ

653
RBE2228070
పపరర: రరమసససదసలక మలరరడడడ

100-127/858

తఇడడ:ద ఆదదనధరరయణ కకతతజ
ఇఇటట ననఇ:9-259
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:ద సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:ద గగరవయయ దదవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-271
వయససస:28
లఇ: ససస స
658
LHL3857919
పపరర: ససతమమ కకపపపల

100-128/712

భరస : సతయనధరరయణ ఆలఇపలల
ఇఇటట ననఇ:9-269
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరమసససదయయ మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:35
లఇ: పప
655
RBE1412642
పపరర: లకడమ సదవఇత దదరరడల

641
RBE1667948
పపరర: పదణణత సస ఇటటఇ

636
RBE1922749
పపరర: అనల మలదదనవన

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-255/A
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-266
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-267
వయససస:35
లఇ: ససస స
652
LHL2556694
పపరర: సరసమ మలరరడడ

100-124/263

తఇడడ:ద నగరజ సస నవటమ
ఇఇటట ననఇ:9-261
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పసరగ రరడడడ వటటట
ఇఇటట ననఇ:9-261
వయససస:42
లఇ: ససస స
649
RBE0839845
పపరర: హహహమలవత కకరకకలల

638
RBE0419929
పపరర: వరలకడమ యలమల

100-122/940

తఇడడ:ద చనన సససదసలక మలదదనవన
ఇఇటట ననఇ:9-253
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ద శశనస బటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-257
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పపలలల రరవప సస ఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-260
వయససస:23
లఇ: పప
646
RBE2480440
పపరర: సఇపపరర వటటట

100-122/957

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-255
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : సతయనధనరరయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-255A
వయససస:44
లఇ: ససస స
643
RBE1633924
పపరర: గగపపనధధ సస ఇటటఇ

635
RBE1611763
పపరర: వనఇకటటష సరసమ

633
RBE1611755
పపరర: హరగక సరసమ
తఇడడ:ద పరప రరవప సరసమ
ఇఇటట ననఇ:9/251
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పరప రరవప సరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-251
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:ద చన సససదసలక మలదదనవన
ఇఇటట ననఇ:9-253
వయససస:21
లఇ: పప
640
LHL4205225
పపరర: అఇజమమ యలమల

100-124/224

తఇడడ:ద శవరరమకకషర గగరజజల
ఇఇటట ననఇ:9-245
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:ద పరప రరవప సరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-251
వయససస:27
లఇ: ససస స
637
RBE2521854
పపరర: అనల మలదదనవన

632
RBE1879246
పపరర: నధగరరజ గగరజజల

100-124/288

తఇడడ:ద రరజ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-274
వయససస:42
లఇ: పప
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661
RBE1525039
పపరర: నవన కకపపపల

100-124/289

తఇడడ:ద కకఇడలక కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-274
వయససస:22
లఇ: పప
664
LHL2544849
పపరర: నధగగశసరరరవ కలల
ల రగ

100-124/292

100-124/295

100-124/298

100-124/299

100-124/302

100-124/305

100-124/308

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-286
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

674
LHL4201042
పపరర: కకటటశసరరరవప కకపపపల

677
RBE1524982
పపరర: నరగశ కకపపపల

680
RBE1991173
పపరర: మణణకఇఠ కకపపపల

683
RBE2228112
పపరర: వనఇకటటదవప కటటటకరట

100-124/310

686
LHL2565190
పపరర: లకడమ కకపపపల

100-124/300

689
RBE1664960
పపరర: ససరగశ కకమలర కకసరగ
తఇడడ:ద వనఇకటటచధరగ కకసరగ
ఇఇటట ననఇ:9-286
వయససస:25
లఇ: పప

100-124/297

672
RBE1665876
పపరర: వనఇకట సరయ ఆకకల

100-128/713

675
LHL4205233
పపరర: సరమలమ జయఇ కకపపపల

100-124/301

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-282
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-124/303

678
RBE1525005
పపరర: గగపపక కకపపపల

100-124/304

తఇడడ:ద కకషర కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-283
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-124/306

681
RBE2228104
పపరర: లకమమమ కకపపపల

100-124/307

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-283
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-124/309

684
RBE1084151
పపరర: మలలల శసరగ కటటటకకట

100-127/859

భరస : వనఇకటటశసరరల కటటటకకట
ఇఇటట ననఇ:9-285
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-124/311

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-286
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-124/313

669
RBE2228096
పపరర: నధగగశసరరరవప ఆకకల

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9-280
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-284
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:ద ససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-286
వయససస:49
లఇ: పప
688
RBE1879113
పపరర: శశ వరణణ కకపపపల

100-123/747

తఇడడ:ద కకషర
ఇఇటట ననఇ:9-283
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటటదవప
ఇఇటట ననఇ:9-284
వయససస:36
లఇ: పప
685
LHL2546224
పపరర: శశనవరసరరవప కకపపపల

671
RBE1163989
పపరర: ససరర ఆకకల

100-124/294
666
RBE1995836
పపరర: పరమగల జయ కకమలరగ పరమగల

తఇడడ:ద శశరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-277
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకషర కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-283
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : ససబటబరరవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-283
వయససస:30
లఇ: ససస స
682
LHL2560217
పపరర: వనఇకటటశసరరల కటటటకకట

100-124/296

తఇడడ:ద ససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-281
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : కకషర
ఇఇటట ననఇ:9-283
వయససస:43
లఇ: ససస స
679
RBE1525021
పపరర: భమలకడమ కకపపపల

668
RBE0618678
పపరర: ససశల మలరరడడడ

100-124/291

తఇడడ:ద నరసపఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:9-276
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9-280
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-281
వయససస:38
లఇ: పప
676
LHL2563641
పపరర: సససదమమ కకపపపల

100-124/293

భరస : సససదధరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-277
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ఆదదనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-277/1
వయససస:47
లఇ: పప
673
LHL2550556
పపరర: ససబటబరరవప కకపపపల

665
LHL4201034
పపరర: శశనవరసరరవప వనచధచల

663
LHL3851482
పపరర: అపపయయ కకరర
తఇడడ:ద రరజజరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-274
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:ద అపరపరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-276
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-276
వయససస:59
లఇ: ససస స
670
LHL4202388
పపరర: సససదధ రరవప మల రరడడ

100-124/290

తఇడడ:ద రరజజరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-274
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:ద అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-276
వయససస:36
లఇ: పప
667
RBE2228088
పపరర: కకటటశసరమమ కలల
ల రర

662
LHL3851268
పపరర: మహన కకమలర కకరగ

687
RBE1731918
పపరర: శశవరణణ కకపపపల

100-124/312

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-286
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-125/887

690
RBE2228120
పపరర: వనఇకటటశసరరల కకపపపల

100-124/314

తఇడడ:ద ససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-287
వయససస:50
లఇ: పప
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691
LHL3852084
పపరర: నరగష యలమల

100-124/315

తఇడడ:ద నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-288
వయససస:36
లఇ: పప
694
RBE1665900
పపరర: శవ కకమలర జకర

100-128/714

100-124/320

100-128/836

100-124/324

100-124/327

100-124/330

100-124/333

తఇడడ:ద చనవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-298/1
వయససస:52
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

704
LHL2558682
పపరర: ఆఇజనవయగలక యలమల

707
LHL3851904
పపరర: పసదనరసపఇహరరవప వనచధచల

710
RBE2228302
పపరర: కనకమమ యలమల

713
LHL3857844
పపరర: వనఇకటనరసమమ బగరగశ

100-123/749

716
RBE1304054
పపరర: మసరసన వల సయయద

100-124/325

719
LHL2563542
పపరర: కరఇతమమ యలమల
భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-300
వయససస:45
లఇ: ససస స

699
RBE2228153
పపరర: ససతధరరమయయ గగడడపపడడ

100-124/322

702
LHL2545473
పపరర: వనఇకటటశసరరల యలమల

100-124/323

705
LHL4203592
పపరర: సతయనధరరయణ యలమల

100-124/326

తఇడడ:ద చనన కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:38
లఇ: పప
100-124/328

708
LHL4201067
పపరర: వనఇకటశవ యలమల

100-124/329

తఇడడ:ద సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-292
వయససస:35
లఇ: పప
100-124/331

711
RBE2228310
పపరర: పరరసతమమ వనచధచల

100-124/332

భరస : పసదనరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-292
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-124/334

714
RBE1304021
పపరర: గగషపయల సయయద

100-123/748

భరస : జజనభటషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-298
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-123/750

భరస : సససదధ సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-298
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-124/336

100-124/319

తఇడడ:ద చనకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-296
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సససదధ సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-298
వయససస:29
లఇ: పప
718
LHL4201075
పపరర: శవరరమకకషర గగరజజల

100-128/837

భరస : సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-292
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పసదనరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-292
వయససస:43
లఇ: పప
715
RBE1304039
పపరర: జజన భటషర సయయద

701
RBE1667955
పపరర: హరగత మఇదపరటట

696
LHL4203550
పపరర: గగరవయయ సపదద చల

తఇడడ:ద హనసమఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-290
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-292
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : రరజజ
ఇఇటట ననఇ:9-292
వయససస:35
లఇ: ససస స
712
RBE2228328
పపరర: రరజ వనచధచల

100-124/321

తఇడడ:ద చనకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-292
వయససస:37
లఇ: ససస స
709
RBE0418400
పపరర: వరమమ వనచధచల

698
LHL4201059
పపరర: అనఇతరరవప మఇదపరటట

100-124/317

తఇడడ:ద మలరరర
ఇఇటట ననఇ:9-289
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : అనఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-290
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-291
వయససస:68
లఇ: పప
706
LHL2563674
పపరర: పదమ యలమల

100-124/318

తఇడడ:ద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:9-290
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : అనఇతరరవప మఇదపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-290
వయససస:32
లఇ: ససస స
703
LHL2546836
పపరర: చనకకటయయ ఎలమల

695
LHL3851987
పపరర: నరసపఇహరరవప బగరగశ

693
RBE2228138
పపరర: నధగగశసరరరవప యలమల
తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-288
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:ద భదదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-288-C
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-289
వయససస:59
లఇ: ససస స
700
RBE1665736
పపరర: హరగత మఇదపరటట

100-124/316

తఇడడ:ద నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-288
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సరఇబయయ జకర
ఇఇటట ననఇ:9-288
వయససస:38
లఇ: పప
697
RBE2228146
పపరర: మసరసనమమ పరగఇశశటట

692
LHL3858065
పపరర: ససనతధ యలమల

717
LHL4205241
పపరర: పదధమవత గగరజజల

100-124/335

భరస : రరమకకషర
ఇఇటట ననఇ:9-298
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-124/337

720
LHL3851862
పపరర: మటట యయ ఎలమల

100-124/338

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-300
వయససస:49
లఇ: పప
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721
RBE0852145
పపరర: శశలకడమ యలమల

100-124/339

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-300
వయససస:33
లఇ: ససస స
724
LHL2564847
పపరర: వనఇకటనరసయయ యలమల

100-124/342

100-124/345

100-124/348

100-124/351

100-124/354

100-124/357

100-124/360

భరస : రరమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-304A
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

734
RBE1154806
పపరర: పరరసత ఊటల

737
RBE2228344
పపరర: సరఇబయయ ఎలమల

740
RBE2228351
పపరర: సరమలమ జయఇ బగరగశ

743
RBE0418954
పపరర: అననపపరర మమ బగరగశ

100-124/363

100-124/366

746
RBE1229393
పపరర: పపచదససర రరవప యచచల

100-124/344

729
LHL4201091
పపరర: శశనవరసరరవప గఇడడక
ద ల

100-124/347

732
LHL2550101
పపరర: శశనవరసరరవప యలమల

100-124/350

తఇడడ:ద నరగసఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:9-302
వయససస:47
లఇ: పప
100-124/352

735
RBE1973627
పపరర: వనఇకటటశసరరల గఇధఇ

100-124/353

తఇడడ:ద జగనధనధరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-302
వయససస:43
లఇ: పప
100-124/355

738
RBE0722439
పపరర: నరగష కలల
ల రగ

100-124/356

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల కలల
ల రగ
ఇఇటట ననఇ:9-303
వయససస:34
లఇ: పప
100-124/358

741
RBE2228369
పపరర: నధగగఇదదమమ కలల
ల రగ

100-124/359

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-303
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-124/361

భరస : కరశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-304
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-304
వయససస:55
లఇ: ససస స
748
RBE2228385
పపరర: నధగగశసరమమ యచధచల

100-124/349

భరస : సరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-303
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-303
వయససస:52
లఇ: పప
745
RBE0618629
పపరర: వనఇకట నరసమమ కలల
ల రగ

731
RBE0852152
పపరర: రమలదదవ యలమల

726
LHL3857307
పపరర: రరజయలకడమ యలమల

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-301
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-302
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:ద జజనస సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-303
వయససస:39
లఇ: పప
742
RBE2228377
పపరర: వనఇకటటశసరరల కలల
ల రగ

100-124/346

భరస : రరమయయ ఊటల
ఇఇటట ననఇ:9-302
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-302
వయససస:56
లఇ: ససస స
739
RBE1426320
పపరర: మహమమద ఖలసపఇ షపక

728
LHL3857984
పపరర: ఉష గఇడడక
ద ల

100-124/341

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-301
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-301
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-302
వయససస:34
లఇ: పప
736
RBE2228336
పపరర: కకటటశసరమమ యలమల

100-124/343

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-301
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-301
వయససస:46
లఇ: పప
733
LHL4203527
పపరర: ఈససర రరవప యలమల

725
LHL2564987
పపరర: నధగగశసరరరవప ఎలమల

723
LHL2563666
పపరర: ససతమమ యలమల
తఇడడ:ద నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-301
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-301
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-301
వయససస:46
లఇ: ససస స
730
LHL4201109
పపరర: కకఇడలక గఇడడక
ద ల

100-124/340

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-301
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-301
వయససస:36
లఇ: పప
727
LHL3857976
పపరర: జజనకక గఇడడక
ద ల

722
LHL2563658
పపరర: రరమఇజమమ యలమల

744
RBE0420729
పపరర: ససతధరరవమమ యచధచల

100-124/362

భరస : రరమ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-304
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-124/364

747
RBE1229401
పపరర: అననరరధ యచచల

100-124/365

తఇడడ:ద వనఇకట రరమ రరవప యచచల
ఇఇటట ననఇ:9-304/A
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకట రరమ రరవప యచచల
ఇఇటట ననఇ:9-304/A
వయససస:28
లఇ: ససస స

749
RBE2228393
పపరర: వనఇకటరరవమమ యచధచల

750
RBE2228401
పపరర: ఏనరటటశసరర
ల వనచధచల

భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-304A
వయససస:69
లఇ: ససస స

100-124/367

100-124/368

తఇడడ:ద శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-304A
వయససస:42
లఇ: పప
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751
RBE2228419
పపరర: రరమసససదయయ యచధచల

100-124/369

తఇడడ:ద శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-304A
వయససస:44
లఇ: పప
754
RBE2228435
పపరర: సతయవత బబతఇచరల

100-124/372

100-124/375

100-124/378

100-124/381

100-124/384

100-124/387

100-124/390

భరస : పసదరరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-317
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

764
LHL3857133
పపరర: మహహశసరగ కరసపమలల

767
RBE1217083
పపరర: రరమలరరవప దదవశశటట

770
LHL4205258
పపరర: శరఇతమమ సపదద సల

773
RBE1883545
పపరర: వనఇకటటశసరరల అడపరల

100-124/392

776
LHL4202842
పపరర: రరమగ హరగదధసస

100-124/382

779
LHL4205274
పపరర: భవరన పగగడడపలల
తఇడడ:ద పసదరరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-317
వయససస:47
లఇ: ససస స

759
RBE2228468
పపరర: నధగయయ ఎలమల

100-124/377

762
RBE2228476
పపరర: కరమమశసరమమ యలమల

100-124/380

765
RBE1217059
పపరర: కకమలర దదవశశటట

100-124/383

తఇడడ:ద రరమలరరవప దదవశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-313
వయససస:39
లఇ: పప
100-124/385

768
RBE2228492
పపరర: సరగజన యచధచల

100-124/386

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-313
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-124/388

771
RBE2228500
పపరర: ఆదచమమ జడడగగ

100-124/389

భరస : ఆదదనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-314
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-125/136

774
LHL4201133
పపరర: మదనమహన పగగడడపలల

100-124/391

తఇడడ:ద పసద రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-317
వయససస:36
లఇ: పప
100-124/393

తఇడడ:ద నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-317
వయససస:35
లఇ: పప
100-124/395

100-124/374

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-309-A
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-315
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ద చన వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-317
వయససస:55
లఇ: పప
778
LHL4205266
పపరర: భమలకడమ పగగడడపలల

100-124/379

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-314
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-314
వయససస:70
లఇ: పప
775
LHL4201141
పపరర: చనరరమగలక పగగడడపలల

761
LHL3851730
పపరర: వనఇకటటశసరరల యలమల

756
RBE2228450
పపరర: లకకమనధరరయణ బగరగశ

తఇడడ:ద రరమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-309
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల దదవశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-313
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:ద మలరరర
ఇఇటట ననఇ:9-314
వయససస:49
లఇ: పప
772
RBE2228518
పపరర: ఆదదనధరరయణ జడడగగ

100-124/376

తఇడడ:ద మగకగసశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-313
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : రరమలరరవప దదవశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-313
వయససస:60
లఇ: ససస స
769
LHL4201125
పపరర: నధగగశసరరరవప సపదద చల

758
LHL4203535
పపరర: నరగశ యలమల

100-124/371

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-306
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరమ కకటయ
ఇఇటట ననఇ:9-309/1
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-312
వయససస:42
లఇ: ససస స
766
RBE1217067
పపరర: భగవనవశసరగ దదవశశటట

100-124/373

తఇడడ:ద నధగయయ యలమల
ఇఇటట ననఇ:9-309
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-309/1
వయససస:39
లఇ: పప
763
RBE2228484
పపరర: నధగగశసరమమ యచధచల

755
RBE2228443
పపరర: సఇజవయయ బబతఇచరల

753
LHL3858057
పపరర: జజయత బబతఇచరల
భరస : హనసమఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-305
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-305
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-308
వయససస:45
లఇ: ససస స
760
LHL3851722
పపరర: నరసపఇహరరవప యలమల

100-124/370

తఇడడ:ద శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-304A
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : సఇజవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-305
వయససస:65
లఇ: ససస స
757
LHL3857703
పపరర: వజయ యలమల

752
RBE2228427
పపరర: వనఇకటరరమలరరవప యచధచల

777
LHL4204558
పపరర: రరజ పగగడడపలల

100-124/394

తఇడడ:ద పసద రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-317
వయససస:38
లఇ: పప
100-124/396

780
LHL4205290
పపరర: దదపపస పగగడడపలల

100-124/397

తఇడడ:ద పసదరరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-317
వయససస:35
లఇ: ససస స
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781
RBE0852160
పపరర: రమలదదవ హరగ దధసస

100-124/398

భరస : రరమగ
ఇఇటట ననఇ:9-317
వయససస:32
లఇ: ససస స
784
LHL4202370
పపరర: రవ తధయ

100-124/401

100-124/404

100-124/407

100-124/409

100-124/412

100-125/137

100-124/416

భరస : జజనకకరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-332
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE1946037
పపరర: రరససఇ లకడమ తదవవణణ

797
RBE2228567
పపరర: పపచచమమ యతరరజల

800
RBE1304088
పపరర: శశలత మగలకల

803
RBE2228583
పపరర: ససశల యచధచల

100-124/419

806
RBE2228609
పపరర: పపలల మమ జకరర

100-124/410

809
RBE2228625
పపరర: వజయలకడమ శరనఇ
భరస : రరమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-333
వయససస:53
లఇ: ససస స

789
RBE1217091
పపరర: యశశదమమ మదదనవటట

100-124/406

792
RBE2482370
పపరర: మమనక రరససఇ

100-116/835

795
RBE2228542
పపరర: అఇజల కకమలరగవనచధచల

100-124/411

భఇధసవప: ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-124/413

798
RBE2228575
పపరర: శశనస యతరరజ

100-124/414

తఇడడ:ద చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:59
లఇ: పప
100-123/751

801
RBE0653600
పపరర: ససగగణమమ మమరరగగమళళ

100-124/415

భరస : యలకకబగ
ఇఇటట ననఇ:9-326
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-124/417

804
LHL4205324
పపరర: సససదమమ తధయల

100-124/418

భరస : లకకమనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-327A
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-124/420

భరస : మలల ఖలరరరనరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-331
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-124/422

100-124/403

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప రరససఇ
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:19
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-327
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : రరమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-329
వయససస:54
లఇ: ససస స
808
RBE2228617
పపరర: జజనకమమ ఒఇగగలక

100-124/408

భరస : వనఇకటటశసరరల మగలకల
ఇఇటట ననఇ:9-325
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : రరజజ
ఇఇటట ననఇ:9-327
వయససస:33
లఇ: ససస స
805
RBE2228591
పపరర: హనసమలయమమ ఆకకల

791
RBE2228534
పపరర: కకటమమ పరగఇశశటట

786
RBE1910496
పపరర: అమరరన సయయద

భరస : యలమఇద మదదనవటట
ఇఇటట ననఇ:9-322
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప యతరరజల
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:21
లఇ: ససస స
802
RBE0617183
పపరర: మమరమమ వనచధచల

