దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-09
1
RBE1114487
పపరర: లకకకబబయ భకకక

100-112/40

భరస : బక ననయక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-112/50

తఇడడ:డ చనన కకటయక కఇడడలమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: పవ

5
RBE1664564
పపరర: ధనలకడక ఏలశశటట

100-125/791

భరస : బకకఇ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:1-195
వయససస:53
లఇ: ససస స

8
RBE2495844
పపరర: ననతనజ ససఇహ బబ డడడ

100-123/524

భరస : గగపస
ఇఇటట ననఇ:3-131-A
వయససస:40
లఇ: ససస స

11
RBE0975922
పపరర: బబలయక పకనసగఇటట

100-117/511

భరస : బబజ
ఇఇటట ననఇ:8/193
వయససస:30
లఇ: ససస స

14
RBE1157222
పపరర: బబజ జజజర

100-117/514

తఇడడ:డ శఇకర రకవవ మగషకఇ
ఇఇటట ననఇ:8-256
వయససస:22
లఇ: పవ

17
RBE2518744
పపరర: అనత కకపవపల

100-120/1057

20
RBE2517696
పపరర: ఫరరరన షపక
భరస : కరరమగలర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-141
వయససస:22
లఇ: ససస స

22
RBE2497626
పపరర: బశరరన షపక

23
RBE2517779
పపరర: నసరజ హన షపక

100-125/1051

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-176
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-119/358

26
RBE1575992
పపరర: జమలమ పపతడన

భరస : వనఇకట ఉదయ భబససర కలరరయమలమ
ఇఇటట ననఇ:9-246
వయససస:21
లఇ: ససస స

తలర : ననగమర బ
ఇఇటట ననఇ:9-365
వయససస:26
లఇ: ససస స

28
RBE1611557
పపరర: వనఇకట నరసమక మటట

29
RBE1994144
పపరర: రఇజత షనసకక

100-117/515

తఇడడ:డ షనసకక రకమసకశమ
ఇఇటట ననఇ:9-572
వయససస:21
లఇ: ససస స

9
RBE2501872
పపరర: లమల జన బబష షపక

100-125/1054

12
RBE0979460
పపరర: బబలరకజ దసమమల

100-117/513

తఇడడ:డ కకటయక దసమమల
ఇఇటట ననఇ:8-33
వయససస:30
లఇ: పవ
100-117/512

15
RBE1998038
పపరర: ఖజజాక బ మససద

100-114/258

భరస : జజాకనాస బబష మససద
ఇఇటట ననఇ:8-232
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-120/1076

18
LHL2561827
పపరర: వనఇకటటశశరరర గరరకపకటట

100-123/127

తఇడడ:డ నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:9-10/4
వయససస:42
లఇ: పవ
100-119/511

21
RBE2517605
పపరర: కరరమగలర షపక

100-122/984

తఇడడ:డ ఫకకర హమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-141
వయససస:30
లఇ: పవ
100-119/512

తఇడడ:డ మరక వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-192
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-120/1058

100-125/790
6
RBE1471051
పపరర: వనఇకట రమమష బబబగ చటటటపస డ లల

తఇడడ:డ రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-403
వయససస:18
లఇ: పవ

భరస : అజయ కలమమర కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ మమరరస మఇదపకటట
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-125/1050

తఇడడ:డ ఇసకయయల
ఇఇటట ననఇ:8/193
వయససస:33
లఇ: పవ

16
RBE1926864
పపరర: అమరరఇదడ మగషకఇ

100-112/47

తఇడడ:డ వనఇకట పడసకద రకవవ చటటటపస డ లల
ఇఇటట ననఇ:1-80/3
వయససస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకయక పకనసగఇటట
ఇఇటట ననఇ:5-396/2
వయససస:48
లఇ: పవ

13
RBE1157214
పపరర: మరకబ జజజర

తలర : లకడక కకటటశశరర యనమదల
ఇఇటట ననఇ:9-558/1
వయససస:72
లఇ: ససస స

100-125/789

భఇధసవవ: శవకజ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:2-287
వయససస:18
లఇ: పవ

10
RBE1663921
పపరర: కలఇబ తరరపతమక

3
RBE1731850
పపరర: చనన రకమకకషష గమలపత
తఇడడ:డ కకటయక గమలపత
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : ఆఇజననయగలల ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-21
వయససస:40
లఇ: ససస స

7
RBE1994516
పపరర: వనఇకట నరసమక కకరరవ

25
RBE1890466
పపరర: వనఇకట రమణ కలరరయమలమ

100-112/46

భరస : తరరపత రకవవ మమగగలలరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: ససస స