100-124/405

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:43
లఇ: ససస స
799
RBE1880251
పపరర: ధన లకడమ యతరరజల

788
RBE0653949
పపరర: అఇజల రరససఇ

100-124/400

భరస : మహమద సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-320
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-323
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:79
లఇ: ససస స
796
RBE2228559
పపరర: కకటటశసరమమ యచధచల

100-124/402

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-322
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద యలమఇద రరససఇ
ఇఇటట ననఇ:9-323
వయససస:48
లఇ: పప
793
LHL3857067
పపరర: కకటమమ యచధచల

785
RBE0804989
పపరర: కకఇడలక గగఇజ

783
LHL4201158
పపరర: నరసపఇహరరవప తధయ
తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-318
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:ద వవఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-318
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:ద ఎలమఇద
ఇఇటట ననఇ:9-322
వయససస:36
లఇ: పప
790
RBE1524990
పపరర: శశనవరసరరవప రరససఇ

100-124/399

భరస : పసదకరశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-317
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-318
వయససస:32
లఇ: పప
787
LHL2556553
పపరర: అమరగలఇగఇ మలదదనవటట

782
RBE2228526
పపరర: ఆదచమమ మలదదనవటట

807
RBE0852178
పపరర: వనఇకట శరఇత కరనసకకలక

100-124/421

భరస : వనఇకట పపరర చఇదదరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-332
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-124/423

810
RBE2228633
పపరర: అనసనరయమమ రరమలయణఇ

100-124/424

భరస : కకషరమమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-333
వయససస:68
లఇ: ససస స
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811
RBE1926260
పపరర: నధగగలమరర షపక

100-125/138

తఇడడ:ద గననన షససదధ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-333
వయససస:28
లఇ: పప
814
RBE2228641
పపరర: వనఇకమమ గరజల

100-124/426

100-124/428

100-124/431

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-337
వయససస:37
లఇ: ససస స
823
LHL2550846
పపరర: నధగరరజ చరరల

100-124/432

తఇడడ:ద శవ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:9-338
వయససస:36
లఇ: పప
826
LHL4204798
పపరర: శశహరగ రరవపరగ

100-124/435

100-124/438

100-124/441

100-124/444

తఇడడ:ద అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:9-345
వయససస:66
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

819
RBE0418681
పపరర: లకడమ చదకలరగ
భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-337
వయససస:43
లఇ: ససస స

100-125/140
821
RBE1055350
పపరర: జజహనవ సరయ మలధసరగ
చఇతలపరటట
తఇడడ:ద రరధధకకషరమమరరస చఇతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-337
వయససస:29
లఇ: ససస స

822
RBE1443761
పపరర: ససనతధ కరరల
తఇడడ:ద దధనయయ కరరల
ఇఇటట ననఇ:9-337
వయససస:27
లఇ: ససస స

824
RBE2228658
పపరర: చనరమలదదవ మమకల

825
RBE2228666
పపరర: రమలదదవ మమకల

100-124/433

827
LHL4205340
పపరర: అరరణ రరవపరగ

830
RBE2228674
పపరర: శవలకకమ యచధచల

833
LHL2556868
పపరర: పపచచయయ వవమగల

836
RBE0648287
పపరర: వవఇకటటష సరసమ

839
RBE0973298
పపరర: తతలసప వనచధచల
భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-345
వయససస:28
లఇ: ససస స

100-124/427

100-124/430

100-128/838

100-124/434

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-338
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-124/436

828
LHL3857992
పపరర: లకకమ గరజల

100-124/437

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-341
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-124/439

831
LHL2563138
పపరర: లకమమమ జజలల

100-124/440

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-343
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-124/442

834
LHL2562585
పపరర: పదమల రరణణ వవమగల

100-124/443

భరస : పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-343-1
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-124/445

తఇడడ:ద కరససవశసనధధఇ
ఇఇటట ననఇ:9-344/3
వయససస:30
లఇ: పప
100-124/447

816
LHL3857174
పపరర: అఇజలకకమలరగ తమటఇ

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-337
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:ద ఆదచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-343/1
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:ద పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-343-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
838
RBE2228690
పపరర: ససతధరరమయయ కకపపపల

100-124/429

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-342
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-343
వయససస:49
లఇ: ససస స
835
LHL2562593
పపరర: అపరర వవమగల

818
LHL4201174
పపరర: జమలయయ తమటఇ

100-124/425

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-337
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : శశహరగ
ఇఇటట ననఇ:9-339
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-341
వయససస:46
లఇ: ససస స
832
RBE2228682
పపరర: సరమలమ జయఇ తధయల

100-125/139

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-338
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-339
వయససస:40
లఇ: పప
829
RBE0421065
పపరర: పపషరపవత కకరర

815
RBE0972621
పపరర: శశనస సస మశశటట

813
LHL4205332
పపరర: సససదమమ తతట
భరస : రరమసరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-334
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద లకడమ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-336
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-337
వయససస:67
లఇ: ససస స
820
RBE0653634
పపరర: వరలకడమ గరజల

100-129/520

భరస : నరగష గగఇడధ
ఇఇటట ననఇ:9-333
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-336
వయససస:70
లఇ: ససస స
817
LHL3857182
పపరర: కకటటనధగమమ తమటఇ

812
RBE1498054
పపరర: మహహశసరగ గగఇడధ

837
RBE0141283
పపరర: శశనవరసరరవప కకపపపల

100-124/446

తఇడడ:ద ససతధ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-345
వయససస:52
లఇ: పప
100-125/141

840
LHL4202552
పపరర: శశనవరస రరవప తతట

100-124/448

తఇడడ:ద పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-346
వయససస:44
లఇ: పప
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841
RBE1731934
పపరర: నరసపఇహ రరవప తతట

100-124/449

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప తతట
ఇఇటట ననఇ:9-346
వయససస:28
లఇ: పప
844
LHL4201182
పపరర: వజయకకమలర గరజల

100-124/452

100-124/455

100-124/458

100-124/461

100-124/464

100-112/962

100-124/469

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:40
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

854
RBE2228781
పపరర: సరసయయ మదసద

857
LHL3857471
పపరర: నధరరయణమమ బగరగశ

860
LHL2561900
పపరర: రమణ బతత
స ల

863
LHL2568426
పపరర: నధగమమ గఇధఇ

100-124/472

866
LHL4203782
పపరర: ఆదదశశష రమ శశటట

100-124/462

869
LHL4204434
పపరర: పపలలల రరవప కఇదనననరర
తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:38
లఇ: పప

849
RBE2228740
పపరర: నధగమలలల శసరగ జగనధనధఇ

100-124/457

852
RBE2228765
పపరర: అకరమమ మదసద

100-124/460

855
LHL2556355
పపరర: శశనవరసరరవప బగరగశ

100-124/463

తఇడడ:ద నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-349
వయససస:35
లఇ: పప
100-124/465

858
LHL4204426
పపరర: వవఇకటటశ బగరగశ

100-124/466

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-349
వయససస:32
లఇ: పప
100-124/467

861
LHL2568178
పపరర: లకకమనధరరయణ గఇధఇ

100-124/468

తఇడడ:ద నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:44
లఇ: పప
100-124/470

864
LHL3851763
పపరర: శశనస బతత
స ల

100-124/471

తఇడడ:ద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:41
లఇ: పప
100-124/473

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవ
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:33
లఇ: పప
100-124/475

100-124/454

భరస : పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-348
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సనరగ బటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:32
లఇ: పప
868
LHL4204277
పపరర: గణణష కఇదనననరర

100-124/459

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:69
లఇ: పప
865
LHL4202636
పపరర: అశశక కకమలర సనరగశశటట

851
RBE0420513
పపరర: లకడమ కకట

846
RBE2228716
పపరర: ససశల వనచధచల

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-347A
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : నధగగశసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-349
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : పపలల రరవప కఇదసకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:33
లఇ: ససస స
862
LHL2568418
పపరర: నరసయయ గఇధఇ

100-124/456

తఇడడ:ద గగరరమమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-348
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:ద ఎరశభదదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-349
వయససస:62
లఇ: పప
859
RBE1672328
పపరర: మలరస మమ కఇదసకలరగ

848
RBE2228732
పపరర: శశనవరసరరవప వనచధచల

100-124/451

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-347
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-348
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : అమరలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:9-348
వయససస:61
లఇ: ససస స
856
LHL3851144
పపరర: నధగగశసరరవప బగరగశ

100-124/453

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-347
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:ద లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-347A
వయససస:48
లఇ: పప
853
RBE2228773
పపరర: వనఇకటరరవమమ కకట

845
RBE0653493
పపరర: ఉమలదదవ గరజల

843
RBE2228708
పపరర: భదదమమ కకపపపల
భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-346
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:9-347
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9-347
వయససస:61
లఇ: ససస స
850
RBE2228757
పపరర: శశనస జగనధనధఇ

100-124/450

భరస : శశనవరస రరవప తతట
ఇఇటట ననఇ:9-346
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:9-347
వయససస:44
లఇ: పప
847
RBE2228724
పపరర: జజనకమమ గరజల

842
RBE1744549
పపరర: కకమలరగ తతట

867
LHL4203790
పపరర: కకటటశసర రరవప పససపపలలటట

100-124/474

తఇడడ:ద వవఇకటటశసరళళ
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:33
లఇ: పప
100-124/476

870
RBE0420869
పపరర: లకకమదదవమమ కఇదసననరగ

100-124/477

భరస : మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:53
లఇ: ససస స
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871
RBE2228799
పపరర: తరరపతమమ బతత
స ల

100-124/478

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:78
లఇ: ససస స
874
RBE2228807
పపరర: రరజగశసరగ సనరగశశటట

100-124/480

100-124/482

100-124/641

100-124/644

100-124/647

100-124/652

100-124/655

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-358
వయససస:79
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

884
RBE0418673
పపరర: రజన బగరగశ

887
LHL3851953
పపరర: శశనస వవమగల

890
RBE0424408
పపరర: నధరరయణమమ తధయ

893
RBE1731926
పపరర: నధగమణణ బగరగశ

100-124/658

896
RBE2228922
పపరర: అచచయయ మగఇడద

100-124/645

899
RBE1926195
పపరర: వనఇకటమమ జగనధనథఇ
భరస : రరజ బటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-358
వయససస:26
లఇ: ససస స

879
RBE2228823
పపరర: పపననమమ పగగడడపలల

100-124/484

882
RBE2228856
పపరర: శవకకమలరగ మదదదరరల

100-124/643

885
RBE0425736
పపరర: శశనవరసరరవప గగఇజజ

100-124/646

తఇడడ:ద గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-354
వయససస:49
లఇ: పప
100-124/648

888
LHL2556389
పపరర: లకడమ వవమగల

100-124/651

భరస : ససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-356
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-124/653

891
RBE2228880
పపరర: మహలకమమమ తధయల

100-124/654

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-356
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-124/656

894
RBE2228906
పపరర: ఆఇజనవయగలక వనచధచల

100-124/657

తఇడడ:ద పసదనరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-357
వయససస:44
లఇ: పప
100-124/659

తఇడడ:ద పసదవనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-358
వయససస:46
లఇ: పప
100-124/661

100-124/481

భరస : లలజరర
ఇఇటట ననఇ:9-352
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-357
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : పసదవనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-358
వయససస:74
లఇ: ససస స
898
RBE2228948
పపరర: పసదవనఇకటటశసరరల మగఇడద

100-124/642

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-356
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : బటలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-356
వయససస:64
లఇ: ససస స
895
RBE2228914
పపరర: బగచచమమ మగఇడధద

881
RBE2228849
పపరర: ఏడడకకఇడలక ఇటటటఇ

876
LHL2568673
పపరర: సససదసలక పగగడడపలల

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-351
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద బటలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-355
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-356
వయససస:37
లఇ: ససస స
892
RBE2228898
పపరర: మమరస మమ వవమగల

100-124/483

తఇడడ:ద పసద సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-354
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-354
వయససస:66
లఇ: పప
889
LHL4205357
పపరర: పరరసత వవమగల

878
RBE2228815
పపరర: రఇగమమ ఇటటటఇ

100-124/479

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-351
వయససస:88
లఇ: పప

తఇడడ:ద బటలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-351A
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-353
వయససస:69
లఇ: పప
886
RBE2228864
పపరర: పసదసరఇబయయ బగరగశ

100-123/752

భరస : చనవనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-351
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : పసదవనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-351A
వయససస:60
లఇ: ససస స
883
LHL4201190
పపరర: గగరవయయ ఆకకల

875
RBE1381904
పపరర: కకటటశసరగ ఉఇగరరల

873
LHL4202701
పపరర: వనఇకటటశసర రరవప సనరర సపటట
తఇడడ:ద సనరర బటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-350/A
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ద హనసమఇతరరవప ఉఇగరరల
ఇఇటట ననఇ:9-351
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-351
వయససస:58
లఇ: పప
880
RBE2228831
పపరర: ఆదదలకమమమ ఇటటటఇ

100-125/142

భరస : లకడమ నధరరయణ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:9-350
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : సనరగబటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-350A
వయససస:54
లఇ: ససస స
877
LHL4204459
పపరర: హనసమఇత రరవప ఉఇగరరల

872
RBE1520345
పపరర: శశశలజ గఇధఇ

897
RBE2228930
పపరర: నరశఇహరరవప బగరగశ

100-124/660

తఇడడ:ద నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-358
వయససస:64
లఇ: పప
100-125/888

900
RBE1891647
పపరర: వజదగగరగ నధగగఇదదఇ

100-128/715

భరస : వజదగగరగ రరజ బటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-358
వయససస:25
లఇ: ససస స
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901
LHL4201208
పపరర: శశనవరసరరవప మదదద

100-124/662

తఇడడ:ద పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-359
వయససస:32
లఇ: పప
904
LHL4201224
పపరర: రరమలరరవప కకపపపల

తఇడడ:ద పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-359
వయససస:35
లఇ: పప
100-125/143

తఇడడ:ద లకకమనరరసస
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:59
లఇ: పప
907
RBE2229078
పపరర: గగవఇదమమ బగరగశ

100-125/148

100-125/151

100-125/153

100-125/155

100-125/158

100-125/161

తఇడడ:ద కరశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-365
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE1547546
పపరర: సరమలమ జయ లకడమ అదచదపలల

917
RBE2229136
పపరర: కకటటశసరరరవప గగసస

920
RBE0617456
పపరర: అననపపరర గగసస

923
RBE2229144
పపరర: నధగగఇదదమమ బగరగశ

100-125/164

926
RBE2229177
పపరర: వనఇకరయమమ బగరగశ

100-124/665

929
LHL2564409
పపరర: లకడమ కకమలరగ బగరగశ
తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-366
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-125/150

912
RBE2229102
పపరర: అననమమ కఇదసననరగ

100-125/152

915
RBE1634104
పపరర: సరమలమ జయలకడమ అదదదపలల

100-125/154

భరస : రరమకకషర రరవప అదదదపలల
ఇఇటట ననఇ:9-361
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-125/156

918
LHL4201257
పపరర: ఏడడకకఇడలక గగసస

100-125/157

తఇడడ:ద రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-361
వయససస:43
లఇ: పప
100-125/159

921
RBE0722454
పపరర: కకశషర రరరవప గగసస

100-125/160

తఇడడ:ద రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-362
వయససస:50
లఇ: పప
100-125/162

924
RBE2229151
పపరర: భమదదవమమ కకరశపరటట

100-125/163

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-364
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-125/165

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-365
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-125/167

909
RBE2229094
పపరర: సనరగబటబగ పససపపలలటట

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-360A
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-363
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : చనరరయనన
ఇఇటట ననఇ:9-364B
వయససస:44
లఇ: ససస స
928
RBE2229193
పపరర: కకటటశసరరరవప బగరగశ

100-125/889

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-361
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కరశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-363
వయససస:47
లఇ: పప
925
RBE2229169
పపరర: చనరమణ కకరశపరటట

911
RBE0973306
పపరర: శశనస కఇదసకలరగ

100-125/147

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-361
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-361
వయససస:48
లఇ: పప
922
LHL4201265
పపరర: నరసపఇహరరవప బగరగశ

100-125/149

భరస : రరమ కకషర రరవప అదచదపలల
ఇఇటట ననఇ:9-361
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-361
వయససస:64
లఇ: ససస స
919
LHL4202529
పపరర: చనన హహసపన దధరల

908
RBE2229086
పపరర: పదమజ కకపపపల

906
RBE2229060
పపరర: కకశషరమమ కఇదసననరగ
భరస : నధగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-360/1
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-360A
వయససస:50
లఇ: పప
916
RBE2229128
పపరర: వనఇకటరరవమమ గగసస

100-125/146

భరస : రరమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-360-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
913
RBE2229110
పపరర: వనఇకటటశసరరల కఇదసననరగ

905
RBE1727924
పపరర: మఇ పససపపలలటట

100-124/664

తఇడడ:ద లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-359
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:ద ససరగబటబగ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:44
లఇ: ససస స
910
RBE0973025
పపరర: శరయమల కఇదసననరగ

100-124/663 903
902
LHL4201216
RBE2228955
పపరర: సతయనధరరయణ మమరగస మళళ
పపరర: శశనవరసరరవప బగరగశ

927
RBE2229185
పపరర: మరగయమమ కకరశపరటట

100-125/166

భరస : రరయనన
ఇఇటట ననఇ:9-365
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-125/168

930
LHL2564417
పపరర: వనఇకటనరసమమ మరగశశశటట

100-125/169

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:9-366
వయససస:40
లఇ: ససస స
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931
LHL4202354
పపరర: రవ చదవరడ

100-125/170

తఇడడ:ద శశశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-366
వయససస:48
లఇ: పప
934
RBE0653618
పపరర: మలలల శసరగ తతట

100-125/173

100-125/175

100-125/178

100-126/292

100-125/183

100-123/515

100-125/187

భరస : కకటటశసర రరవప వనచధచల
ఇఇటట ననఇ:9-373
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE1498070
పపరర: వనఇకటటశ గగడడపపడడ

947
LHL4201273
పపరర: శశనస గగడడపపడడ

950
RBE1612969
పపరర: వనఇకటటశసరరల గగఇజజ

953
RBE2229276
పపరర: సరమలమ జయఇ వనచధచల

100-125/190

956
LHL4201299
పపరర: ససరగష బగరగశ

100-125/181

959
RBE1634070
పపరర: కకటటశసర రరవప వనచధచల

939
RBE2229219
పపరర: మగరళ మలరరరపపరఇ

100-125/177

942
RBE2229227
పపరర: ఈశసరమమ గగడడపపడడ

100-125/180

945
RBE2229235
పపరర: రరమససఇదరఇ మలదధల

100-125/182

భరస : కకశషటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-369
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-125/184

948
RBE2229250
పపరర: రరమససఇదరఇ కరలలకకరర

100-125/185

భరస : పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-370
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-123/516

951
LHL4201281
పపరర: హనసమఇతరరవప ఏలలచరగ

100-125/186

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-371
వయససస:57
లఇ: పప
100-125/188

954
RBE2229284
పపరర: నరసపఇహరరవప వనచధచల

100-125/189

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-371
వయససస:59
లఇ: పప
100-125/191

తఇడడ:ద సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-373
వయససస:34
లఇ: పప
100-125/193

100-125/174

భరస : హనసమఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-368
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-371
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరశఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-373
వయససస:36
లఇ: ససస స
958
RBE1634062
పపరర: లకడమ వనచధచల

100-125/179

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప గగఇజజ
ఇఇటట ననఇ:9-371
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : హనసమఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-371
వయససస:53
లఇ: ససస స
955
LHL2563161
పపరర: ఆదదలకడమ బగరగశ

941
RBE0618660
పపరర: నధగ మలలల శసరగ గగడడపపడడ

936
RBE2229201
పపరర: సససదధరరవప ఇరగకరదఇడల

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-367A
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:ద హనసమఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-369
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప గగఇజజ
ఇఇటట ననఇ:9-371
వయససస:28
లఇ: పప
952
RBE2229268
పపరర: కకటటశసరగ యయలలచరగ

100-125/176

తఇడడ:ద ససతధరరమయయ గగడడపపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-369
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:ద ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-369
వయససస:72
లఇ: పప
949
RBE1612894
పపరర: శవ గగఇజజ

938
RBE1251826
పపరర: ధన లకడమ మలరరరపపరఇ

100-125/172

తఇడడ:ద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-366A
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-368
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరగఇదద గగఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-368
వయససస:25
లఇ: ససస స
946
RBE2229243
పపరర: హనసమఇతరరవప గగడడపపడడ

100-125/890

భరస : మగరళ మలరరరపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-367/A
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : ససతధరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-368
వయససస:37
లఇ: ససస స
943
RBE1675115
పపరర: పదశరఇత గగఇజ

935
RBE0973330
పపరర: మహహష బటబగ చదలవరడ

933
RBE0420927
పపరర: కకటటశసరమమ చదలవరడ
భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:9-366
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రవ
ఇఇటట ననఇ:9-366
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-367
వయససస:37
లఇ: ససస స
940
LHL4205381
పపరర: వనజ గగడడపపడడ

100-125/171

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-366
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశసరరలఈ
ఇఇటట ననఇ:9-366
వయససస:37
లఇ: ససస స
937
RBE0653626
పపరర: పపచచమమ గగఇజ

932
RBE0418376
పపరర: సరససత బగరగశ

957
LHL4205399
పపరర: అననపపరర బగరగశ

100-125/192

భరస : సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-373
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-125/194

తఇడడ:ద పసదద నరసపఇహ రరవప వనచధచల
ఇఇటట ననఇ:9-373
వయససస:33
లఇ: పప

960
LHL4202693
పపరర: హహసపన షపక

100-125/195

తఇడడ:ద హహహహన
ఇఇటట ననఇ:9-374
వయససస:48
లఇ: పప
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961
RBE0722785
పపరర: జజన బ షపక

100-125/196

తఇడడ:ద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:9-374
వయససస:43
లఇ: ససస స
964
RBE2229300
పపరర: మఇగర ఇరరల

100-125/267

965
LHL2555654
పపరర: శశనస పససపపలలటట

100-125/891

968
LHL4201307
పపరర: నధగగశసరరరవప గరఇడడక
ద ల

భరస : నధగగశసర రరవప గఇదదక
ద అలల
ఇఇటట ననఇ:9-378
వయససస:46
లఇ: ససస స

971
RBE2229318
పపరర: మసరసనమమ మగఇడధద

తఇడడ:ద ఏడడకకఇడలక గఇడడక
ద ల
ఇఇటట ననఇ:9-381
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-381
వయససస:44
లఇ: ససస స
979
RBE1832492
పపరర: సఇదదప గగపప బగరగశ

977
RBE2229334
పపరర: వనఇకటటదవమమ మగఇడధద

100-125/280

980
RBE2229342
పపరర: వనఇకటరమణ కకడడరరకర

తఇడడ:ద షపసయయ వనచధచల
ఇఇటట ననఇ:9-386
వయససస:40
లఇ: పప
100-125/283

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-388
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

986
RBE1049999
పపరర: మమనక నఇబమరగ

100-125/275

989
RBE0722793
పపరర: వరలకడమ తతట
తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-388
వయససస:43
లఇ: ససస స

969
RBE1887272
పపరర: మలలల శసరగ గఇడడక
ద ల

100-125/271

972
LHL4206397
పపరర: పపచచమమ ఆకకల

100-125/273

975
RBE1750546
పపరర: నధగలకడమ గనద క
న అలల

100-125/276

తఇడడ:ద ఎడడకకఇడలక గనద క
న అలల
ఇఇటట ననఇ:9-381
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-125/278

978
LHL4201315
పపరర: నరసపఇహరరవప కకపపపల

100-125/279

తఇడడ:ద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-384
వయససస:37
లఇ: పప
100-125/281

981
RBE2518462
పపరర: శవ శఇకర వర పదసరద బగరగశ

100-126/549

తఇడడ:ద నధగకకషర బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-384
వయససస:18
లఇ: పప
100-124/666

984
RBE0648279
పపరర: శశనవరస రరవప నఇబమరగ

100-125/282

తఇడడ:ద మటట యయ నఇబమరగ
ఇఇటట ననఇ:9-387
వయససస:52
లఇ: పప
100-125/284

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప నఇబమరగ
ఇఇటట ననఇ:9-387
వయససస:27
లఇ: పప
100-125/285

100-125/269

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-381
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరస రరవప నఇబమరగ
ఇఇటట ననఇ:9-387
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప నఇబమరగ
ఇఇటట ననఇ:9-387
వయససస:29
లఇ: పప
988
LHL3851896
పపరర: నధరరయణ బగరగశ

100-125/272

భరస : మరగయదధసస
ఇఇటట ననఇ:9-384
వయససస:49
లఇ: ససస స

100-119/246 983
982
RBE2483725
RBE0647677
పపరర: వనఇకట రరమసససదయయ వనచధచల
పపరర: పదధమవత నఇబమరగ

966
RBE0421040
పపరర: అరరణ పససపపలలటట

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-378
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-381
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నధగకకషర బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-384
వయససస:22
లఇ: పప

985
RBE1049965
పపరర: మహహశ బటబగ నఇబమరగ

100-125/270

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప గనద క
న అలల
ఇఇటట ననఇ:9-381
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-125/277

100-125/266

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-377
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : బటలవనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-379
వయససస:57
లఇ: ససస స

100-125/274 974
973
RBE1252055
RBE1727999
పపరర: యజజ సరయ కకమలర గఇడడక
పపరర: శశలలఖ గనద క
ద ల
న అలల

976
RBE2229326
పపరర: పదమల మగఇడధద

100-125/268

తఇడడ:ద పసదమసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-378
వయససస:44
లఇ: పప
100-125/892

963
LHL4203642
పపరర: ససరగష ఇరరల
తఇడడ:ద మగకరఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-376
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-377
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-377
వయససస:21
లఇ: ససస స
970
RBE1229088
పపరర: కకమలరగ గఇదదక
ద అలల

100-125/197

భరస : సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-375
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : మగకరఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-376
వయససస:46
లఇ: ససస స
967
RBE1899467
పపరర: అనసష పససపపలలటట

962
RBE2229292
పపరర: లలససరరణణ బగరగశ

987
RBE1049890
పపరర: రఘగనధధ నఇబమరగ

100-125/893

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప నఇబమరగ
ఇఇటట ననఇ:9-387
వయససస:30
లఇ: పప
100-125/286

990
RBE2229359
పపరర: రమలదదవ బగరగశ

100-125/287

భరస : లకకమనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-388
వయససస:43
లఇ: ససస స

Page 35 of 62

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-08
991
RBE2229367
పపరర: శశలకకమ కకమగమరగ

100-125/288

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-388
వయససస:48
లఇ: ససస స
994
RBE2229391
పపరర: నధగగశసరరరవప కలకకలరగ

100-125/291

100-125/294

100-122/960

100-125/299

100-125/302

100-125/305

100-125/308

భరస : వనఇకటనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-399
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE2229458
పపరర: ససతధరవమమ మమఇతతల

1007 RBE0620351
పపరర: చచననకగశసరరల పరమగల

1010 RBE2229482
పపరర: పసదకరశయయ మలదదనవటట

1013 LHL4201331
పపరర: వనఇకటటశసరరల పరగఇశశటట

100-125/311

1016 LHL4201349
పపరర: పసదసససదసలక పరగఇశశటట

100-125/300

1019 LHL2568723
పపరర: వనఇకటనధరరయణ పరగఇశశటట
తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-399
వయససస:46
లఇ: పప

999
RBE2229433
పపరర: సకకరబటయమమ జడడగగ

100-125/296

1002 RBE0653576
పపరర: మమరర ససజజత పరమగల

100-125/298

1005 LHL4200895
పపరర: చచననకగశవపలక పరమగల

100-125/301

తఇడడ:ద సరమమలక
ఇఇటట ననఇ:9-395/a
వయససస:34
లఇ: పప
100-125/303

1008 RBE2229466
పపరర: అననమమ కకడకరరకర

100-125/304

భరస : గగవరదనరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-396
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-125/306

1011 RBE2229490
పపరర: మలల ఖలరరరనరరవప కకడడరరకర

100-125/307

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-396
వయససస:49
లఇ: పప
100-125/309

1014 RBE0852194
పపరర: పరవన ఏరగఇశశటట

100-125/310

భరస : రరమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-397
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-125/312

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-398
వయససస:50
లఇ: పప
100-125/314

100-125/293

భరస : చచననకగశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-395
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-397
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : పసద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-398
వయససస:37
లఇ: ససస స
1018 LHL2566446
పపరర: అచచమమ పరగఇశశటట

100-125/297

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-396
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-397
వయససస:67
లఇ: ససస స
1015 LHL2566412
పపరర: గఇగమమ పరగఇశశటట

1001 RBE0420703
పపరర: సరగత పరమగల

996
RBE2229417
పపరర: శశషమమ యచధచల

భరస : కరశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-394
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సరమమయల
ఇఇటట ననఇ:9-395/A
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : మలల ఖలరరరనరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-396
వయససస:46
లఇ: ససస స
1012 LHL2566438
పపరర: నరసమమ పరగఇశశటట

100-125/295

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-395
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సరమమయల
ఇఇటట ననఇ:9-395/A
వయససస:33
లఇ: పప
1009 RBE2229474
పపరర: ససతమమ కకడడరరకర

998
RBE2229425
పపరర: అననపపరర పతస పరటట

100-125/290

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-390
వయససస:84
లఇ: ససస స

భరస : శశకరఇత
ఇఇటట ననఇ:9-395
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-395
వయససస:46
లఇ: ససస స
1006 LHL4202727
పపరర: శశకరఇత పరమగల

100-125/292

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-393
వయససస:56
లఇ: ససస స

తలల : ససతరరవమమ మమఇతతల
ఇఇటట ననఇ:9-395
వయససస:46
లఇ: పప
1003 RBE2229441
పపరర: కకమలరగ మమఇతతల

995
RBE2229409
పపరర: ఏడడకకఇడలక పసపరల

993
RBE2229383
పపరర: రరజగశసరగ పసపరలక
భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-389
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-389/2
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : సతధయనఇదఇ మరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-392
వయససస:53
లఇ: ససస స
1000 RBE1471978
పపరర: భటగయ రరవప మమఇతతల

100-125/289

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-388
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పసదదసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-389
వయససస:45
లఇ: పప
997
RBE1524917
పపరర: జమలలక మరగశ

992
RBE2229375
పపరర: అఇజమమ కకమగమరగ

1017 RBE2229508
పపరర: మరగయమమ కలకకలరగ

100-125/313

భరస : నధగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-398/a
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-125/315

1020 RBE2229516
పపరర: చనసససదసలక పరగఇశశటట

100-125/316

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-399
వయససస:48
లఇ: పప
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1021 RBE0666255
పపరర: అఇజమ రరజ తఇగరలల

100-125/317

తఇడడ:ద చఇదదశశషఇ రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-399/1
వయససస:41
లఇ: పప
1024 RBE2229524
పపరర: నధగమమ జజల

100-125/318

భరస : అఇజఇ రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-399-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-125/320

భరస : కకషరరఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-401
వయససస:57
లఇ: ససస స
1027 RBE2229532
పపరర: రమలదదవ పరగఇశశటట

1022 RBE0666263
పపరర: రరజగశసరగ తఇగరళళ

1025 RBE2519015
పపరర: కకటటశసరరరవప పతపరటట

భరస : చనసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-403
వయససస:44
లఇ: ససస స

1028 RBE1229062
పపరర: తరరమల కకమలర వవఛల

100-125/319

తఇడడ:ద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-401
వయససస:32
లఇ: పప
100-124/734

తఇడడ:ద గగపయయ పతపరటట
ఇఇటట ననఇ:9/402
వయససస:48
లఇ: పప
100-125/322

1023 LHL4202941
పపరర: సఈదధ రరవప పరగమ సపటట

1026 RBE1919018
పపరర: రమలదదవ పతస పరటట

100-125/321

తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప పతస పరటట
ఇఇటట ననఇ:9-402
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-125/894

తఇడడ:ద లకడమ ఆఇజనవయగలక వవఛల
ఇఇటట ననఇ:9-404
వయససస:28
లఇ: పప

1029 LHL3851979
పపరర: వనఇకటగగపపకకషర వనచధచల

100-125/323

తఇడడ:ద ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-405
వయససస:36
లఇ: పప

100-125/324 1031 LHL4203725
100-125/325 1032 LHL4205415
1030 LHL4202503
పపరర: శశనవరస రరవప తరరమల సపటట
పపరర: లకకమ అఇజనవయగలక వవచధచల
పపరర: ధనలకడమ బగరగశ

తఇడడ:ద వవఇకట రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-405
వయససస:35
లఇ: పప
1033 RBE0419002
పపరర: మలల క ఆకకల

తఇడడ:ద ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-405
వయససస:48
లఇ: పప
100-125/327

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-405
వయససస:36
లఇ: ససస స
1036 RBE1285197
పపరర: నధగ ససత యయతరరజల

100-125/330

100-125/333

100-125/336

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-407
వయససస:66
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-125/331

1040 LHL4201364
పపరర: అపపయయ బగరగశ

1043 LHL2566453
పపరర: లకడమ వనచధచల

100-125/339

1046 LHL4202677
పపరర: అణధర రరవప వవచచధల

100-125/334

1049 RBE1251883
పపరర: రరణణ వనననపపసల

1038 RBE2229557
పపరర: ఏసమమ కలకకలరగ

100-125/332

1041 LHL4201372
పపరర: పసద సరఇబయయ బగరగశ

100-125/335

తఇడడ:ద అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-406
వయససస:62
లఇ: పప
100-125/337

1044 LHL3851029
పపరర: సససదధరరవప కకమమ

100-125/338

తఇడడ:ద దధసస
ఇఇటట ననఇ:9-407
వయససస:46
లఇ: పప
100-125/340

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-407
వయససస:32
లఇ: పప
100-125/342

100-125/329

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-405/a
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-407
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద దధసస
ఇఇటట ననఇ:9-407
వయససస:45
లఇ: పప
1048 RBE2229565
పపరర: వనఇకటటశసరరల వనచధచల

1037 RBE2229540
పపరర: లకకమ యచధచల

1035 RBE1285189
పపరర: శశ రగఖ యయతరరజల
తఇడడ:ద శశనవరస రరవప యయతరరజల
ఇఇటట ననఇ:9-405
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-406
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-406
వయససస:40
లఇ: పప
1045 LHL3851037
పపరర: కరరణధకరరరవప కకమలమ

100-125/328

భరస : రరమలఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-405
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-405A
వయససస:33
లఇ: ససస స
1042 LHL4202834
పపరర: సఇబటశవ రరవప ససబటగయ

తఇడడ:ద వనఇకట భదదయయ బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-405
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరమలఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-405
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప యయతరరజల
ఇఇటట ననఇ:9-405
వయససస:28
లఇ: ససస స
1039 LHL4206405
పపరర: నధగ మలలల శసరగ ఆకకల

1034 RBE0420398
పపరర: శరరష యచధచల

100-125/326

1047 RBE0420661
పపరర: కకమలరగ యచధచల

100-125/341

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-407
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-125/343

భరస : లకడమ నధరరయణ వనననపపసల
ఇఇటట ననఇ:9-408
వయససస:33
లఇ: ససస స

1050 RBE1524859
పపరర: ససధధ రరణణ అఇబటట

100-125/344

భరస : నరసపఇహసరసమ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:9-408
వయససస:26
లఇ: ససస స
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100-125/895 1052 LHL2566339
1051 RBE1303973
పపరర: లకడమ నధరరయణ వనననపపసల
పపరర: వనఇకటటదమయయ సస ఇఠరఇ

తఇడడ:ద వరరఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-408
వయససస:32
లఇ: పప
1054 LHL4204681
పపరర: వనఇకయయ ఓరరస

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-408/a
వయససస:47
లఇ: పప
100-125/347

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-409
వయససస:68
లఇ: పప
1057 RBE2229573
పపరర: నధగగశసర రరవప యలచచల

100-125/350

100-125/353

100-125/356

100-125/359

100-125/362

100-128/567

తఇడడ:ద వనళఇగగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-417
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 LHL2560225
పపరర: రమణకకమలర రరయల

1067 RBE0420620
పపరర: కకటటశసరగ దదవ రరయల

1070 RBE2229623
పపరర: నధగరతనఇ కకరర

1073 RBE1810100
పపరర: నరసమమ బతత
స ల

100-125/365

1076 LHL2558427
పపరర: శశనవరసరరవప కకరర

100-125/357

1079 LHL4201398
పపరర: వవళఇగగరరజ కకరర
తఇడడ:ద మహనరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-417
వయససస:45
లఇ: పప

1059 RBE1285437
పపరర: వనజ బమసర

100-125/352

1062 RBE2229599
పపరర: మషప పసరరమలళళ

100-125/355

100-125/358
1065 LHL4203758
పపరర: రరమలఇగగశసర రరవప రరయలల

తఇడడ:ద రమన కకమలర
ఇఇటట ననఇ:9-413
వయససస:35
లఇ: పప
100-125/360

1068 RBE1061209
పపరర: వనఇకటటశసర రరవప రరయల

100-125/361

తఇడడ:ద రమణ కకమలర రరయల
ఇఇటట ననఇ:9-413
వయససస:29
లఇ: పప
100-125/363

100-128/566
1071 RBE1477371
పపరర: వనఇకట శవ కకటటశసరగ నధరఇశశటట

భరస : రమమశ నధరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/415
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-122/961

1074 LHL3852068
పపరర: మలధవరరవప కకరర

100-125/364

తఇడడ:ద భగవరనధదవప
ఇఇటట ననఇ:9-416
వయససస:46
లఇ: పప
100-125/366

తఇడడ:ద మహనరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-417
వయససస:40
లఇ: పప
100-125/368

100-125/349

తఇడడ:ద బటరనబటసస
ఇఇటట ననఇ:9-411
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : నధసరయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-416
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : పదకరశరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-416
వయససస:43
లఇ: ససస స
1078 LHL3857604
పపరర: సపఇధస కకరగ

100-125/354

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-414
వయససస:89
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల నధరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/415
వయససస:35
లఇ: పప
1075 RBE2229631
పపరర: భమలకకమ కకరర

1061 RBE2229581
పపరర: మరగయమమ పసరరమలళళ

1056 RBE1251867
పపరర: రరమ తతలసప నలఇ

తఇడడ:ద ససరగష బటబగ బమసర
ఇఇటట ననఇ:9-409A
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రమణ కకమలర
ఇఇటట ననఇ:9-413
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : పసదఅపపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-413
వయససస:63
లఇ: ససస స
1072 RBE1477389
పపరర: రమమశ నధరఇశశటట

100-125/351

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-413
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : రమణకకమలర
ఇఇటట ననఇ:9-413
వయససస:49
లఇ: ససస స
1069 RBE2229615
పపరర: ఆలలషమమ కకరర

1058 RBE1285411
పపరర: ససరగష బటబగ బమసర

100-125/346

భరస : వనఇకరటరరమయయ నధయగడడ నలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-409
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : బటరనబటసస
ఇఇటట ననఇ:9-411
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద బటరనబటసస
ఇఇటట ననఇ:9-411
వయససస:54
లఇ: పప
1066 LHL4205456
పపరర: రమలదదవ రరయల

100-125/348

తఇడడ:ద మరరశయయ బమసర
ఇఇటట ననఇ:9-409A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:ద గరబదయయలక
ఇఇటట ననఇ:9-411
వయససస:52
లఇ: పప
1063 RBE2229607
పపరర: పదసరదరరవప పసరరమలళళ

1055 RBE0618819
పపరర: నధగమమ ఒరరస

1053 LHL4205449
పపరర: శశషమమ అఇబటట
భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-408A
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-409
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-409
వయససస:54
లఇ: పప
1060 LHL3851250
పపరర: వనఇకటటశసరరల దదదదనపలల

100-125/345

1077 LHL2568905
పపరర: కకటటశసరరరవప కకరగ

100-125/367

తఇడడ:ద మహన రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-417
వయససస:41
లఇ: పప
100-125/369

1080 RBE2229649
పపరర: మమరగ కకరర

100-125/370

భరస : మహనరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-417
వయససస:62
లఇ: ససస స
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1081 RBE2229656
పపరర: శశఖర కకరగ

100-125/371

తఇడడ:ద మహనరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-417
వయససస:43
లఇ: పప
1084 LHL2562080
పపరర: నరసమమ బగరగశ

100-125/374

100-125/377

100-125/380

100-125/381

100-125/384

100-125/386

100-125/389

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 RBE1519941
పపరర: ససవరర రరజ గరటటటమగకరల

1097 RBE2229714
పపరర: జజనకక రరమయయ ఒఇగగలక

1100 LHL4201406
పపరర: పమడడ వనఇకరటటదమయయ

1103 RBE1382076
పపరర: లకడమ కకటటశసరగ బగరగశ

100-125/392

1106 RBE1166165
పపరర: జజన పసరర షపక

100-125/382

1109 LHL2550028
పపరర: నరసపఇహరరవప కనశశటట
తఇడడ:ద బగలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-426
వయససస:48
లఇ: పప

1089 RBE2229680
పపరర: నరసపఇహరరవప దధసరగ

100-125/379

1092 RBE1530468
పపరర: కకరణ సరగర మరగశ

100-124/667

1095 RBE2229698
పపరర: మమరగజజసన గరటటటమగకరల

100-125/383

భరస : ఎలఇగగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-419
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-125/385

100-125/896
1098 RBE0889469
పపరర: వనఇకట వజయ బటబగ తధటటమలల

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-419
వయససస:28
లఇ: పప
100-125/387

1101 LHL4205472
పపరర: పమడడ రమణమమ

100-125/388

భరస : వనఇకటరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-420
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-125/390

1104 LHL4201414
పపరర: రరమసరసమ తతట

100-125/391

తఇడడ:ద రగశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-424
వయససస:84
లఇ: పప
100-128/839

తఇడడ:ద మహలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-424-3
వయససస:73
లఇ: పప
100-125/393

100-125/376

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప మరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-419
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : రరమకకషర బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-422
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-424
వయససస:62
లఇ: ససస స
1108 RBE1226175
పపరర: హనసమఇతతరరవప శశ
పసరఇబడనర
తఇడడ:ద రరమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-425
వయససస:47
లఇ: పప

100-123/517

తఇడడ:ద వర రరఘవపలక
ఇఇటట ననఇ:9-420
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:ద జజజ
ఇఇటట ననఇ:9-421
వయససస:49
లఇ: పప
1105 LHL4205480
పపరర: రమలదదవ తతట