4
RBE1746833
పపరర: యయసస బగ కఇడడలమ

19
RBE1476605
పపరర: అరరణ మఇదపకటట

2
RBE1731819
పపరర: ససజనక మమగగలలరర

24
RBE2491231
పపరర: కటటకల వనఇకటరకవమక

100-113/194

భరస : గగరరవవలల
ఇఇటట ననఇ:9-235
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-114/259

27
RBE2518769
పపరర: శశనస గగఇజ

100-121/1129

తఇడడ:డ కకఇడ గగఇజ
ఇఇటట ననఇ:9/409
వయససస:21
లఇ: పవ
100-120/1059

30
RBE1476548
పపరర: సససదనరకవవ పరరమశశటట

100-117/516

తఇడడ:డ చన సససదయక పరరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-638
వయససస:30
లఇ: పవ
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31
RBE2491801
పపరర: దననమక కతస

100-113/196

భరస : నరసయక కతస
ఇఇటట ననఇ:10-37
వయససస:46
లఇ: ససస స
34
RBE2491215
పపరర: శశలకడక హరరదనసస

100-113/198

100-113/195

35
RBE1997469
పపరర: రమమష రమమశ హరరదనసస

38
RBE1472448
పపరర: లకడక పససయవవల

100-118/198

తఇడడ:డ అనఇత పదక ననబయక గఇట
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:73
లఇ: పవ

100-120/1060

100-122/221
36
RBE1108779
పపరర: రకమ కకటటశశర రకవవ వలర ఇభభటర

41
RBE1920768
పపరర: నవక అఇబటట

39
RBE2484251
పపరర: గగపస కకషష గఇట

100-118/199

42
RBE1745819
పపరర: బషసర షపక

తఇడడ:డ మలర కకరరజన రకవవ గగరజజల
ఇఇటట ననఇ:10-128
వయససస:18
లఇ: పవ
100-122/224

భరస : సకయ ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-153
వయససస:25
లఇ: ససస స
49
RBE1576297
పపరర: వజయమక బబ మమకజ

100-118/201

100-122/227

100-118/203

తఇడడ:డ సససదసలల బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:10-803/1
వయససస:41
లఇ: పవ
58
RBE0649368
పపరర: రకమయక వజడగరరర
తఇడడ:డ పవలర యమక
ఇఇటట ననఇ:11వయససస:31
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-122/225

53
RBE1576305
పపరర: రతన కమల గగఇజ

100-112/963

51
RBE1470699
పపరర: ఆషక షపక

100-118/197

54
RBE1476845
పపరర: ససజనక బఇడర

భరస : వనఇకట రతన కకరణ కలమమర గగఇజ
ఇఇటట ననఇ:10/398-3
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : చనన సససదసలల బఇడర
ఇఇటట ననఇ:10-525
వయససస:33
లఇ: ససస స

56
RBE0649111
పపరర: సకయకకషష ఆలమ

57
RBE0649202
పపరర: గగపస కకటయక వజడగరరర

59
RBE0649558
పపరర: వనఇకయక పస లమ
తఇడడ:డ తతఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11వయససస:34
లఇ: పవ

100-118/202

తఇడడ:డ సససదవల షపక
ఇఇటట ననఇ:10-223
వయససస:24
లఇ: ససస స

100-127/35

తఇడడ:డ ఈశశరయక
ఇఇటట ననఇ:11వయససస:34
లఇ: పవ
100-127/37

100-122/226
48
RBE1585777
పపరర: కకటటశశర రకవవ మహమమటఇ

తఇడడ:డ కకషషయక మహమమటఇ
ఇఇటట ననఇ:10-176
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సకఇబశవ రకవవ వచరపప
ఇఇటట ననఇ:10-214
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : కకపకనధధ బబబగ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-227/A
వయససస:26
లఇ: ససస స
55
RBE1576214
పపరర: మసకసన రకవవ బఇడనరర

50
RBE1890599
పపరర: గగతమ వచరపప

100-122/223

తఇడడ:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:10-139
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అటట
ర రర సససదన రకవవ అటట
ర రర
ఇఇటట ననఇ:10-161
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : తరరపకలల అఇబటటపవడడ
ఇఇటట ననఇ:10-213
వయససస:36
లఇ: ససస స
52
RBE1483452
పపరర: రగజజ హరరదనసస

47
RBE1663699
పపరర: అటట
ర రర సతశ అటట
ర రర

100-118/200

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:10-120
వయససస:20
లఇ: పవ

100-125/1052 44
100-126/544 45
43
RBE2501724
RBE2501716
RBE1885466
పపరర: ననగ నరససఇహ సకయ గగరజజల
పపరర: ననగ నరససఇహ సకయ గగరజజల
పపరర: కకటటశశరర గగఇజ