1091 RBE1664002
పపరర: జజయత గరటటటమగకరల

1086 LHL3851391
పపరర: రవకకమలర మలరగశశటట

తఇడడ:ద సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-418
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-419
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:ద ఆదచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-419A
వయససస:54
లఇ: పప
1102 RBE2229730
పపరర: మమమఖగల దధసస

100-125/378

తఇడడ:ద అఇతయయ గరటటటమగకరల
ఇఇటట ననఇ:9-419
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:ద అఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-419
వయససస:43
లఇ: పప
1099 RBE2229722
పపరర: నధగగశసరరరవప తధటటమలల

1088 RBE2229672
పపరర: అమరరల దధసరగ

100-125/373

తఇడడ:ద అపరపరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-418
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరజ గరటటటమగకరల
ఇఇటట ననఇ:9-419
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : వజయలరరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-419
వయససస:37
లఇ: ససస స
1096 RBE2229706
పపరర: వజయరరజ గరటటటమగకరల

100-125/375

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-418
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద జమలల
ఇఇటట ననఇ:9-418/C
వయససస:37
లఇ: పప
1093 LHL4205464
పపరర: చఇదదకళ గరటటటమగకరల

1085 LHL3851383
పపరర: భటరత మలరగశశటట

1083 LHL2562056
పపరర: రరమలఇజమమ మలరగశశటట
భరస : అపరపరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-418
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద అపరపరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-418
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : దసరరర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-418
వయససస:34
లఇ: ససస స
1090 LHL4202255
పపరర: దసరరర రరవప జజలల

100-125/372

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-417
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-418
వయససస:82
లఇ: ససస స
1087 RBE0617449
పపరర: శశలకడమ జజలల

1082 RBE2229664
పపరర: మహనరరవప కకరగ

1107 RBE1547603
పపరర: రసనల సయయద

100-124/668

తఇడడ:ద సససదధ సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-425
వయససస:25
లఇ: పప
100-125/394

1110 LHL2550465
పపరర: శశనవరసరరవప గరజల

100-125/395

తఇడడ:ద నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-426
వయససస:39
లఇ: పప
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1111 LHL4205498
పపరర: లకడమ కనశశటట

100-125/396

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-426
వయససస:40
లఇ: ససస స
1114 RBE2229748
పపరర: రరమలరరవప ఆకకల

100-125/399

1115 RBE1382043
పపరర: నరసపఇహ సరసమ అఇబటట

100-125/400

1118 LHL4205506
పపరర: కకమలరగ బగరగశ

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-428
వయససస:28
లఇ: పప
100-125/405

100-125/408

100-128/716

100-125/411

తఇడడ:ద నరసయయ తధయ
ఇఇటట ననఇ:9-434
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1130 RBE1426304
పపరర: కరరమగలల షపక

1133 LHL2564128
పపరర: అఇజల తధయ

100-124/671

1136 RBE1944933
పపరర: నరగశ తయ

100-125/406

1139 RBE1524875
పపరర: నరగష తధయ
తఇడడ:ద శశనవరసరరవప తధయ
ఇఇటట ననఇ:9-434
వయససస:26
లఇ: పప

1119 LHL4205514
పపరర: వనఇకరయమమ బగరగశ

100-125/402

1122 LHL2547180
పపరర: రరమలరరవప గరజల

100-125/404

1125 RBE0617209
పపరర: వనఇకటటదవమమ మమకల

100-125/407

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-430
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-125/409

1128 RBE2229755
పపరర: అచచమమ బగరగశ

100-125/410

భరస : హనసమఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-431
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-124/669

1131 RBE1443340
పపరర: సస భట నఇదదన యచధచల

100-124/670

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప యచధచల
ఇఇటట ననఇ:9-433
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-125/412

1134 RBE2229763
పపరర: సరఇబశవరరవప వనచధచల

100-125/413

తఇడడ:ద జమలలక
ఇఇటట ననఇ:9-433
వయససస:43
లఇ: పప
100-124/672

తఇడడ:ద ఫరదర తయ శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-434
వయససస:25
లఇ: పప
100-125/415

100-123/753

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-429
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-433
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-434
వయససస:23
లఇ: ససస స
1138 RBE1524867
పపరర: కకఇడలక తధయ

100-127/860

తఇడడ:ద గరలబ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-432/B
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:ద జమలల
ఇఇటట ననఇ:9-433
వయససస:36
లఇ: పప
1135 RBE1880970
పపరర: పదసనన తధయ

1127 LHL4201448
పపరర: కకటటశసరరరవప మమకల

1116 RBE1381912
పపరర: శరశవణణ అఇబటట

భరస : నధగకకషర
ఇఇటట ననఇ:9-428
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-431
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-431
వయససస:26
లఇ: ససస స
1132 LHL2556371
పపరర: రవ వనచధచల

100-125/401

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-430
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-431
వయససస:48
లఇ: పప
1129 RBE1665934
పపరర: తదవవణణ మమకల

1124 LHL2560209
పపరర: చనసససదయయ మమకల

100-125/398

భరస : నరసపఇహరరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:9-428
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద తరడ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-428
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : మమడవసససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-429
వయససస:41
లఇ: ససస స
1126 LHL4201430
పపరర: హనసమఇతరరవప బగరగశ

100-125/897

భరస : వనఇకటనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-428
వయససస:44
లఇ: ససస స

100-125/403 1121 RBE1676998
1120 RBE0889857
పపరర: నధగ మలల కరరరరన రరవప ఆఇబటట
పపరర: శశకరఇత మమకల

1113 RBE1252030
పపరర: నరగఇదద కనశశటట
తఇడడ:ద నరసపఇహ రరవప కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-426-2
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:9-427
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : భటటదపరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-428
వయససస:69
లఇ: ససస స

1123 LHL2564144
పపరర: లకడమ మమకల

100-125/397

భరస : శశనవరసరరవప గరజల
ఇఇటట ననఇ:9-426-1
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-427
వయససస:58
లఇ: పప
1117 LHL3857950
పపరర: భమలకకమ బగరగశ

1112 RBE1382001
పపరర: ససభటషపణణ గరజల

1137 LHL4205522
పపరర: అపపమమ మఇదపరటట

100-125/414

భరస : గటటట
ఇఇటట ననఇ:9-434
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-125/416

1140 RBE1524891
పపరర: శశనవరసరరవప తధయ

100-125/417

తఇడడ:ద నరసయయ తధయ
ఇఇటట ననఇ:9-434
వయససస:51
లఇ: పప
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1141 RBE1585686
పపరర: రరమకకషర తయ

100-125/418

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప తధయ
ఇఇటట ననఇ:9-434
వయససస:25
లఇ: పప
1144 LHL2566974
పపరర: అపపమమ మలరశశటట

100-125/419

భరస : వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-434
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-125/421

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-444
వయససస:67
లఇ: ససస స
1147 LHL2561777
పపరర: వనఇకటనధరరయణ పరనధదద

1142 RBE2229862
పపరర: వనఇకరయమమ గగరజజల

1145 RBE1942705
పపరర: నధగమమ దధసరగ

100-128/717

1148 LHL4205530
పపరర: కకటటశసరగ పరనధదద

100-125/423

భరస : వనఇకటనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-445
వయససస:39
లఇ: ససస స

100-125/425
1150 RBE1926377
పపరర: ఇరగకరదదనధనన ఇఇదద భవన
ఇరగకరదదనధనన
భరస : ఇరగకరదదనధనన నధగగలక ఇరగకరదదనధనన
ఇఇటట ననఇ:9-446
వయససస:21
లఇ: ససస స

1151 RBE2516987
పపరర: అఖల షపక

తఇడడ:ద రఇజజన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-446,9-12 to 9-576
వయససస:19
లఇ: పప

1153 RBE1889609
పపరర: వనఇకట కకషర చఇదదగగరగ

1154 RBE2229870
పపరర: కకటయయ సఇగఇ

తఇడడ:ద ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-447
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:ద సససదధ
ఇఇటట ననఇ:9-448
వయససస:42
లఇ: పప
1159 RBE0722801
పపరర: జజన బ షపక
భరస : సససదధ
ఇఇటట ననఇ:9-448
వయససస:63
లఇ: ససస స
1162 RBE1891357
పపరర: మఇగమమ మగఇడద

100-125/436

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-452
వయససస:30
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-125/428

100-125/439

100-125/431

1169 RBE1157487
పపరర: లకడమ దదవర ససటట
భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-452
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-125/426

1155 LHL4203352
పపరర: రఇజజన వల షపక

100-125/429

1158 RBE0653642
పపరర: దదల షరద షపక

100-125/432

భరస : మహమమద యమససఫ
ఇఇటట ననఇ:9-448
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-125/434

1161 LHL2559383
పపరర: చచననకగశవరరవప పపలలలమరగశ

100-125/435

తఇడడ:ద ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:9-450
వయససస:44
లఇ: పప
100-125/438

భరస : వనఇకటనరసపఇహ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-451
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-125/73

తఇడడ:ద నధగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9/452
వయససస:45
లఇ: పప
100-125/441

1152 LHL3857224
పపరర: సరమలమ జయఇ సఇగఇ

100-125/437 1164 RBE0972985
1163 RBE0141242
పపరర: వనఇకట నరసపఇహరరవప చతరరల
పపరర: పదధమవత చతరరల

1166 RBE2229896
పపరర: నరసపఇహరరవప కఇదసకలరగ

100-125/424

తఇడడ:ద సససదధ
ఇఇటట ననఇ:9-448
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:ద పటటటభ
ఇఇటట ననఇ:9-451
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:ద శశనవరస చధరగ గజరల
ఇఇటట ననఇ:9-451
వయససస:28
లఇ: ససస స
1168 RBE1157479
పపరర: రరమకకషర దదవర ససటట

1160 RBE2229888
పపరర: ఏశమమ మగఇడధద

1149 RBE1963545
పపరర: అఖలల పరనధదద

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-447
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-449
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద అచయ మగఇడద
ఇఇటట ననఇ:9-450
వయససస:20
లఇ: ససస స
1165 RBE1412733
పపరర: భటరర వ గజరల

100-125/1057

భరస : రఇజన వల
ఇఇటట ననఇ:9-448
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-125/433

100-120/805

తఇడడ:ద వనఇకటనధరరయణ పరనధదద
ఇఇటట ననఇ:9-445
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-447
వయససస:49
లఇ: పప

100-125/430 1157 RBE0618843
1156 LHL4203360
పపరర: మమసహమమద యమసనఫ షపక
పపరర: సరబదధ బబగఇ షపక

1146 RBE2492882
పపరర: సచన పరనధదద
తఇడడ:ద వనఇకటనధరరయణ పరనధదద
ఇఇటట ననఇ:9-445
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:ద లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-445
వయససస:47
లఇ: పప

100-125/427

100-125/420

భరస : అదద శశషత
ఇఇటట ననఇ:9-441
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నధగయయ దధసరగ
ఇఇటట ననఇ:9-444
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-125/422

1143 RBE0617274
పపరర: నధరరయణమమ రరమశశటట

1167 RBE1157461
పపరర: నరసపఇహరరవప దదవరససటట

100-125/440

తఇడడ:ద మగతయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-452
వయససస:59
లఇ: పప
100-125/442

100-125/443
1170 RBE1157529
పపరర: లకడమ కకటటశసరరరవప దదవర ససటట

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-452
వయససస:35
లఇ: పప
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1171 RBE1157685
పపరర: లకడమ సదవఇత దదవర ససటట

100-125/444

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-452
వయససస:33
లఇ: ససస స
1174 RBE1283050
పపరర: సకజన చరరల

100-124/673

100-125/449

100-125/451

100-125/452

100-125/455

100-125/458

తఇడడ:ద చన సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-461
వయససస:36
లఇ: ససస స
1192 LHL4202909
పపరర: వదధయ సరగర కకరశపరటట

100-125/461

తఇడడ:ద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-464
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-125/899

1184 LHL2563971
పపరర: మరగయనన కకరశపరటట

1187 RBE1519578
పపరర: సససదసలక కకరశపరటట

100-124/675

100-125/453

1182 RBE1229385
పపరర: ససఇదర చధరగ పధదర

1185 LHL4201489
పపరర: చనరరయనన కకరశపరటట

100-125/456

1188 RBE2229912
పపరర: శశరమమ కకరశపరటట
భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-460
వయససస:50
లఇ: ససస స

1190 LHL2563963
పపరర: లత కకరశపరటట

1191 RBE2229920
పపరర: సససదసలక కకరశపరటట

1196 LHL4205589
పపరర: రమణ ఇరగదదఇడల

1199 LHL4201497
పపరర: నధగయయ ఇరగకరదఇడల
తఇడడ:ద సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-465
వయససస:70
లఇ: పప

100-125/450

100-125/900

100-125/454

తఇడడ:ద పసదసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-459
వయససస:47
లఇ: పప

100-125/459

100-125/457

100-125/460

తఇడడ:ద మరగయనన
ఇఇటట ననఇ:9-461
వయససస:69
లఇ: పప
100-125/462

1194 RBE1217232
పపరర: చనన సససదయయ ఇరగకరదఇడల

100-124/674

తఇడడ:ద నధగయయ ఇరగకరదఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-464
వయససస:47
లఇ: పప
100-125/463

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-464
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-125/465

1179 LHL2554699
పపరర: వజయకకమలర కకరశపరటట

తఇడడ:ద రరయనన కకరశపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-459 AMBETHKARNAGAR
వయససస:23
లఇ: పప

1193 RBE1285312
పపరర: శరఇతమమ కకరశపరటట

100-125/448

తఇడడ:ద వర బదహమ చధరగ పధదర
ఇఇటట ననఇ:9-457
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : రరయనన కకరశపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-463
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : చనన సససదయయ ఇరగకరదఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-464
వయససస:43
లఇ: ససస స
1198 RBE2229938
పపరర: ఏడడకకఇడలక ఇరగకగదఇడల

1181 RBE1229369
పపరర: తదవవణణ పధదర

1176 LHL4205563
పపరర: వమల గగసస

తఇడడ:ద పసద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-457
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:ద చన సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-461
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరయనన
ఇఇటట ననఇ:9-463
వయససస:33
లఇ: పప
1195 RBE1217240
పపరర: మరగయమమ ఇరగకరదఇడల

100-125/898

తఇడడ:ద పసద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-458
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-459
వయససస:29
లఇ: ససస స
1189 LHL2563914
పపరర: వజయ కకరశపరటట

1178 RBE0889543
పపరర: శవ కకమలరగ చరరల

100-125/446

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-456
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ససఇదర చధరగ పధదర
ఇఇటట ననఇ:9-457
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : మరగయనన
ఇఇటట ననఇ:9-458
వయససస:37
లఇ: ససస స
1186 RBE0839852
పపరర: మలధవ తధయల

100-125/447

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-456
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : వజయకకమలర
ఇఇటట ననఇ:9-457
వయససస:35
లఇ: ససస స
1183 LHL2563955
పపరర: మరగయమమ కకరశపరటట

1175 LHL3851961
పపరర: కకటటశసరరరవప గగససబగజర

1173 RBE1157495
పపరర: బఇగరరగ కకఇచపప
తఇడడ:ద పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-453
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-456
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : కకటటశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-456
వయససస:35
లఇ: ససస స
1180 LHL2563922
పపరర: జజజమమ కకరశపరటట

100-125/445

తఇడడ:ద బటలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-452
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : నధగరరజ చరరల
ఇఇటట ననఇ:9-456
వయససస:35
లఇ: ససస స
1177 LHL4205571
పపరర: లకడమ వనచధచల

1172 RBE2229904
పపరర: చనవనఇకటటశసరరల ఇడచడ ఇ

1197 RBE0617498
పపరర: కకటటశసరగ ఇరగకరదఇడల

100-125/464

భరస : సససదధరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-464
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-125/466

1200 LHL4205605
పపరర: లకడమ ఇరగదదఇడల

100-125/467

భరస : రరమ సససదసలక ఇరగదదఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-465
వయససస:37
లఇ: ససస స
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1201 RBE0805002
పపరర: సససదధ రరవప ఇరగకకదదఇడల

100-125/468

తఇడడ:ద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-465
వయససస:43
లఇ: పప
1204 RBE2482149
పపరర: అఇక రరవప ఈరల

100-118/440

100-125/471

100-124/676

100-125/476

100-125/477

100-125/480

100-125/483

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-474
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 RBE1470806
పపరర: లకడమ వపససటల

1217 LHL2550895
పపరర: హరగబటబగ బగరగశ

1220 RBE0421107
పపరర: కకశషరవవణణ బగరగశ

1223 LHL2552958
పపరర: వనఇకటబదదయయ బగరగశ

100-125/486

1226 RBE2229979
పపరర: శశనస కకఇచఇ

100-122/962

1229 RBE1520402
పపరర: కకటటశసర రరవప వనచధచల
తఇడడ:ద వనఇకయయ వనచధచల
ఇఇటట ననఇ:9-475
వయససస:38
లఇ: పప

1209 RBE1885482
పపరర: చఇదదకళ ఇరగకగదఇడధల

100-125/473

1212 LHL4202289
పపరర: శశనవరస రరవప దదచదనపలల

100-125/475

1215 RBE1470822
పపరర: కకరస గ రరడడడ వపససటల

100-122/963

తఇడడ:ద శశనవరసరరడడడ వపససటల
ఇఇటట ననఇ:9-469-1
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-125/478

1218 LHL2551091
పపరర: అఇకర రరవప బగరగశ

100-125/479

తఇడడ:ద లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-470
వయససస:35
లఇ: పప
100-125/481

1221 LHL3851136
పపరర: పదసరద మలదధల

100-125/482

తఇడడ:ద కకశషటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-471
వయససస:44
లఇ: పప
100-125/484

1224 LHL2567964
పపరర: కకటమమ బగరగశ

100-125/485

భరస : నరశఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-472
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-125/74

తఇడడ:ద పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9/473
వయససస:44
లఇ: పప
100-125/487

100-125/470

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-469
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-472
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:ద గగరరలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:9-472
వయససస:60
లఇ: పప
1228 LHL4202867
పపరర: రరజగష చలలల

100-125/474

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-470
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కకశషటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-471
వయససస:43
లఇ: పప
1225 RBE2229961
పపరర: పపననయయ కలకకలరగ

1211 LHL2562205
పపరర: మగకరఇటట దదదదనపలల

1206 RBE2229946
పపరర: అలవవలమమ ఇరగకరదఇడల

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-467
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-470
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:ద హరగబటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-470
వయససస:35
లఇ: ససస స
1222 LHL4201521
పపరర: ఏడడకకఇడలక మలదధల

100-125/472

భరస : శశనవరసరరడడడ వపససటల
ఇఇటట ననఇ:9-469-1
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-469/2
వయససస:42
లఇ: పప
1219 LHL2564136
పపరర: ససభటషపణణ బగరగశ

1208 LHL4201505
పపరర: నరసపఇహరరవప ఇరగకగదఇడల

100-125/902

భరస : కకశషరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-466
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-469
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరస రరవప దదదదనపలల
ఇఇటట ననఇ:9-469
వయససస:27
లఇ: ససస స
1216 LHL4201513
పపరర: రరమ సససదసలక ఇరగదదఇడల

100-125/469

తఇడడ:ద కకసటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-467
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల దదదదనపలల
ఇఇటట ననఇ:9-469
వయససస:27
లఇ: ససస స
1213 RBE1879733
పపరర: అమర జజయత దదదదనపలల

1205 LHL4204699
పపరర: నధగగలక ఇరగకగదఇడల

1203 RBE1899426
పపరర: కకమల ఇరగకగడకనధనన
తఇడడ:ద సససదధ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-465
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-466
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ద సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-466
వయససస:66
లఇ: పప
1210 RBE1217018
పపరర: సతయనధరరయణ దదదదనపలల

100-125/901

తఇడడ:ద సససదధ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-465
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:ద ఎరల సససదయయ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-466
వయససస:19
లఇ: పప
1207 RBE2229953
పపరర: కకశషరయయ ఇరగకరదఇడల

1202 RBE1899384
పపరర: సరయ ఇరగకగదదఇడల

1227 RBE2229987
పపరర: పపలల యయ కకఇచఇ

100-125/75

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9/473
వయససస:60
లఇ: పప
100-125/488

1230 LHL2550903
పపరర: వనఇకటటదమయయ పసచధచల

100-125/489

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-476
వయససస:35
లఇ: పప
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1231 LHL3852043
పపరర: వనఇకయయ పసచధచల

100-125/490

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-476
వయససస:59
లఇ: పప
1234 RBE0618413
పపరర: లకమమమ దదవఇగగల

100-125/493

100-125/496

100-125/499

100-125/502

100-125/505

100-125/508

100-125/510

100-125/905

100-125/503

1247 RBE2230001
పపరర: పరటటమమ మలదధల

1250 RBE1547751
పపరర: మమత కకమలరగ కలకకలరగ

1253 RBE0973728
పపరర: అఇజల తతరక

1256 RBE1664192
పపరర: వనఇకట ససబదమణయఇ బమరరల

100-125/511

1259 RBE2518827
పపరర: రరహహల గరఇధద కరలకకకరర
తఇడడ:ద లకమణ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:18
లఇ: పప

1239 LHL4203246
పపరర: కకఇడ బతత
స ల

100-125/498

1242 LHL2566073
పపరర: వనఇకమమ వనచధచల

100-125/501

1245 LHL2567733
పపరర: శశనవరసరరవప మలదధల

100-125/504

తఇడడ:ద రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-482
వయససస:36
లఇ: పప
100-125/506

1248 LHL3857117
పపరర: కకమలరగ మలదల

100-125/507

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-483
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-124/677

1251 LHL2564805
పపరర: సససదసలక కలకకలరగ

100-125/509

తఇడడ:ద పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-485
వయససస:36
లఇ: పప
100-125/903

1254 RBE1229195
పపరర: రరజగశసరగ కలకకలరగ

100-125/904

భరస : పసదద సససదసలక కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-485
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-124/678

తఇడడ:ద బకపత బమరరల
ఇఇటట ననఇ:9-487/1
వయససస:83
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకట గగరరపదసరద పసరరమలళల
ఇఇటట ననఇ:9-490 OPP ALANKAR THEATE
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 LHL4202792
పపరర: హరగశశఖర చఇతధ

100-125/495

భరస : జమలలక
ఇఇటట ననఇ:9-479
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : అఇకమరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-485
వయససస:31
లఇ: ఇ

భరస : చనన సససదసలక కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-485
వయససస:27
లఇ: ససస స
1258 RBE1061399
పపరర: ససతధరరమయయ పసరరమలళల

100-125/500

భరస : సతష కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-485
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-485
వయససస:28
లఇ: పప
1255 RBE1229351
పపరర: పపదయలఇక కలకకలరగ

1241 RBE2229995
పపరర: పపచచమమ దదరఇగగల

1236 LHL2554574
పపరర: మలల ఖలరర నరరవప దదరఇగగల

తఇడడ:ద పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-477/2
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-482
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-483
వయససస:33
లఇ: ససస స
1252 RBE0889733
పపరర: సతష కలకకలరగ

100-125/497

తఇడడ:ద శఇకర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-481
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-482
వయససస:32
లఇ: ససస స
1249 RBE0617969
పపరర: రతనకకమలరగ మలదధల

1238 LHL4202305
పపరర: రరఇ బటబగ దదరఇగగల

100-125/492

తఇడడ:ద కకటటశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-477/1
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : గగరరసరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-477/67
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : కకశషరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-480A
వయససస:54
లఇ: ససస స
1246 RBE0617506
పపరర: రమలదదవ మలదధల

100-125/494

తఇడడ:ద దధసన
ఇఇటట ననఇ:9-477/1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ద దసరరరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-477/2
వయససస:37
లఇ: పప
1243 LHL4205613
పపరర: రమలదదవ లఇగగనవన

1235 LHL2551646
పపరర: సతయనధరరయణ దదరఇగగల

1233 RBE0138297
పపరర: బటల నరసమమ దదరఇగగల
భరస : మలల కరరరరన రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-477
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద దధసస
ఇఇటట ననఇ:9-477/1
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:ద గగరసరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-477/1
వయససస:62
లఇ: పప
1240 RBE0620344
పపరర: శశనవరస కకఇచఇ

100-125/491

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-476
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : దధసస
ఇఇటట ననఇ:9-477
వయససస:44
లఇ: ససస స
1237 LHL2559623
పపరర: దధసస దదరఇగగల

1232 RBE0425017
పపరర: రమలదదవ వనచధచల

1257 RBE1926328
పపరర: సపరసరణణ వనఇకట ససబబమమ

100-125/76

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9/489
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-112/987

1260 RBE2517290
పపరర: రరహహల గరఇధద కరలకకకరర

100-116/1118

తఇడడ:ద లకమణ రరవప కరలకకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:18
లఇ: పప
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1261 RBE1904036
పపరర: బటబర కరలకకకరగ

100-124/679

తఇడడ:ద రరమగ కరలకకకరగ
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:20
లఇ: పప
1264 RBE2230019
పపరర: రరమగ కలకకలరగ

100-125/514

100-125/908

100-125/909

100-125/517

100-125/913

100-125/520

100-125/523

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE0417683
పపరర: భమలకడమ మగఇడధద

1277 RBE0972639
పపరర: శశధర బతత
స ల

1280 RBE1524883
పపరర: వనఇకటరమణ చరరమలమళల

1283 RBE2230035
పపరర: బగలలల యయ మగఇడధద

100-124/680

1286 RBE2230043
పపరర: కకటయయ మగఇడధద

100-125/911

1289 LHL2547800
పపరర: చన మసరసనయయ మఇఢద
తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:39
లఇ: పప

1269 LHL4201547
పపరర: వనఇకటటశసరరల మఇతన

100-125/515

1272 LHL2547693
పపరర: పసద మసరసనయయ మగఇఢద

100-125/516

1275 RBE0419143
పపరర: రమణ మగఇడధద

100-125/912

భరస : రవ కకషర
ఇఇటట ననఇ:9-494
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-125/518

1278 RBE0972902
పపరర: వనఇకటటససరరల బతత
స ల

100-125/519

తఇడడ:ద రరమ మమరగస బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-495
వయససస:33
లఇ: పప
100-125/521

1281 LHL2547685
పపరర: ఆశరరరవప మగఇడడ న

100-125/522

తఇడడ:ద బగలలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-496
వయససస:35
లఇ: పప
100-125/524

1284 RBE0617811
పపరర: అరరణ మగఇడధద

100-125/914

భరస : ఆశర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-496
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-125/525

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:64
లఇ: పప
100-125/554

100-125/907

తఇడడ:ద బటల వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-494
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-496
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప పరగమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:22
లఇ: ససస స
1288 LHL2547784
పపరర: కకషస ర మగఇడడ న

100-125/910

భరస : నరసపఇహరరవప చరరమలమళల
ఇఇటట ననఇ:9-495
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద బగలలల యయ
ఇఇటట ననఇ:9-496
వయససస:37
లఇ: పప
1285 RBE1892298
పపరర: వనఇకటరరవమమ పరగమశశటట

1271 RBE2230290
పపరర: పపలల మమ మఇతన

1266 RBE0889519
పపరర: అనసష మదసద

తఇడడ:ద దధవదస
ఇఇటట ననఇ:9-493
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరమమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-495
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధగగశసరరరవప చరరమలమళల
ఇఇటట ననఇ:9-495
వయససస:28
లఇ: పప
1282 LHL2547727
పపరర: శశనస మఇఢద

100-129/14

భరస : పసద మసరసనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-494
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-494
వయససస:54
లఇ: ససస స
1279 RBE1524842
పపరర: నరసపఇహరరవప చరరమలమళల

1268 RBE1904010
పపరర: మహలకడమ కరలకకకరగ

100-125/513

భరస : శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : దధనయయలక
ఇఇటట ననఇ:9-493
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-494
వయససస:60
లఇ: పప
1276 RBE2230308
పపరర: చఇదదహసమమ మగఇడధద

100-125/906

తఇడడ:ద రరమగ
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-493
వయససస:47
లఇ: ససస స
1273 RBE2230027
పపరర: వనఇకయయ మగఇడద

1265 RBE0889493
పపరర: శశనవరస రరవప మదసద

1263 RBE1744093
పపరర: లకమణ రరవప కలకకలరగ
తఇడడ:ద గగరరమమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:ద పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : రరమగ
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:43
లఇ: ససస స
1270 LHL3857109
పపరర: చననమలమయ ఇటటటఇ

100-125/512

భరస : వవఇకట సతయనధరరయణ మమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద గగరరమమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-492
వయససస:48
లఇ: పప
1267 RBE2230282
పపరర: ఏససమరగయమమ కలకకలరగ

1262 RBE0889808
పపరర: ఆదద లకకమ మదసద

1287 LHL2547701
పపరర: నధగగశసరరరవప మఇఢద

100-125/553

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:38
లఇ: పప
100-125/555

1290 LHL4201554
పపరర: రరమకకశషర బగరగశ

100-125/556

తఇడడ:ద పసద సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:36
లఇ: పప
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1291 LHL4203113
పపరర: రరమ రరవప మగఇడద

100-125/557

తఇడడ:ద చనన వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:51
లఇ: పప
1294 RBE0647651
పపరర: రతధనకకమలరర పలలల

100-125/559

100-125/562

100-125/564

100-125/567

100-125/569

100-124/681

100-125/922

భరస : సలలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-508
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 LHL3857091
పపరర: మసరసనమమ మఇటట

1307 RBE0972928
పపరర: సఇసస న పపదతల

1310 RBE0420216
పపరర: వసఇత కగతధన

1313 RBE1672641
పపరర: చచసతనయ జకర

100-125/572

1316 RBE1382035
పపరర: దసరర ఇరగదఇడల

100-125/918

1319 RBE1547611
పపరర: జజయత పపడతల
భరస : శరఇసన పపడతల
ఇఇటట ననఇ:9-509
వయససస:25
లఇ: ససస స

1299 RBE2230068
పపరర: చనవనఇకయయ కగతధనస

100-125/563

1302 RBE1520428
పపరర: రరధమమ కలకకలరగ

100-125/566

1305 LHL2547719
పపరర: నధగరరజ కగతధనస

100-125/568

తఇడడ:ద చన వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-502
వయససస:36
లఇ: పప
100-125/570

1308 RBE0617852
పపరర: శవమమ మగఇడధద

100-125/919

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-506
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-125/920

1311 RBE1832484
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ బగరగశ

100-125/921

తఇడడ:ద లకడమ నధరరయణ బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-507
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-128/718

1314 LHL4203600
పపరర: శశనవరస రరవప ఆడపరల

100-125/571

తఇడడ:ద అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:9-508
వయససస:48
లఇ: పప
100-125/573

భరస : అశశక ఇరగదఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-508
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-127/861

100-125/561

భరస : ఆఇజనవయగలక కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-501
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప జకర
ఇఇటట ననఇ:9-507
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-508
వయససస:33
లఇ: పప
1318 LHL4210589
పపరర: ఖలశరరన షపక

100-125/565

భరస : నధగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-507
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-507
వయససస:60
లఇ: ససస స
1315 LHL4203618
పపరర: అశశక ఇరగకక డఇడధల

1301 RBE1285536
పపరర: రమయ మఇటటట

1296 LHL4202313
పపరర: నధగయయ ఇరరల

తఇడడ:ద రరమసరసమ
ఇఇటట ననఇ:9-500
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-503
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ద లకడమ నధరరయణ బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-507
వయససస:24
లఇ: పప
1312 RBE2230316
పపరర: కరఇతమమ పపడతల

100-125/917

భరస : ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-501
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-503
వయససస:35
లఇ: పప
1309 RBE1547553
పపరర: వనఇకటటశసరరల బగరగశ

1298 RBE0617761
పపరర: అనత మగఇడధద

100-125/558

తఇడడ:ద పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-498
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:ద యయసయయ మఇటటట
ఇఇటట ననఇ:9-501
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-501
వయససస:49
లఇ: పప
1306 LHL3851219
పపరర: మశశ పపడతల

100-125/560

భరస : కకషస ర
ఇఇటట ననఇ:9-499
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ససరగష
ఇఇటట ననఇ:9-501
వయససస:29
లఇ: ససస స
1303 RBE2230076
పపరర: రరజ మగఇడధద

1295 LHL2547768
పపరర: శశనస మగఇడడ న

1293 RBE0647636
పపరర: మలరస మలమ మగఇడధద
భరస : రరమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-497/A
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద బటల వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-498
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-498
వయససస:60
లఇ: పప
1300 RBE1157388
పపరర: నధగ లకడమ ఈరల

100-125/915

భరస : చనమసరసనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఆనఇదరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-497/A
వయససస:36
లఇ: ససస స
1297 RBE2230050
పపరర: బటలవనఇకటటశసరరల మగఇడధద

1292 LHL2563294
పపరర: పదమ మగఇడధద

1317 RBE0617738
పపరర: పపషరపవత అడపరల

100-125/923

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-508
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-124/682

1320 RBE0722462
పపరర: రవ కకమలర ఆడపరల

100-125/574

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-509
వయససస:32
లఇ: పప
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1321 LHL3857166
పపరర: శశలత మఇగళగగరగ

100-125/924

తఇడడ:ద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-509
వయససస:35
లఇ: ససస స
1324 RBE0617472
పపరర: జజయత కలకకలరగ

100-125/926

100-125/927

100-125/929

100-125/579

100-125/930

100-125/583

తఇడడ:ద సతధయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:33
లఇ: పప
1345 RBE1226183
పపరర: కకఇడలక కకట
తఇడడ:ద చనన అకకరలక
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:38
లఇ: పప
1348 RBE1251990
పపరర: యయసమమ పదతసపరటట
భరస : శశనస పదతసపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 LHL4201596
పపరర: వనఇకటటశసరరల కకడడరరకర

1337 RBE0617894
పపరర: తతలసప తధటటమళళ

1340 LHL2549392
పపరర: శశనస పదతసపరటట

1343 LHL4204525
పపరర: ఆదదనధరరయణ మఇటట

1346 RBE1226191
పపరర: లకడమ కకట

100-125/580

1349 RBE1633973
పపరర: వరసవ మమఇతతల
భరస : బటగయరరవప మమఇతతల
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:28
లఇ: ససస స

100-125/578

100-128/719

1335 RBE1891381
పపరర: కకడడరగకరర శశనస

100-125/581

తఇడడ:ద మలల కరరరరన రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-519
వయససస:30
లఇ: పప
100-125/931

1338 LHL3851557
పపరర: రవ కకడడరరకర

100-125/582

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-520
వయససస:37
లఇ: పప
100-125/584

1341 LHL4201604
పపరర: సససదధరరవప మరగశ

100-125/585

తఇడడ:ద జమలలక
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:34
లఇ: పప
100-125/587

1344 LHL4204830
పపరర: బటలల సరసమ మఇటట

100-125/588

తఇడడ:ద పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:35
లఇ: పప
100-125/590

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-125/592

100-125/577

భరస : చనన నరసపఇహ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-517
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:39
లఇ: పప
100-125/589

1329 LHL2549277
పపరర: ససబటబరరవప పరశఇ

100-126/294 1332 RBE1665652
1331 RBE1675149
పపరర: చనన నరసపఇహ రరవప వనచధచల
పపరర: సరఇబటదజయఇ వనచధచల

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:47
లఇ: పప
100-125/586

1326 RBE0973272
పపరర: రమలదదవ

తఇడడ:ద సరమమయలక
ఇఇటట ననఇ:9-517
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-519
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-520
వయససస:47
లఇ: పప
1342 LHL4201612
పపరర: నధగరరజ మరగశ

100-125/928

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-519
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-519
వయససస:37
లఇ: ససస స
1339 RBE2230092
పపరర: గగవరరనరరవప కకడడరరకర

1328 RBE1229344
పపరర: నరగఇదద కకమలర సపదదఇశశటట

100-125/925

భరస : మహహష
ఇఇటట ననఇ:9-514
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-517
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:ద చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-518
వయససస:54
లఇ: పప
1336 LHL2562536
పపరర: మలధవ కకడడరరకర

100-125/576

తఇడడ:ద పపరరషస తస ఇ సపదదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-516
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-517
వయససస:40
లఇ: ససస స
1333 RBE2230084
పపరర: సరమమలక పరమగల

1325 LHL4201570
పపరర: చన వనఇకటటశసరరల పదతసపరటట

1323 LHL4206421
పపరర: మమరగ పపడతల
భరస : మషస
ఇఇటట ననఇ:9-510
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-514
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : రరమమమరగస
ఇఇటట ననఇ:9-514
వయససస:67
లఇ: ససస స
1330 LHL2562544
పపరర: వనఇకరయమమ పరశఇ

100-125/575

తఇడడ:ద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-510
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : చన రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-510
వయససస:33
లఇ: ససస స
1327 LHL2564201
పపరర: మలల మమ కగతధనస

1322 LHL3851243
పపరర: వశరసనధధరరవప కకమమమరగ

1347 RBE1226209
పపరర: వనఇకటటశసరగ మదసద

100-125/591

భరస : పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-125/593

1350 RBE1919026
పపరర: రవ రరజ పతస పరటట

100-125/594

తఇడడ:ద శశనస పతస పరటట
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:23
లఇ: పప
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1351 LHL2563377
పపరర: మరగయమమ బతత
స ల

100-125/932

భరస : చన సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:67
లఇ: ససస స
1354 RBE0722819
పపరర: రమలదదవ మఇటట

100-125/935

100-125/596

100-125/599

100-125/600

100-125/939

100-128/720

100-125/604

భరస : వనఇకటటష కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-525
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 RBE2230100
పపరర: చనసససదసలక కలకకలరగ

1367 LHL4205662
పపరర: వరలకడమ కకడకరరకర

1370 RBE2230118
పపరర: నధగరరజ కలకకలరగ

1373 RBE1229153
పపరర: నధగగఇదదబటబగ కరలలకకరర

100-129/521

1376 LHL4201646
పపరర: వనఇకటటశ కరలలకకరర

100-125/601

1379 RBE1664341
పపరర: రమమశ కలకకలరగ
తలల : కకమలరగ కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-525
వయససస:27
లఇ: పప

1359 LHL4203139
పపరర: గగపస చఇదస పతస పరటట

100-125/598

1362 RBE1229138
పపరర: మలరగయల కకమలర డడకరర

100-125/937

1365 LHL2561421
పపరర: దదనమమ కలకకలరగ

100-125/938

భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-523
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-125/940

1368 LHL4205670
పపరర: మలలల శసరగ కకడకరరకర

100-125/941

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-523
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-125/602

1371 LHL4203063
పపరర: ససరగష కరలలకకరర

100-125/603

తఇడడ:ద వనఇకటటససరరల కరలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-524
వయససస:29
లఇ: పప
100-125/942

1374 RBE2230324
పపరర: వనఇకరయమమ కలకకలరగ

100-125/943

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-524
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-125/605

తఇడడ:ద నధగయయ కరలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-525
వయససస:33
లఇ: పప
100-125/607

100-125/595

తఇడడ:ద చననపప డడకరర
ఇఇటట ననఇ:9-522
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటటససరరల కరలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-524
వయససస:26
లఇ: పప

భఇధసవప: కలల కకరగ ససరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-524
వయససస:24
లఇ: ససస స
1378 RBE1728013
పపరర: వనఇకట రమణ కకపపరగ

100-125/936

తఇడడ:ద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-523/1
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:ద పసదసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-524
వయససస:49
లఇ: పప
1375 RBE1925387
పపరర: బతత
స ల శరరష

1361 LHL2561413
పపరర: ససభటషపణణ మరగశ

1356 LHL4201620
పపరర: పసదద రరజ మగఇదధద

తఇడడ:ద పసద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-522
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:9-523
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరజ కరలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-523
వయససస:24
లఇ: పప
1372 RBE2230126
పపరర: వనఇకటటశసరరల కలకకలరగ

100-125/597

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-523
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : చన సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-523
వయససస:47
లఇ: ససస స
1369 RBE1889617
పపరర: కరరగసక కరలకకలరగ

1358 LHL4201638
పపరర: గగపప పదతసపరటట

100-125/934

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-521/2
వయససస:50
లఇ: పప

తలల : జమలలక
ఇఇటట ననఇ:9-522
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : మధస
ఇఇటట ననఇ:9-523
వయససస:31
లఇ: ససస స
1366 LHL4205654
పపరర: మమరర డడకరల

100-127/862

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-522
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : గగపప
ఇఇటట ననఇ:9-522
వయససస:31
లఇ: ససస స
1363 RBE0647578
పపరర: గగతమ తరరమల

1355 RBE1677053
పపరర: భటగయ రరవప

1353 RBE0420448
పపరర: కకశషరమమ మగఇడద
భరస : పసద రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:ద పసద రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-521/2
వయససస:32
లఇ: పప
1360 RBE1157370
పపరర: మమరగ కకమలరర పతస పటట

100-125/933

భరస : సససదధరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-521
వయససస:36
లఇ: ససస స
1357 LHL4203121
పపరర: నధగగఇదద బటబగ మగఇడద

1352 LHL4205647
పపరర: చటటటమమ మరగశ

1377 LHL4201653
పపరర: శవరరమకకషర కరలలకకరర

100-125/606

తఇడడ:ద నధగయయ కరలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-525
వయససస:31
లఇ: పప
100-125/944

1380 RBE2230332
పపరర: కకమలరగ కరలలకకరర

100-125/945

భరస : నధగయయ కరలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-525
వయససస:52
లఇ: ససస స
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1381 LHL3857083
పపరర: కకటటశసరమమ పదతసపరటట

100-125/946

భరస : కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-527
వయససస:37
లఇ: ససస స
1384 RBE2230340
పపరర: వరమమ తతమగమరరకకట

100-125/947

100-125/610

100-125/612

100-125/951

100-125/953

100-125/954

100-125/957

భరస : చనఅపపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-539
వయససస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 RBE2230365
పపరర: కకమలరగ కలకకలరగ

1397 RBE2230167
పపరర: వనఇకటటశసరరల కకమమ

1400 LHL4205688
పపరర: ససధధరరణణ కకమలమ

1403 LHL2564342
పపరర: ఏసమమ మటట పలల

100-125/616

1406 LHL2564334
పపరర: హమల పసరరమలళల

100-125/952

1409 RBE1470756
పపరర: తరరన కరలలకకరర
తలల : బగజర కరలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-540
వయససస:24
లఇ: పప