46
RBE1525179
పపరర: లకడక పడసనన ఏలశశటట

100-118/882

తఇడడ:డ అమరననథ గఇట
ఇఇటట ననఇ:10/100
వయససస:19
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:10-104
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలర కకరరజన రకవవ గగరజజల
ఇఇటట ననఇ:10-128
వయససస:18
లఇ: పవ

100-113/197

తఇడడ:డ కకటటససఇ వలర ఇభభటర
ఇఇటట ననఇ:10-64
వయససస:70
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకఇడలల పససయవవల
ఇఇటట ననఇ:10-92
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-122/222

33
RBE2491207
పపరర: నరససఇహ రకవవ హరరదనసస
తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-45
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-47
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడదదప కలమమర కలరకకలల
ఇఇటట ననఇ:10/86
వయససస:19
లఇ: ససస స
40
RBE1456285
పపరర: వనఇకటసకశమ గఇట

100-126/543

తలర : రమణ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-44A
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రమమరకవవ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:10-46
వయససస:19
లఇ: ససస స
37
RBE2491223
పపరర: కకరస ర సకయ కలరకకలల

32
RBE2495505
పపరర: అఇకరకవవ హరరదనసస

100-122/228

100-127/36

తఇడడ:డ దసరర యక
ఇఇటట ననఇ:11వయససస:31
లఇ: పవ
100-127/38

60
RBE0649707
పపరర: వరమక వకజజగరరర
భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11వయససస:31

100-127/39

లఇ: ససస స
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61
RBE0650028
పపరర: రమణ బబ డన

100-127/40

భరస : చనన శశనస
ఇఇటట ననఇ:11వయససస:34
లఇ: ససస స
64
RBE1925221
పపరర: వనఇకటటశశరరర బబ దనర

100-128/52

100-128/851

100-129/18

భరస : బకలల
ఇఇటట ననఇ:11-3
వయససస:62

100-127/279

100-127/554

100-127/555

100-127/561

తఇడడ:డ బకకలల
ఇఇటట ననఇ:11-3/3
వయససస:52
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE1633932
పపరర: సకలకన రకజ కఇడచల

77
RBE0649319
పపరర: మరయక కఇడచల

80
RBE0649517
పపరర: రకమయక కఇడడలమ

83
RBE0961004
పపరర: వనఇకకటమక కఇడచల

100-127/43

86
LHL3863842
పపరర: ననగయక కఇడచల

100-127/67

89
RBE0649905
పపరర: ననగమక కఇడడలమ
భరస : సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-3-3
వయససస:37
లఇ: ససస స

72
RBE2231496
పపరర: ననగమక దనసరర

100-128/850

100-128/853

100-127/41

100-127/278

లఇ: ససస స

75
LHL4212015
పపరర: ననగమక కఇడచల
భరస : అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-3
వయససస:34

100-127/553

లఇ: ససస స

78
RBE0649806
పపరర: ఈసఇమమ కఇడచల

100-127/42

భరస : ఆదచయక కఇడచల
ఇఇటట ననఇ:11/3-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-127/559

81
RBE0649657
పపరర: అననమమక కఇడడలమ

100-127/560

భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-3-1
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-128/725

84
RBE0649814
పపరర: గఇగమక కఇడడలమ

100-127/562

భరస : ననగరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-3-1-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-127/556

తఇడడ:డ బకకలల
ఇఇటట ననఇ:11-3/2
వయససస:54
లఇ: పవ
100-127/558

69
RBE1443829
పపరర: మణణ వజడగరరర

భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-2
వయససస:49

భరస : మరయక కఇడచల
ఇఇటట ననఇ:11/3-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదచయక కఇడచల
ఇఇటట ననఇ:11/3-1D
వయససస:30
లఇ: పవ
88
LHL3862554
పపరర: సకఇబయక కఇడచల

100-127/66

తఇడడ:డ బకలల
ఇఇటట ననఇ:11-3-1
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : చనన మరయక కఇడచల
ఇఇటట ననఇ:11-3-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
85
RBE0728006
పపరర: చనన మరయక కఇడచల

71
RBE1882679
పపరర: కకదఇడ యమరశశశటట

66
RBE1443779
పపరర: కకటమక శశరకఇ

భరస : కకషషయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-00
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమయక కఇడచల
ఇఇటట ననఇ:11/3-1
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-3/1
వయససస:30
లఇ: పవ
82
RBE1084110
పపరర: దననమక కఇడచల