1389 LHL2564029
పపరర: లలత కరలలకకరర

100-125/948

1392 RBE2230357
పపరర: అననపపరర మమ కలకకలరగ

100-125/950

1395 LHL2555241
పపరర: వనఇకటటశసరరల కలకకలరగ

100-125/613

తఇడడ:ద వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-534
వయససస:45
లఇ: పప
100-125/614

1398 RBE2230175
పపరర: దధసస కకమమ

100-125/615

తఇడడ:ద పసదవనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:9-535
వయససస:74
లఇ: పప
100-125/955

1401 LHL4206439
పపరర: పదమ కలకవరదద

100-125/956

భరస : పదసరదరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-535
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-125/958

1404 LHL2565968
పపరర: అననపపరర పపపపల

100-125/959

భరస : కరఇతధరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-536
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-125/960

భరస : మశశ పసరరమలళల
ఇఇటట ననఇ:9-537
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-125/961

100-128/841

భరస : కకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-532
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-535-1
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మలధవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-537
వయససస:64
లఇ: పప
1408 RBE2230381
పపరర: వరదధనమమ కకరర

100-125/949

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-535
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : దధసస
ఇఇటట ననఇ:9-535
వయససస:70
లఇ: ససస స
1405 RBE2230183
పపరర: చనధపపయయ కకరర

1391 RBE0420257
పపరర: కలపన కలకకలరగ

1386 RBE1477421
పపరర: వనఇకటటశసరరల కలకకలరగ

తఇడడ:ద కకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-531
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద దధసస
ఇఇటట ననఇ:9-535
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : సససదధరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-535
వయససస:39
లఇ: ససస స
1402 RBE2230373
పపరర: చనఎఇకకలక కకమమ

100-125/611

భరస : పదసరదరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-533
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-534
వయససస:42
లఇ: ససస స
1399 LHL2565950
పపరర: మలదవ కకమలమ

1388 RBE2230142
పపరర: కకటయయ కలకకలరగ

100-125/609

తఇడడ:ద చనన సససదసలక కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-529
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-532
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పదసరద కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-533
వయససస:29
లఇ: ససస స
1396 LHL2563948
పపరర: తదరగజమమ కరలలకకరర

100-128/840

తఇడడ:ద వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-531
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-532
వయససస:49
లఇ: పప
1393 RBE1303858
పపరర: కకటటశసరగ కలకకలరగ

1385 RBE1477322
పపరర: వనఇకటటససరరల కలకకలరగ

1383 RBE2230134
పపరర: బటబగరరవప తతమమరకకట
తఇడడ:ద ఆనఇదరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-528
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:ద చనన సససదసలక కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-529
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకటయలయ
ఇఇటట ననఇ:9-531
వయససస:32
లఇ: పప
1390 RBE2230159
పపరర: ఆఇజనవయగలక కలకకలరగ

100-125/608

తఇడడ:ద బటబగరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-528
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : బటబమరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-528
వయససస:56
లఇ: ససస స
1387 LHL4202735
పపరర: కకషర కలలకకరర

1382 LHL4201661
పపరర: ఆనఇదరరవప తతమగమ కకట

1407 RBE2230191
పపరర: మలణణకయరరవప పసరరమలళళ

100-125/617

తఇడడ:ద బటరనబటసస
ఇఇటట ననఇ:9-538
వయససస:59
లఇ: పప
100-121/1108

1410 LHL2567154
పపరర: హరగపస
ద రదస కకరర

100-125/618

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-540
వయససస:50
లఇ: పప

Page 49 of 62

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-08
1411 LHL2568467
పపరర: ససఇదరరరవప కకరర

100-125/619

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-540
వయససస:49
లఇ: పప
1414 LHL4205704
పపరర: ససరరపరరణణ కకరర

100-125/962

100-125/965

100-125/966

100-125/625

100-125/628

100-125/78

100-125/968

భరస : వజయశశఖర
ఇఇటట ననఇ:9-544
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 RBE0648253
పపరర: శశనవరస రరవప కకరగ

1427 RBE1223916
పపరర: పపరరషస తస ఇ సపదదఇశశటట

1430 LHL2555944
పపరర: కకటటశసరరరవప కకరర

1433 LHL2563823
పపరర: అనత కకరర

100-125/971

1436 RBE0973132
పపరర: నరమల పరలసప కకరర

100-125/626

1439 LHL4205720
పపరర: ససజజత కకరర
భరస : కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-544
వయససస:34
లఇ: ససస స

1419 RBE2230209
పపరర: పదకరశరరవప కకరర

100-125/622

1422 RBE0647594
పపరర: అరరణధకకమలరర కకరగ

100-125/624

1425 RBE0648261
పపరర: రరజ కకరగ

100-125/627

తఇడడ:ద జయఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-542
వయససస:37
లఇ: పప
100-124/683

1428 RBE1151596
పపరర: వనఇకట రమణ సపదదఇశశటట

100-125/77

భరస : వరససదదవ రరవప సపదదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/543
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-125/629

1431 LHL2563807
పపరర: రరణణ కకరర

100-125/967

భరస : వజయబటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-543
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-125/969

1434 RBE0138305
పపరర: హహమలత కకమగమ

100-125/970

భరస : కరరణధకరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-543
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-125/630

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-544
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-125/973

100-125/964

భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-542
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : మలధవరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-543
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : భగవరనధదవప
ఇఇటట ననఇ:9-543
వయససస:69
లఇ: ససస స
1438 LHL3857612
పపరర: మమరగ పపదసపరలల కకరర

100-125/623

తఇడడ:ద భగవన రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-543
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ద భగవరన రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-543
వయససస:37
లఇ: ససస స
1435 RBE2230407
పపరర: లలరర మమ కకరర

1421 RBE0647545
పపరర: వజయకలమలరర కకరగ

1416 RBE1665181
పపరర: అశసన

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-541
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:ద పసదద నరసపఇహఇ సపదదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-543
వయససస:79
లఇ: పప

తఇడడ:ద పపరరషస తస ఇ సపదదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9/543
వయససస:54
లఇ: పప
1432 LHL2563815
పపరర: రమలదదవ కకరర

100-126/295

తఇడడ:ద జయఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-542
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ద జయఇత రరవప కకరర
ఇఇటట ననఇ:9-542
వయససస:50
లఇ: పప
1429 RBE1151604
పపరర: వరససదదవ రరవప సపదదఇశశటట

1418 RBE1677152
పపరర: తరరణ

100-125/621

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-540
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-542
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : జయఇతరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-542
వయససస:62
లఇ: ససస స
1426 RBE1285221
పపరర: గగవఇద రరవప కకరర

100-125/963

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-540
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : హరగ పదసరద
ఇఇటట ననఇ:9-541
వయససస:42
లఇ: ససస స
1423 RBE0647610
పపరర: సరమమజయఇ కకరగ

1415 RBE0138412
పపరర: షకకలల షపక

1413 RBE1520386
పపరర: తదవవణణ బతత
స ల
తఇడడ:ద రరబరట బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-540
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : హహసపసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-540
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : రరబరట
ఇఇటట ననఇ:9-540
వయససస:44
లఇ: ససస స
1420 LHL4205712
పపరర: బటబ కకరర

100-125/620

తఇడడ:ద పసద అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-540
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ససఇదరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-540
వయససస:42
లఇ: ససస స
1417 RBE2230399
పపరర: లకకమ బతత
స ల

1412 LHL4201679
పపరర: హరగ బటబగ కకరర

1437 LHL2568731
పపరర: భటగయఇ కకరర

100-125/972

భరస : మహన రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-544
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-125/974

1440 RBE1677160
పపరర: బసఇత కకరర

100-126/296

తఇడడ:ద వనలఇగగ రరజ కకరర
ఇఇటట ననఇ:9-544
వయససస:22
లఇ: ససస స

Page 50 of 62

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-08
1441 LHL4201687
పపరర: సససదధ షపక

100-125/631

తఇడడ:ద గరలసర
ఇఇటట ననఇ:9-546
వయససస:52
లఇ: పప
1444 LHL4206454
పపరర: నధగలకడమ కకమలమ

100-125/975

1445 RBE1087049
పపరర: నధగగఇదద బటబగ బఇడల

100-125/635

1448 LHL4201703
పపరర: రరఇబటబగ బఇడల

1451 RBE0653584
పపరర: రగణగకరదదవ గగఇడచబబ యన

భరస : రరఇబటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-548
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-549A
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-124/684
1453 RBE1547736
పపరర: వనఇకట నధగలకకమతరరపతమమ
వవచలఇ
భరస : వనఇకట గగపప వనచధచల
ఇఇటట ననఇ:9-551
వయససస:26
లఇ: ససస స

1454 RBE1524834
పపరర: రరమలఇజనవయగలక వనచధచల
తఇడడ:ద ససబబయయ వనచధచల
ఇఇటట ననఇ:9/551
వయససస:52
లఇ: పప

1456 LHL3857448
పపరర: వనఇకటరరమలకడమ గరటటటమగకకల

1457 RBE2230415
పపరర: రరజమమ గరటటటమగకరల

100-125/982

తఇడడ:ద అఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-551
వయససస:36
లఇ: ససస స
1459 RBE0973637
పపరర: శవనధగగఇదదఇ ససభటగయపప

100-125/985

100-125/638

తఇడడ:ద జవహర ఆల
ఇఇటట ననఇ:9-566
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1463 RBE0141549
పపరర: నరసపఇహ రరవప బటపటల

100-125/987

1466 LHL3857661
పపరర: అననపపరర మమ కకమరగగరగ

100-125/979

1469 RBE2230431
పపరర: తధహహరరననసర షపక
భరస : మగసస ఫర
ఇఇటట ననఇ:9-566
వయససస:43
లఇ: ససస స

100-125/634

1449 LHL4206462
పపరర: రరణణ బఇడల

100-125/977

1452 RBE0617670
పపరర: నధగమణణ కఇదసననరగ

100-125/980

భరస : నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-550
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-125/79

1455 LHL2566487
పపరర: రరణణ మరగశ

100-125/981

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-551
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-125/983

1458 RBE2230423
పపరర: ససభటషపణణ దధసస

100-125/984

భరస : మమమకరల
ఇఇటట ననఇ:9-553
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-125/637

1461 LHL4205753
పపరర: ఆదదలకడమదదవ అఇబటట

100-125/986

భరస : శశనసవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-555
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-125/639

1464 RBE1541028
పపరర: మణణకఇఠ మదదద

100-122/964

తఇడడ:ద రరణధపదతధప మదదద
ఇఇటట ననఇ:9-557
వయససస:23
లఇ: పప
100-125/988

భరస : ససబదహమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-561-1
వయససస:82
లఇ: ససస స
100-125/640

1446 LHL4201695
పపరర: శశనవరసరరవప కకమమ

తఇడడ:ద రరఇబటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-548
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-555A
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-560
వయససస:39
లఇ: ససస స
1468 LHL2547560
పపరర: మగసరసఫర షపక

100-125/636

తఇడడ:ద సరఇబశవ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-555
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:ద సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-555/A
వయససస:55
లఇ: పప
1465 RBE0419572
పపరర: శకకఇతల రరచకకఇడ

1460 LHL4204814
పపరర: శశనవరస రరవప ఆఇబటట

100-125/633

తఇడడ:ద వనఇకట రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-547
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : అఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-551
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-554
వయససస:63
లఇ: ససస స
1462 LHL4204715
పపరర: రరఇ బటబగ ఆదదఇకక

100-125/976

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-548
వయససస:63
లఇ: పప
100-125/978

1443 RBE1634146
పపరర: శరశవఇత మదదనవటట
తఇడడ:ద కరశయయ మదదనవటట
ఇఇటట ననఇ:9-546
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరఇబటబగ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-546
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ద పసద శశనన
ఇఇటట ననఇ:9-547
వయససస:43
లఇ: పప
1450 RBE0419564
పపరర: సరమలమ జయఇ బఇడల

100-125/632

తఇడడ:ద గరల సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-546
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-546
వయససస:33
లఇ: ససస స
1447 LHL4202719
పపరర: శశనన చదవపరగ

1442 LHL4202750
పపరర: మసరసన వల షపక

1467 RBE1881002
పపరర: వనఇకట లకడమ బగరగశ

100-122/965

తఇడడ:ద హనసమఇత రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-566
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-125/989

1470 RBE2230449
పపరర: జమమలలబ షపక

100-125/990

భరస : జజహర వల్
ఇఇటట ననఇ:9-566
వయససస:68
లఇ: ససస స
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1471 RBE1116590
పపరర: అనల గగపప బగరగశ

100-124/685

తఇడడ:ద వనఇకట నధరరయణ బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:9-567
వయససస:28
లఇ: పప
1474 LHL4202768
పపరర: షనసమక రరడకడ ఆర

100-125/643

100-125/646

100-125/647

1483 RBE1116616
పపరర: మహన కకమలర కకరర

100-124/687

100-125/649

100-125/652

100-125/654

1484 RBE0727495
పపరర: మలణణకయఇ కకరర

1487 RBE1633783
పపరర: కకరఇపలల నధగ మలల శసరగ

1490 RBE1728187
పపరర: చఇదన తతట

1493 RBE0420976
పపరర: ససరరప పచచపపలకసస

100-125/996

1496 LHL4205787
పపరర: ససభటగయఇమల పచచపపలకసస

100-125/648

1499 RBE1519586
పపరర: శశకరఇత టఇటఇ
తఇడడ:ద అఇకర రరవప టఇటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-580
వయససస:22
లఇ: పప

1479 RBE2230456
పపరర: వనఇకటనరసమమ బబ డడడ

100-125/992

1482 RBE1116608
పపరర: పదమల కకరర

100-124/686

1485 RBE1456376
పపరర: శశనవరసరరవప తతట

100-123/754

తఇడడ:ద రరమసరసమ తతట
ఇఇటట ననఇ:9-574
వయససస:34
లఇ: పప
100-125/650

1488 RBE1634161
పపరర: కకరఇపలల కరశఇత

100-125/651

తఇడడ:ద కకరఇపలల బదహమనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-574
వయససస:29
లఇ: పప
100-125/653

1491 RBE0722827
పపరర: వనఇకటమమ రరచకకఇడ

100-125/993

భరస : మగతస యయ
ఇఇటట ననఇ:9-575
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-125/994

1494 RBE0617639
పపరర: లకడమ పచచపపలకసస

100-125/995

భరస : వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-576
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-125/997

భరస : పసద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-576A
వయససస:76
లఇ: ససస స
100-124/688

100-125/645

భరస : మహన కకమలర కకరర
ఇఇటట ననఇ:9-573
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-576
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పసద నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-576A
వయససస:60
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-127/1106

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప తతట
ఇఇటట ననఇ:9-574
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మగతస యయ
ఇఇటట ననఇ:9-576
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:ద అఇకరరవప తమతమ
ఇఇటట ననఇ:9-580
వయససస:21
లఇ: పప

1481 RBE2518470
పపరర: రఇజత షనసమక

1476 RBE2230225
పపరర: బటలకకషరరరరవప బబ డడడ

భరస : బటలకకషరరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-571
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : కకరఇపలల కరశఇత
ఇఇటట ననఇ:9-574
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప తతట
ఇఇటట ననఇ:9-574
వయససస:21
లఇ: పప

1498 RBE1744531
పపరర: శశకరఇత తమతమ

100-125/991

భరస : రరజజ రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-573
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నధగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-574
వయససస:38
లఇ: పప

1495 LHL4205779
పపరర: లకమమమ పచచపపలకసస

1478 RBE0852202
పపరర: ససశల బబ డడడ

100-125/642

తఇడడ:ద ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-571
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరడడడ షనసమక
ఇఇటట ననఇ:9-572
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రరజజ రరవప కకరర
ఇఇటట ననఇ:9-573
వయససస:43
లఇ: పప

1492 LHL4203097
పపరర: నధగగష రరచకకఇడ

100-125/644

భరస : బటల కకషరరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-571
వయససస:36
లఇ: ససస స

1480 RBE1382050
పపరర: వనఇకట పపరర చఇదదరరవప
కరనసకకలకల
తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల కరనసకకలకల
ఇఇటట ననఇ:9-572
వయససస:41
లఇ: ససస స

1489 RBE1727858
పపరర: వనఇకట సరయ కకరణ తతట

1475 LHL2567139
పపరర: చనసససదసలక కకరర

1473 LHL4201729
పపరర: వనఇకటనధరరణ బగరగశ
తఇడడ:ద భటకపరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-568
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:ద పపదధ వనఇకటటశసరరల
ఇఇటట ననఇ:9-570
వయససస:85
లఇ: పప

తఇడడ:ద బటల కకషర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-571
వయససస:35
లఇ: పప

1486 RBE0722470
పపరర: నధగభమషణఇ వనమమ

100-125/641

తఇడడ:ద నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-567
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరమ సరసమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:9-569
వయససస:48
లఇ: పప
1477 LHL4202818
పపరర: శవ రరమ కకషర బబ డడడ

1472 RBE2230217
పపరర: భటకపరలలఇ బగరగశ

1497 RBE1585728
పపరర: వనఇకటటష టఇటఇ

100-123/518

తఇడడ:ద అఇకర రరవప టఇటఇ
ఇఇటట ననఇ:9-580
వయససస:23
లఇ: పప
100-125/655

1500 RBE1727940
పపరర: అననష టఇటఇ

100-125/80

తఇడడ:ద జమలయయ టఇటఇ
ఇఇటట ననఇ:9/581
వయససస:22
లఇ: ససస స
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1501 RBE1728088
పపరర: కకటటనధగమమ టఇటఇ

100-125/656

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-581
వయససస:68
లఇ: ససస స
1504 RBE1223866
పపరర: నరసపఇహ రరవప కకపపపల

100-123/519

100-125/661

100-125/662

100-125/1001

100-125/664

1511 RBE0972803
పపరర: పదమ గగసస

1514 RBE0972969
పపరర: నధగగశసరరరవప గగసస

1517 RBE1727833
పపరర: అనసష పరగమశశటట

100-123/755

1520 RBE1882794
పపరర: ఆదదలకడమ డదరఇగగల

100-125/663

1523 RBE1083823
పపరర: రరకగశ కకమలర సనరర

1509 RBE0973595
పపరర: కకషరవవణణ మగఇడధద

1512 RBE0972852
పపరర: బగజర కకటటశసరరరవప గగసస

100-125/1002

1515 RBE1524818
పపరర: వదధయ సరగర కకలలల

100-125/665

1518 LHL4194809
పపరర: వవఇకట రరవప వవమగల

100-125/666

1521 RBE1285171
పపరర: కళళయణ చకశవరగస మగఇడధద

100-125/669

1526 RBE1157651
పపరర: ఉమలదదవ అచచఇశశటట

1527 RBE1157669
పపరర: రరమయయ అచచఇశశటట

తఇడడ:ద చన రరజ మగఇడధద
ఇఇటట ననఇ:9-672
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-125/672

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-669
వయససస:27
లఇ: ససస స
1529 RBE1477132
పపరర: వనఇకటటశసరరల మగఇఢద
తఇడడ:ద మసరసన మగఇఢద
ఇఇటట ననఇ:9-672
వయససస:68
లఇ: పప

100-124/689

100-125/667

100-125/670
1524 LHL4203030
పపరర: నధగగశసర రరవప పచచపపలకసస

1525 RBE1157453
పపరర: పదమ అచచఇశశటట

100-125/1003

100-125/81

తఇడడ:ద రరమలరరవప మగఇడధద
ఇఇటట ననఇ:9-648
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధగయయ పచచపపలకసస
ఇఇటట ననఇ:9-668
వయససస:42
లఇ: పప

1528 RBE1303841
పపరర: ససజనయ మగఇడధద

100-125/1000

తఇడడ:ద వవఇకట కకషర
ఇఇటట ననఇ:9-639,Railway Sation Area
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ద ససబటబరరవప సనరర
ఇఇటట ననఇ:9-655/3, NEAR RAILWAY STA
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-669
వయససస:46
లఇ: ససస స

100-125/999

తఇడడ:ద గణణష బటబగ కకలలల
ఇఇటట ననఇ:9/619
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరమలరరవప మగఇడధద
ఇఇటట ననఇ:9-648,AMBEDKAR NAGAR
వయససస:23
లఇ: పప
100-125/671

100-125/660

తఇడడ:ద రరమగలక గగసస
ఇఇటట ననఇ:9-614
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:ద మలల కరరరరన రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-647
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-125/668

1506 RBE1657428
పపరర: చచసతనయ సరయ గరజల

భరస : నధగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-604
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సససదసలక పరగమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-638
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశఇబ రరడడడ వననన
ఇఇటట ననఇ:9-640
వయససస:34
లఇ: పప
1522 RBE1498096
పపరర: అశశక చకశవరగస మగఇడధద

100-125/998

తఇడడ:ద రరమగలక
ఇఇటట ననఇ:9-614
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:ద పసదద సరసమ కరల
ఇఇటట ననఇ:9-631
వయససస:29
లఇ: పప
1519 RBE1163948
పపరర: నరసపఇహ రరడడడ వననన

1508 RBE0972696
పపరర: నధగనన మగఇడధద

100-125/658

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప గరజల
ఇఇటట ననఇ:9-590
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : నధగగశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-614
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-614
వయససస:27
లఇ: ససస స
1516 RBE1728112
పపరర: ఏససపరదఇ కరల

100-125/659

తఇడడ:ద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-604
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప గగసస
ఇఇటట ననఇ:9-614
వయససస:30
లఇ: పప
1513 RBE0972944
పపరర: నవయ గగసస

1505 RBE0889766
పపరర: శశనవరస రరవప గరజల

1503 RBE1061159
పపరర: ఏడడ కకఇదలక గరజల
తఇడడ:ద రరమయయ గరజల
ఇఇటట ననఇ:9-585
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-590
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:ద సమమయలక
ఇఇటట ననఇ:9-598
వయససస:28
లఇ: పప
1510 RBE0972787
పపరర: నరగఇదద కకమలర గగసస

100-125/657

భరస : జమలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-581
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద రవ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-588
వయససస:28
లఇ: పప
1507 RBE1157396
పపరర: నధగరరరరన పరమగల

1502 RBE1728104
పపరర: కరశమమ టఇటఇ

100-125/673

తఇడడ:ద ససబటబరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-669
వయససస:51
లఇ: పప
100-127/863

1530 RBE1675693
పపరర: సనరజ షపక

100-129/252

తఇడడ:ద నధగగల మర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-677/1
వయససస:24
లఇ: పప
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1531 RBE1519594
పపరర: అననష మఇగళగగరగ

100-125/82

తలల : శశలత మఇగళగగరగ
ఇఇటట ననఇ:9/683
వయససస:24
లఇ: ససస స
1534 RBE1164029
పపరర: లకడమ పదసనన కఇదదత

100-125/1004

100-125/677

100-125/680

100-125/1007

100-125/682

100-122/966

100-125/685

తఇడడ:ద చన అపయయ కకరర
ఇఇటట ననఇ:9/723
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1544 RBE1731868
పపరర: జవన కలకకకరర

1547 RBE1157362
పపరర: రవ మగఇడధద

1550 LHL4201356
పపరర: నధగగశసర రరవప కరలలకకరర

1553 RBE1802982
పపరర: సఇదదప కకమమ

100-125/687

1556 LHL4205696
పపరర: మలధసరగ కకరర

100-124/690

1559 RBE0972779
పపరర: అరరణ కకమలరగ కకరర
తఇడడ:ద పసద అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-724
వయససస:27
లఇ: ససస స

1539 RBE0141184
పపరర: కకఇడల రరవప కకఇడవటట

100-125/679

1542 RBE0138339
పపరర: మమనక కకఇడవటట

100-125/1006

1545 RBE1303825
పపరర: సరసత తతమకకకట

100-125/1008

భరస : ఆనఇదరరవప తతమకకకట
ఇఇటట ననఇ:9-709
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-125/1009

1548 RBE1304005
పపరర: కకరణ కలకకలరగ

100-125/1010

తఇడడ:ద కకటయయ కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-711
వయససస:26
లఇ: పప
100-125/683

1551 RBE1303981
పపరర: వనఇకటరతనఇ తధటటమలల

100-125/684

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-712
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-125/686

1554 RBE1303882
పపరర: సపదరరరర కకమమ

100-125/1011

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల కకమగమ
ఇఇటట ననఇ:9-717
వయససస:23
లఇ: పప
100-125/857

తఇడడ:ద చన అపపయయ కకరర
ఇఇటట ననఇ:9/723
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-125/859

100-125/676

భరస : కకఇడల రరవప కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:9-706
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల కకమమ
ఇఇటట ననఇ:9-713
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరబరట బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-722
వయససస:26
లఇ: ససస స
1558 RBE1229302
పపరర: మమనక కకరర

100-125/681

తఇడడ:ద కకసటయయ కరలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-712
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకటటశసర రరవప చటటపస ద లక
ఇఇటట ననఇ:9-712
వయససస:28
లఇ: ససస స
1555 RBE1285304
పపరర: తరపతమమ బతత
స ల

1541 RBE1727916
పపరర: పదశరఇత ఇటటట

1536 RBE0889675
పపరర: ససజజత జఇగరల

తఇడడ:ద మసరసన రరవప కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:9-706
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ద చన రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-711
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : నధగగశసర రరవప కరలలకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-712
వయససస:32
లఇ: ససస స
1552 RBE1633999
పపరర: లకడమ చటటపస ద లక

100-125/678

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల కలకకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-709
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : కకటయయ కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-711
వయససస:50
లఇ: ససస స
1549 RBE1476894
పపరర: వవణణ కరలలకకరర

1538 RBE0973199
పపరర: సరగరరర మనద న

100-125/675

భరస : చదనధన రరవప
ఇఇటట ననఇ:9-699
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-706
వయససస:20
లఇ: పప

తలల : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-706
వయససస:27
లఇ: పప
1546 RBE1962950
పపరర: యయసమమ కలకకలరగ

100-125/1005

భరస : నధగగఇదదబటబగ
ఇఇటట ననఇ:9-699
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : నధగభమషణఇ వనమ
ఇఇటట ననఇ:9-706
వయససస:28
లఇ: ససస స
1543 RBE0972688
పపరర: బటలలజ ఇటటటఇ

1535 RBE1303866
పపరర: రమమష పదతసపరటట

1533 RBE1519602
పపరర: ససనత కలకకలరగ
భరస : నధగగశసర రరవప కలకకలరగ
ఇఇటట ననఇ:9-685
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనస పదతసపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-697
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:ద పసదద రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-699
వయససస:27
లఇ: పప
1540 RBE1285460
పపరర: శవ కకమలరగ వనమ

100-125/674

తఇడడ:ద పపరర చఇదదరరవప మఇగళగగరగ
ఇఇటట ననఇ:9-683
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : రరమకకషర కఇదదత
ఇఇటట ననఇ:9-688
వయససస:32
లఇ: ససస స
1537 RBE0972647
పపరర: శవరరమ కకషర మగఇడధద

1532 RBE1285296
పపరర: అజయ కకమలర మఇగళగగరగ

1557 RBE1229286
పపరర: మలలత కకరర

100-125/858

తఇడడ:ద చన అపయయ కకరర
ఇఇటట ననఇ:9/723
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-125/688

1560 RBE0972878
పపరర: బగజర కలకకలరగ

100-125/1012

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-724
వయససస:40
లఇ: ససస స
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1561 RBE1285320
పపరర: ససరరప రరణణ మఇడచ

100-125/689

భరస : ససఇదర రరవప మఇడచ
ఇఇటట ననఇ:9-725
వయససస:45
లఇ: ససస స
1564 RBE1665751
పపరర: పదవణ కకరర

100-128/721

100-125/690

100-125/692

100-125/694

100-125/696

100-125/1018

100-123/757

తఇడడ:ద రవ
ఇఇటట ననఇ:9-866
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1574 RBE1547744
పపరర: రవతదజ దధసప

1577 RBE1229310
పపరర: సరయ

1580 RBE1229377
పపరర: వషత
ర మమరరస గరఇడల

1583 LHL4202826
పపరర: పదకరష బబ డడడ

100-125/1021

1586 RBE1611722
పపరర: లలత మమకల

100-123/756

1589 RBE1664267
పపరర: వనఇకట లకడమ దధసరగ
భరస : నరసపఇహ రరవప దధసరగ
ఇఇటట ననఇ:9TH WARD
వయససస:34
లఇ: ససస స

1569 RBE1382068
పపరర: అనఇతరరవమమ మగగల

100-125/691

1572 RBE1456327
పపరర: కవత మగగల

100-122/967

1575 RBE0889626
పపరర: రమయ దధసప

100-125/695

తఇడడ:ద మమమకగల దధసప
ఇఇటట ననఇ:9-749
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-125/1016

1578 RBE1229328
పపరర: లకడమ కకమలరగ గరఇడల

100-125/1017

భరస : వషత
ర మమరరస గరఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-754
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-125/1019

1581 RBE0889352
పపరర: పరలఇకయయ చఇతధమలల

100-125/1020

తఇడడ:ద గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-772
వయససస:43
లఇ: పప
100-125/697

1584 RBE1285403
పపరర: ససబటబ రరవప బబ డడడ

100-125/698

తఇడడ:ద సతయ నధరరయణ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:9-776
వయససస:44
లఇ: పప
100-121/1109

భరస : చసకరల సససదసలక మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-832
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-125/699

100-125/1015

భరస : కకషర మగగల
ఇఇటట ననఇ:9-745
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద బటలకకషర రరవప బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:9-776
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:ద ససబటబ రరవప బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:9-776
వయససస:34
లఇ: ససస స
1588 RBE0973280
పపరర: శవపరరసత చదలవరడ

100-125/693

తఇడడ:ద చనన కకటయయ గరఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-754
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:ద బటలకకషర రరవప బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:9-776
వయససస:34
లఇ: పప
1585 RBE1285429
పపరర: రమలదదవ బబ డడడ

1571 RBE1382126
పపరర: సరఇబశవరరవప మగగల

1566 RBE1229146
పపరర: లలవణయ కకరర

భరస : సరఇబశవరరవప మగగల
ఇఇటట ననఇ:9-744
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వషత
ర మమరరస గరఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-754
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ద వషత
ర మమరరస గరఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-754
వయససస:29
లఇ: ససస స
1582 RBE1400936
పపరర: శవరరమ కకషర బబ డడడ

100-123/106

తఇడడ:ద మమమకల దధసప
ఇఇటట ననఇ:9-749
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:ద మమమకల దధసప
ఇఇటట ననఇ:9-749
వయససస:21
లఇ: ససస స
1579 RBE1229336
పపరర: నధగమణణ గరఇడల

1568 RBE1727429
పపరర: వజయ భటరర వ కకరర

100-125/1014

తఇడడ:ద పదకరశరరవప కకరర
ఇఇటట ననఇ:9-727
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద గగఇడయయ మగగల
ఇఇటట ననఇ:9-744
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:9-746
వయససస:36
లఇ: ససస స
1576 RBE1803055
పపరర: జజయతన రరజన దధసప

100-125/83

తఇడడ:ద మలధవ రరవప కకరర
ఇఇటట ననఇ:9/733
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సరఇబశవరరవప మగగల
ఇఇటట ననఇ:9-744
వయససస:36
లఇ: పప
1573 RBE0972605
పపరర: లకడమ కకమలరగ మలదధల

1565 RBE1910876
పపరర: ఆనఇద కకరర

1563 RBE0973009
పపరర: హరగ బటబగ కకరర
తలల : హరగ పదసరద
ఇఇటట ననఇ:9-726
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ద పదకగశ రరవప కకరర
ఇఇటట ననఇ:9/727
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : ససరగష ఆరర
ఇఇటట ననఇ:9-729
వయససస:22
లఇ: ససస స
1570 RBE1382100
పపరర: కకషర మగగల

100-125/1013

తఇడడ:ద హరగ పదసరద
ఇఇటట ననఇ:9-726
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద హరగ పదసరద కకరర
ఇఇటట ననఇ:9-726
వయససస:26
లఇ: పప
1567 RBE1633940
పపరర: ఆరర అరరణ

1562 RBE0972829
పపరర: ఝలనస రరణణ కకరర

1587 RBE1477090
పపరర: నధగరరజ బతత
స ల

100-125/1022

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-844-2
వయససస:28
లఇ: పప
100-124/691

1590 RBE1878958
పపరర: వజయ శరఇత ఎలశశటట

100-125/704

తఇడడ:ద పదసనన బటబగ ఎలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-25
వయససస:39
లఇ: ససస స
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100-125/705 1592 RBE1664333
1591 RBE1664309
పపరర: వనఇకట కకటటశసర రరవప రరససఇ
పపరర: శశదదవ మదదదకరయల

తఇడడ:ద వనఇకటరరవప రరససఇ
ఇఇటట ననఇ:10-41
వయససస:33
లఇ: పప
1594 RBE1727866
పపరర: శరరష తతట

భరస : ససబటబరరవప మదదదకరయల
ఇఇటట ననఇ:10-41
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-125/707

తఇడడ:ద మసరసన
ఇఇటట ననఇ:10-76
వయససస:24
లఇ: ససస స
1597 RBE1400738
పపరర: రఇగ రరవప కకపపపల

100-125/706

1595 RBE2493104
పపరర: అఇజబటబగ పససపపలలటట

1598 RBE1727783
పపరర: అచసయత కకమలర గఇట

100-125/708

1596 RBE1727759
పపరర: ససధరరన కకపపపల

100-125/701

1599 RBE1727908
పపరర: శశలలఖ అఇబటట

తఇడడ:ద వశరల హకదయయశసర రరవప గఇట
ఇఇటట ననఇ:10/101
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధరరయణ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:10-104
వయససస:21
లఇ: ససస స

100-125/711
1600 RBE0889444
పపరర: వనఇకట సతయనధరరయణ మమరగస
మదసద
తఇడడ:ద పరపయయ మదసద
ఇఇటట ననఇ:10-108
వయససస:34
లఇ: పప

1601 RBE1879162
పపరర: జరరన కకతధసల

1602 RBE1483593
పపరర: వనఇకటటశ కకరత

తఇడడ:ద నధగగల కకతధసల
ఇఇటట ననఇ:10/113
వయససస:23
లఇ: పప

1603 RBE0618850
పపరర: కళళయణ కకపపప

1604 RBE1888544
పపరర: అరరరన అనఇత

తఇడడ:ద రమణధరరవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-152 10-7 TO 10-188
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-166
వయససస:21
లఇ: పప
1609 RBE1061373
పపరర: కకటటశసరగ లలకకరరడడడ

100-125/199

1610 LHL2566248
పపరర: పదమజ దధచదపలల
భరస : ససబటబ రరవప దధచదపలల
ఇఇటట ననఇ:10-181
వయససస:49
లఇ: ససస స

1612 LHL2559771
పపరర: చఇదదమమ దధచదపలల

1613 LHL2565117
పపరర: నరసపఇహరరవప దధచదపలల

100-121/248

భరస : నరసపఇహ రరవప దధచదపలల
ఇఇటట ననఇ:10-183-1
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద నరసపఇహ రరవప దధచదపలల
ఇఇటట ననఇ:10-183-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
1618 RBE1157339
పపరర: శశలకడమ ససకమఇచ
భరస : రరమకకషర
ఇఇటట ననఇ:10-190
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-123/758

1616 RBE1892181
పపరర: సరయ యచధచల

100-125/715

1619 LHL3857281
పపరర: నధగమణణ టఇటఇ
భరస : పపరర చఇదదరరవప
ఇఇటట ననఇ:10-190
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-125/713
1605 RBE1727882
పపరర: సరయ అజయ కకమలర కకపపపల

1608 RBE1061365
పపరర: వనఇకట రరడడడ లలకకరరడడడ

100-125/198

తఇడడ:ద శశనవరస రరడడ లలకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:10/167, NEAR POST OFFICE,
వయససస:34
లఇ: పప
100-121/246

1611 LHL2566255
పపరర: ససబటబ రరవప దధచదపలల

100-121/247

తఇడడ:ద అబబశశటట దధచదపలల
ఇఇటట ననఇ:10-181
వయససస:55
లఇ: పప
100-121/249

1614 RBE1216705
పపరర: జగదదష దధచదపలల

100-121/250

తఇడడ:ద నరసపఇహ రరవప దధచదపలల
ఇఇటట ననఇ:10-183-1
వయససస:25
లఇ: పప
100-125/202

తఇడడ:ద వనఇకట రరమలరరవప
ఇఇటట ననఇ:10-188
వయససస:21
లఇ: పప
100-125/204

100-121/245

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-166
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ద చనన రరమగలక దధచదపలల
ఇఇటట ననఇ:10-183-1
వయససస:43
లఇ: పప
100-121/251

100-125/710

తఇడడ:ద మలల కరరరరన రరవప కకరత
ఇఇటట ననఇ:10-114
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:ద రమణధ రరడడడ మమలల
ఇఇటట ననఇ:10-167,
వయససస:45
లఇ: పప

తలల : మఇగమమ కఇదసల
ఇఇటట ననఇ:10/167, NEAR POST OFFICE,
వయససస:33
లఇ: ససస స

1615 RBE1216713
పపరర: లకడమ కకకకల దధచదపలల

100-125/702

తఇడడ:ద యలమఇద రరవప అనఇత
ఇఇటట ననఇ:10/164
వయససస:20
లఇ: పప

100-125/714 1607 RBE1223791
1606 RBE1727890
పపరర: సరయ వజయ కకమలర కకపపపల
పపరర: వనఇకట రరమ రరడడ మమలల

100-125/709

తఇడడ:ద ససరగష కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-93
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటపయయ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10/95,96
వయససస:68
లఇ: పప

100-125/712

100-121/244

భరస : దసరరరరరవప మఇదపరటట
ఇఇటట ననఇ:10-66
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప
ఇఇటట ననఇ:10-76
వయససస:31
లఇ: పప
100-125/700

1593 LHL4199238
పపరర: అనసపమ మఇదపరటట

1617 LHL2560365
పపరర: ఎలల మఇద టఇటఇ

100-125/203

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-190
వయససస:74
లఇ: పప
100-125/716

1620 RBE1157628
పపరర: రరమకకషర ససకమఇచ

100-125/717

తఇడడ:ద షపసయయ
ఇఇటట ననఇ:10-190
వయససస:32
లఇ: పప
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1621 RBE1251941
పపరర: పపషపలత మలరగశశటట

100-125/718

భరస : రరమలఇజనవయగలక మలరగశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-190
వయససస:49
లఇ: ససస స
1624 LHL4204509
పపరర: భటసరర రరవప తధమమ శశటట

100-125/205

100-125/721

100-125/208

1628 RBE1105767
పపరర: ససతరరవమమ జలల

1631 LHL4204533
పపరర: భటసరర రరవప నధడడకకటట

100-125/724

1634 LHL3851458
పపరర: యలగఇ జజలల

భరస : యగరనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:10-197
వయససస:37
లఇ: ససస స

1637 LHL4206165
పపరర: వనఇకరయమమ ఎలశశటట

తఇడడ:ద రరమయయ అమరగససరపప
ఇఇటట ననఇ:10-198
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:ద బటటటపరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:10-199
వయససస:48
లఇ: పప
1645 RBE2230480
పపరర: వనఇకటటదవమమ తధయ

తఇడడ:ద శశరరమగలక కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-203
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1643 LHL2564573
పపరర: ఆదదలకడమ తయ

100-125/731

1646 RBE0618785
పపరర: దదవ వవమగల

100-125/210

1649 LHL4202198
పపరర: శశనవరసరరవప లలటటటపలల
తఇడడ:ద చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-203
వయససస:40
లఇ: పప

1629 LHL2562288
పపరర: శశరరమగల కకపపపల

100-125/200

1632 LHL4206157
పపరర: పదధమవత అఇబటట

100-125/723

1635 RBE2230233
పపరర: ఆఇజనవయగలక జజలల

100-125/211

తఇడడ:ద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:10-197
వయససస:69
లఇ: పప
100-125/726

1638 RBE2230464
పపరర: ససతమమ జజలల

100-125/727

భరస : ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:10-197
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-125/728

1641 LHL2557809
పపరర: బటటటపరలలఇ తధయ

100-125/213

తఇడడ:ద ఆదదనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:10-199
వయససస:69
లఇ: పప
100-125/729

1644 RBE2230472
పపరర: జజనకమమ తధయ

100-125/730

భరస : బటటటపరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:10-199
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-125/732

భరస : భటసరర రరవప
ఇఇటట ననఇ:10-202
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-125/215

100-125/207

భరస : నధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:10-196
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద బటటటపరలలఇ
ఇఇటట ననఇ:10-199
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:10-200
వయససస:49
లఇ: ససస స
1648 LHL4202099
పపరర: రవ కకపపపల

100-125/209

భరస : ఆదదనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:10-198
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-125/214

1626 LHL3851284
పపరర: సససదయయ జజలల

తఇడడ:ద నరసపఇహ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10/196
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:ద పసద అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:10-197
వయససస:35
లఇ: ససస స

100-125/212 1640 LHL3858040
1639 RBE2230241
పపరర: ఆదద నధరరయణ అమరగససరపప
పపరర: లకడమ అమరగశసరపప

1642 LHL4202180
పపరర: లకకమనధరరయమ తధయ

100-125/722

తఇడడ:ద ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:10-197
వయససస:42
లఇ: పప
100-125/725

100-125/720

తఇడడ:ద పసదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:10-195
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:ద సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:10-196
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : భటసరర రరవప
ఇఇటట ననఇ:10-196
వయససస:41
లఇ: ససస స
1636 LHL3857489
పపరర: శవపరరసత జజలల

100-125/206

తఇడడ:ద సససదయయ జలల
ఇఇటట ననఇ:10-195
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మగసలయయ
ఇఇటట ననఇ:10-196
వయససస:43
లఇ: పప
1633 RBE0617621
పపరర: భవరన నడడకకట

1625 LHL4202081
పపరర: రమమష పటటటల

1623 RBE1285478
పపరర: ఏడడకకఇడలక నడడగడడ
తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల నడడగడడ
ఇఇటట ననఇ:10-192
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:ద సతయ నధరరయణ పటటటల
ఇఇటట ననఇ:10-194
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:10-195
వయససస:33
లఇ: పప
1630 LHL2561538
పపరర: నధరరయణ అఅబటట

100-125/719

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:10-191
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:10-192/1
వయససస:32
లఇ: పప
1627 RBE1061258
పపరర: రవ శఇకర ఆకకల

1622 LHL3857430
పపరర: ధనమమ నడడగడడ

1647 RBE2230498
పపరర: నధగమణణ పసనసమతస

100-125/733

భరస : శశనసవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:10-202
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-125/216

1650 LHL4202669
పపరర: వరశశఖర లలటట పలల

100-125/217

తఇడడ:ద చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-203
వయససస:46
లఇ: పప
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1651 LHL4203147
పపరర: చలమయయ లలటట పలల

100-125/218

తఇడడ:ద వరయలయ
ఇఇటట ననఇ:10-203
వయససస:72
లఇ: పప
1654 RBE0419531
పపరర: నధగమణణ లలటట పలల

100-125/736

100-121/252

భరస : శశనస గరలల
ఇఇటట ననఇ:10-207
వయససస:46
లఇ: ససస స
1663 RBE0973314
పపరర: లకడమ తదపపర బతచస న

100-125/737 1656 RBE1744135
1655 RBE1084052
పపరర: అమర లఇగగశసర రరవప వలల
పపరర: హరగ గగపరల లలటట పలల
ల రగ

1658 LHL4203154
పపరర: బదహమయయ కమతఇ

1661 LHL2556751
పపరర: వనఇకటరమణ బడడగగ

1664 RBE0973355
పపరర: వరరఇజనవయగలక బతచస న

భరస : వరరఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:10-207
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:10-207
వయససస:38
లఇ: పప

100-121/254
1666 RBE1470731
పపరర: యజజ వనఇకట గగపప కకషర
అమరగశసరపప
తఇడడ:ద ఆదదనధరరయణ అమరగశసరపప
ఇఇటట ననఇ:10-208
వయససస:25
లఇ: పప

1667 RBE1157701
పపరర: వనఇకటటశసరరల కకపపపల
తఇడడ:ద ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:10-211
వయససస:49
లఇ: పప

1669 RBE1157719
పపరర: జజయత కకపపపల

1670 RBE1157552
పపరర: రఇగరరరవప కకపపపల

100-125/222

భరస : రఇగరరరవప
ఇఇటట ననఇ:10-213
వయససస:30
లఇ: ససస స
1672 LHL4202206
పపరర: ఈరయయ ఈసరరపప

100-125/224

భరస : శశనవరస రరవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-219
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-125/220

100-125/747

1676 LHL4193751
పపరర: రమన దఇడధ

100-125/742

1679 RBE1285361
పపరర: శశనవరస రరవప కకపపపల
తఇడడ:ద ససతధరరమగలక కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-219
వయససస:52
లఇ: పప

100-125/739

1662 LHL4206173
పపరర: మహలకకమ బడడగగ

100-125/740

1665 RBE1083963
పపరర: శశకరఇతత బడడగగ

100-125/743

తఇడడ:ద వనఇకట రమణ బడడగగ
ఇఇటట ననఇ:10-207-1
వయససస:33
లఇ: పప
100-125/221

1668 RBE1157545
పపరర: వనఇకటనరసమమ కకపపపల

100-125/744

భరస : ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:10-211
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-125/745

100-125/223
1671 LHL2558088
పపరర: ఏడడకకఇడలక ఇసరరపప వచధరపప

తఇడడ:ద వరయయ
ఇఇటట ననఇ:10-214
వయససస:45
లఇ: పప
100-125/225

1674 LHL4206181
పపరర: మఇగమమ వచధరపప

100-125/746

భరస : సరఇబశవరరవప
ఇఇటట ననఇ:10-214
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-125/748

తఇడడ:ద వవఇకటటశరసరర
ల
ఇఇటట ననఇ:10-218/A
వయససస:37
లఇ: పప
100-125/750

1659 RBE1400720
పపరర: వనఇకట సఇజవ అలలలడడ

భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:10-207
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద ఈరయయ
ఇఇటట ననఇ:10-214
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : ఈరయయ
ఇఇటట ననఇ:10-214
వయససస:64
లఇ: ససస స
1678 RBE1285353
పపరర: ఉషర రరణణ కకపపపల

1673 LHL4202214
పపరర: సరఇబశవరరవప ఈసరరపప

100-125/738

తఇడడ:ద ససధధకర అలలలడడ
ఇఇటట ననఇ:10-205
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:ద నరసపఇహరరవప
ఇఇటట ననఇ:10-213
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:10-214
వయససస:69
లఇ: పప
1675 RBE2230506
పపరర: సఇదదశసరమమ ఇసరరపప

100-125/219

తఇడడ:ద పదకరశఇ
ఇఇటట ననఇ:10-207
వయససస:54
లఇ: పప
100-125/741

100-125/735

తఇడడ:ద వరశశఖర
ఇఇటట ననఇ:10-203
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:ద శశసయయ
ఇఇటట ననఇ:10-205
వయససస:98
లఇ: పప
100-121/253

1653 RBE0419408
పపరర: కళళయణణ లలటట పలల
తఇడడ:ద వర శశఖర
ఇఇటట ననఇ:10-203
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద కకషర వలల
ల రగ
ఇఇటట ననఇ:10-203
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ద అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:10-205
వయససస:36
లఇ: పప
1660 RBE1476670
పపరర: మలలల శసరగ గరలల

100-125/734

భరస : రవ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-203
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:10-203
వయససస:35
లఇ: ససస స
1657 LHL3839701
పపరర: వనఇకటటససరరల కరమతధఎఇ

1652 RBE0417295
పపరర: సరయ భవరన కకపపపల

1677 LHL4197489
పపరర: అననపపరర దఇడధ

100-125/749

భరస : రమణ దఇడధ
ఇఇటట ననఇ:10-218/A
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-125/751

1680 RBE1285379
పపరర: సదవఇత కకపపపల

100-125/752

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-219
వయససస:28
లఇ: ససస స

Page 58 of 62

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-08
1681 RBE1285387
పపరర: సరహహత కకపపపల

100-125/753

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:10-219
వయససస:26
లఇ: ససస స
1684 LHL4203774
పపరర: సససదధ రరవప గఇడడక
ద ల

100-125/229

100-125/755

100-125/756

100-125/235

100-125/759

100-125/238

100-125/240

తఇడడ:ద వనఇకటటససర రరవప కకట
ఇఇటట ననఇ:10-290
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1694 LHL4206199
పపరర: ససజజత గఇడడక
ద ల

1697 LHL4204582
పపరర: మమలల సరహహబ శశక

1700 RBE0653501
పపరర: రగజజసనధ షపక

1703 RBE0839712
పపరర: భటసరర వవమగల

100-125/762

1706 RBE1585678
పపరర: గఇగధర బగరగశ

100-125/757

1709 RBE1665405
పపరర: నరరఇదద కకమలర గరజల
తఇడడ:ద ససబబ రరవప గరజల
ఇఇటట ననఇ:10-291
వయససస:23
లఇ: పప

1689 RBE2230266
పపరర: రరఇడవమసరసన గరనకరల

100-125/232

1692 LHL4202248
పపరర: వనఇకటటశసర రరవప కకట

100-125/234

1695 LHL4206207
పపరర: వనఇకట నరసమమ కకట

100-125/758

భరస : వనఇకటటశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:10-228
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-125/236

1698 RBE0890277
పపరర: అపసన పరపన షపక

100-125/237

భరస : మలబగ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:10-236
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-125/760

1701 LHL4204665
పపరర: పపరయయ నవలల లరగ

100-125/239

తఇడడ:ద పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:10-238
వయససస:75
లఇ: పప
100-125/241

1704 RBE1285742
పపరర: రగణగక పసరరమలళల

100-125/761

భరస : నధగగశసరరరవప పసరరమలళల
ఇఇటట ననఇ:10-266
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-125/763

తఇడడ:ద ఎడడకకఇడలక బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:10-284/A
వయససస:30
లఇ: పప
100-125/765

100-125/754

తఇడడ:ద కకటటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:10-228
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:ద కకటటశసరరరవప
ఇఇటట ననఇ:10-257
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : వఇగర బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:10-284/A
వయససస:28
లఇ: ససస స
1708 RBE1520378
పపరర: కకరణ కకమలర కకట

100-125/233

తఇడడ:ద మహబమబ ససభటన
ఇఇటట ననఇ:10-236
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : నరగఇదద బటబగ
ఇఇటట ననఇ:10-241
వయససస:30
లఇ: ససస స
1705 RBE1285346
పపరర: శశ లత బగరగశ

1691 RBE1477108
పపరర: రగజజ హరరదధసస

1686 RBE0617373
పపరర: జజయత గఇడడక
ద ల

తఇడడ:ద నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:10-227
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:ద హహమలఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:10-234
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:ద మసరసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:10-236
వయససస:67
లఇ: పప
1702 RBE0839886
పపరర: నధగమణణ బగరగశ

100-125/231

భరస : సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:10-228
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : పసదమసరసన
ఇఇటట ననఇ:10-228
వయససస:73
లఇ: ససస స
1699 LHL4204590
పపరర: మహబమబ ససబటన శశక

1688 LHL4202222
పపరర: నధరరయణ గఇడదకల

100-125/228

భరస : ఆదదనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:10-226
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : కకపరనధదబటబగ హరరదధసస
ఇఇటట ననఇ:10-227/A
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పసదమసరసన
ఇఇటట ననఇ:10-228
వయససస:42
లఇ: పప
1696 RBE2230522
పపరర: లకమమమ గనకరల

100-125/230

తఇడడ:ద చనమసరసన
ఇఇటట ననఇ:10-227
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : మసరసన
ఇఇటట ననఇ:10-227
వయససస:59
లఇ: ససస స
1693 RBE2230274
పపరర: సతయనధనరరయణ గఇడడక
ద ల

1685 RBE2230258
పపరర: చనమసరసన గరనకల

1683 RBE1061225
పపరర: భటరర వ కలల
ల రగ
తఇడడ:ద రరఘవవఇదద రరవప కలల
ల రగ
ఇఇటట ననఇ:10-222
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ద నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:10-226
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : సససదధ రరవప గఇడడక
ద ల
ఇఇటట ననఇ:10-226
వయససస:32
లఇ: ససస స
1690 RBE2230514
పపరర: అననపపరర గరనకరల

100-125/227

తఇడడ:ద జడయయ కలల
ల రగ
ఇఇటట ననఇ:10-222
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:ద చనన మసరసన
ఇఇటట ననఇ:10-226
వయససస:33
లఇ: పప
1687 RBE1229187
పపరర: శశశలజ గఇడడక
ద ల

1682 LHL2565299
పపరర: రరఘవవఇదద రరవప కలల
ల రగ

1707 RBE1586668
పపరర: భమలకడమ బగరగశ

100-125/764

భరస : ఏడడకకఇడలక బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:10-284/A
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-125/242

1710 RBE1520360
పపరర: శవ పరరసత గరజల

100-125/766

భరస : ససబటబరరవప గరజల
ఇఇటట ననఇ:10-291
వయససస:44
లఇ: ససస స
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1711 RBE1665421
పపరర: ససపదజ నధగ లకడమ గరజల

100-125/767

తఇడడ:ద ససబటబ రరవప గరజల
ఇఇటట ననఇ:10-291
వయససస:22
లఇ: ససస స
1714 RBE1576115
పపరర: మహమమద హనఫ షపక

100-125/769

100-121/255

100-125/244

1718 RBE1061316
పపరర: దసరర గజవలల

1721 RBE1576099
పపరర: నధగ రరజ నఇదధయల

100-125/226

1724 RBE0971607
పపరర: సతయవత తమమశశటట

తఇడడ:ద చలపత రరవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:11-189
వయససస:27
లఇ: పప
100-125/248

100-125/251

భరస : దదవదధనఇ మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:12-104A
వయససస:63
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1733 RBE1677186
పపరర: కరజయల కకరశపరటట

100-125/253

1736 LHL3851839
పపరర: దదవదధనఇ మలతఇగగ

100-123/765

1739 LHL4203444
పపరర: రరమ చఇదదయయ ఆకకల
తఇడడ:ద శవయయ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:13-6/1,2,3
వయససస:38
లఇ: పప

100-121/256

1722 LHL4204061
పపరర: రమన తతతధ

100-125/245

1725 RBE2501807
పపరర: అనల కకమలర జలల

100-124/730

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప జలల
ఇఇటట ననఇ:11-17
వయససస:18
లఇ: పప
100-125/246

1728 RBE1926351
పపరర: బబ మమరరడడడ లకడమ

100-125/772

భరస : శశనవరసరరవప
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-125/773

1731 RBE1901495
పపరర: వనఇకటటష గరదదపలల

100-125/250

తఇడడ:ద పపచదచశసర రరవప గరదదపలల
ఇఇటట ననఇ:12-19
వయససస:21
లఇ: పప
100-125/252

1734 RBE1880517
పపరర: దయలమణణ కలకకకరర

100-125/249

భరస : లకమణ రరవప
ఇఇటట ననఇ:12/54
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-125/254

తఇడడ:ద గగరవయయ మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:12-104
వయససస:78
లఇ: పప
100-125/256

1719 RBE1476738
పపరర: అనసశర తమమశశటట

తఇడడ:ద ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:10-920
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల కకరశపరటట
ఇఇటట ననఇ:12-52
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద దదవదధనఇ మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:12-104
వయససస:50
లఇ: పప
1738 LHL3857877
పపరర: మరగయమమ మలతఇగగ

100-125/703

తఇడడ:ద వనఇకటటశసరరల గరగకపరటట
ఇఇటట ననఇ:11-315
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:ద పపచదచశసర రరవప గడపరల
ఇఇటట ననఇ:12-19
వయససస:20
లఇ: పప
1735 LHL2548444
పపరర: రరజ మలతఇగగ

1730 RBE1471945
పపరర: శవ పదసరద గరగకపరటట

100-125/771
1716 RBE1252071
పపరర: అలల
ల రగ శశనవరస రరవప అలల
ల రగ

భరస : శశనవరసరరవప తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-518
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మణణకఇఠ కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:11/249
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:ద నధగగశసర రరవప
ఇఇటట ననఇ:11-306
వయససస:31
లఇ: పప
1732 RBE1909407
పపరర: జయ సనరరశ గడపరల

100-125/243

భరస : సతయనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:11వయససస:53
లఇ: ససస స

100-125/247 1727 RBE1061357
1726 RBE1471911
పపరర: పదసనన కకమలర పససపపలలటట
పపరర: మణణకఇఠ కకపపపల

100-125/768

తఇడడ:ద వనఇకటటససరరల అలల
ల రగ
ఇఇటట ననఇ:10-408/1
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:ద ఏడడకకఇడలక నఇదధయల
ఇఇటట ననఇ:10/805
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:ద ఆదదనధరరయణ
ఇఇటట ననఇ:10-2200
వయససస:54
లఇ: పప

1729 RBE1456459
పపరర: ఆఇజనవయగలక జఇగల

100-125/770

భరస : వనఇకటనరసపఇహరరవ గజవలల
ఇఇటట ననఇ:10-477
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద పపలలల రగడకడ
ఇఇటట ననఇ:10-555/1
వయససస:73
లఇ: పప
1723 LHL3851094
పపరర: మటట యయ తధయ

1715 RBE1164037
పపరర: శశ నధగమఇజష చడళ

1713 RBE1728195
పపరర: మణణ కఇట సఇగఇ
తఇడడ:ద కకటటశసరరవప
ఇఇటట ననఇ:10-295
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రవ బటబగ చడళ
ఇఇటట ననఇ:10-365
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనస డదరఇగగల
ఇఇటట ననఇ:10-462
వయససస:24
లఇ: పప
1720 LHL4203014
పపరర: వర రగడకడ అననపపరగడడడ

100-125/201

తఇడడ:ద మసరసన గఇదదక
ద అలల
ఇఇటట ననఇ:10/292
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:ద మహమమద జలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:10-342
వయససస:23
లఇ: పప
1717 RBE1940154
పపరర: నగరజ డదరఇగగల

1712 RBE1061324
పపరర: సతయనధరరయణ గఇదదక
ద అలల

1737 LHL3851797
పపరర: రమమష బటబగ మలతఇగగ

100-125/255

తఇడడ:ద దదవదధనఇ మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:12-104A
వయససస:40
లఇ: పప
100-125/257

1740 RBE1899236
పపరర: అపరర కకపపపల

100-125/258

భరస : శఇకర రరవప
ఇఇటట ననఇ:13-7
వయససస:32
లఇ: ససస స
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1741 RBE1304070
పపరర: లకడమ బతత
స ల

100-123/253

భరస : వనఇకటటశసరరల బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:15-72
వయససస:36
లఇ: ససస స
1744 RBE1810019
పపరర: శవ పరరసత నఇబమరగ

100-127/1100

100-125/259

100-125/260

100-123/773

100-112/2

100-125/529

భరస : సరదర షపక
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:24

100-125/532

100-125/535

100-125/262

1757 RBE1472489
పపరర: లకడమ యరమలల

1760 RBE1157305
పపరర: రరజగశ బఇడడల

1763 RBE1303908
పపరర: దదవయ బబరగ

1766 RBE1889633
పపరర: కకషరవనణణ పపడతల

100-125/777

1769 RBE1443233
పపరర: మలధసరగ కకరర
భరస : సఇదదప కకమలర గరల
ఇఇటట ననఇ:D-NO.1-684
వయససస:34
లఇ: ససస స

1749 RBE1750561
పపరర: బబగఇ దధచదపలల

100-125/774

1752 RBE1217216
పపరర: శరఇతమమ కకరశపరటట

100-123/772

1755 RBE0419200
పపరర: శశలకడమ కకమలమ

100-125/775

భరస : అపరపరరవప
ఇఇటట ననఇ:1064
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-125/527

1758 RBE1586361
పపరర: మలలల శసరగ గరలల

100-125/528

భరస : శశనవరసరరవప గరలల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-125/530

1761 RBE1303874
పపరర: అమరనధద బబరగ

100-125/531

తఇడడ:ద సరటలన బబరగ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:26
లఇ: పప
100-125/533

1764 RBE1586379
పపరర: నధగ లకడమ గరలల

100-125/534

తఇడడ:ద శశనస గరలల
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-128/22

భరస : బటబగ పపడతల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరస రరవప మలదధసస
ఇఇటట ననఇ:ANKAMMA TALLI GUDI BAZAR
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1754 RBE1412717
పపరర: చచసతనయ కకరర

100-121/266

భరస : పసద రరయనన కకరశపరటట
ఇఇటట ననఇ:464
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద సరటలన బబరగ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:26
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

1768 RBE1164904
పపరర: రమణ మలదధసస

100-125/261

తఇడడ:ద సఇగరతరరవప
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:ద ససబదహమణయఇ చదబబద లక
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:26
లఇ: ససస స
1765 RBE1665371
పపరర: సమరర షపక

1751 RBE1883313
పపరర: శరయఇ బటబగ కకరశపరటట

1746 LHL2548394
పపరర: వనఇకట శశనవరసరరవప గగఇడధ

భరస : ససభటన దధచదపలల
ఇఇటట ననఇ:95
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద చఇదదయయ యరమలల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద వనఇకటటససరరల
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:27
లఇ: పప
1762 RBE1303890
పపరర: వనఇకట దదవయతదజ చదబబద లక

100-121/267

భరస : హరగ బటబగ కకరర
ఇఇటట ననఇ:540
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద శశనవరసరరవప మలలరరడడ
ఇఇటట ననఇ:0000
వయససస:31
లఇ: పప
1759 RBE0972654
పపరర: పవన కకమమ

1748 RBE1060995
పపరర: దదవయ అకక

100-127/1099

తఇడడ:ద ఆఇజనవయగలక
ఇఇటట ననఇ:22
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:ద మరగయనన కకరశపరటట
ఇఇటట ననఇ:458
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:ద సరఇబయయ బగరగశ
ఇఇటట ననఇ:493
వయససస:27
లఇ: పప
1756 RBE1108415
పపరర: మణణకఇఠ మలలరరడడడ

100-127/1101

తఇడడ:ద రరమకకటటసరసరరవ అకక
ఇఇటట ననఇ:66-A
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:ద మరగయనన కకరశపరటట
ఇఇటట ననఇ:458
వయససస:22
లఇ: పప
1753 RBE1229450
పపరర: నధగరరజ బగరగశ

1745 RBE1810043
పపరర: వనఇకటటశసరరల నఇబమరగ

1743 RBE1810001
పపరర: సరఇబశవ రరవప నఇబమరగ
తఇడడ:ద రమగలక నఇబమరగ
ఇఇటట ననఇ:17-126
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:ద సరఇబశవ రరవప నఇబమరగ
ఇఇటట ననఇ:17-126
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:ద రరమలఇజనవయగలక ఉలల
ఇఇటట ననఇ:25-2-13
వయససస:22
లఇ: ససస స
1750 RBE1728138
పపరర: చలల పప కకరశపరటట

100-123/254

తఇడడ:ద వనఇకయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:15-72
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : సరఇబశవ రరవప నఇబమరగ
ఇఇటట ననఇ:17-126
వయససస:48
లఇ: ససస స
1747 RBE1751015
పపరర: రరజగశసరగ ఉలల

1742 RBE1304146
పపరర: వనఇకటటశసరరల బతత
స ల

1767 RBE1519958
పపరర: వఇశ కకషర నధమలల

100-125/776

తఇడడ:ద శశనవరస రరవప నధమలల
ఇఇటట ననఇ:A-1
వయససస:23
లఇ: పప
100-125/781

1770 RBE1083872
పపరర: హనఫ షపక

100-125/779

తఇడడ:ద సరరదర షపక
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-104
వయససస:30
లఇ: పప
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