100-128/852

తఇడడ:డ ననగయక కఇడచల
ఇఇటట ననఇ:11-03
వయససస:24
లఇ: పవ

లఇ: ససస స

79
LHL3864881
పపరర: ననగరకజ కఇడచల

68
RBE1443811
పపరర: వననద మగచసచ

100-127/65

భరస : గఇగయక శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-0
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనకకరకమయక యమరశశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-1
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసదననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-2
వయససస:54
లఇ: పవ
76
RBE0649632
పపరర: ననగమక కఇడడలమ

100-128/73

తఇడడ:డ పపతతరర మగచసచ
ఇఇటట ననఇ:11-00
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవకస రకవవ మలర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11
వయససస:20
లఇ: ససస స
73
RBE2231504
పపరర: గఇగయక దనసరర

65
RBE1881879
పపరర: ఎలజబబత రకణణ రరబబవరపవ

63
RBE1633874
పపరర: పకవన రరబబవరపవ
తఇడడ:డ వసఇత రరబబవరపవ
ఇఇటట ననఇ:11-000
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : రవ కకరణ రరబబవరపవ
ఇఇటట ననఇ:11-00
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచననయక పగరడడపలర
ఇఇటట ననఇ:11-00
వయససస:26
లఇ: పవ
70
RBE1882844
పపరర: లకడక పడసనన మలర రరడడడ

100-127/64

తఇడడ:డ వసఇత కలమమర రరబబవరపవ
ఇఇటట ననఇ:11-0
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనస బబ దనర
ఇఇటట ననఇ:11
వయససస:22
లఇ: పవ
67
RBE0977217
పపరర: కకటటశశరరకవవ పగరడడపలర

62
RBE1456491
పపరర: రవ కకరణ రరబబవరపవ

87
LHL3863859
పపరర: పగడమక కఇడచల

100-127/557

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-3/2
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-127/563

90
RBE0649228
పపరర: అదచయక కఇడడలమ

100-127/564

తఇడడ:డ బకలల
ఇఇటట ననఇ:11-3-4
వయససస:42
లఇ: పవ
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91
RBE1240795
పపరర: ననగలకడక దననఇ

100-127/68

భరస : శశనస దననఇ
ఇఇటట ననఇ:11-04
వయససస:29
లఇ: ససస స
94
LHL3863867
పపరర: శశనస కఇడచల

భరస : మమరయక
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:32

100-127/566

100-127/569

100-128/298

100-127/572

100-127/575

100-127/576

100-127/579

భరస : సససదన రకవవ బబ బమబరర
ఇఇటట ననఇ:11-08
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-128/299

100-127/573

110
RBE0727776
పపరర: ఉమమమహహశశరర జగనననథఇ

113
RBE2231546
పపరర: అఇజయక జగనననధఇ

100-128/854

116
RBE1443795
పపరర: తరరపతయక శశరకఇ

100-128/300

119
RBE1895523
పపరర: షకలఇ కలమమరర గగరజజల
తఇడడ:డ రమమశ బబబగ గగరజజల
ఇఇటట ననఇ:11/9
వయససస:22
లఇ: ససస స

100-127/571

102
RBE2518355
పపరర: శవయక జగనననథఇ

100-113/591

105
LHL4211801
పపరర: కకటమమక జగనననథఇ

100-127/574

లఇ: ససస స

108
RBE1212968
పపరర: వనఇకటటష జగనననథఇ

100-128/301

తఇడడ:డ ససబబయక జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11-6
వయససస:30
లఇ: పవ
100-127/577

111
RBE0885681
పపరర: కకషష వనణణ జగనననధఇ

100-127/578

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-6/1
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-127/580

114
RBE1675065
పపరర: బబల ననగమక వజడగరరర

100-126/529

భరస : అఇజయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-7
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-128/855

తఇడడ:డ ననగయక శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-7
వయససస:25
లఇ: పవ
100-127/70

లఇ: పవ

99
RBE2231520
పపరర: పసదకకటయక కఇడచల

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-6
వయససస:48

లఇ: పవ

107
RBE1212885
పపరర: ననగలకడక జగనననథఇ

100-127/568

తఇడడ:డ శశనస జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11-5
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-6/2
వయససస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటయక జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-7
వయససస:44
లఇ: పవ
118
RBE1634013
పపరర: సససదమక బబ బమబరర

104
LHL4208062
పపరర: రవ కలమమర జగనననథఇ

100-127/565

తఇడడ:డ జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : ససఇకయక జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11-6/1
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-6/1
వయససస:59
లఇ: పవ
115
RBE1443787
పపరర: పవలర యక జగనననథఇ

100-127/570

భరస : వనఇకటటష జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11-6
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయక జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11-6/1
వయససస:33
లఇ: పవ
112
RBE2231538
పపరర: ననగయక జగనననధఇ

101
RBE1750504
పపరర: అఇజయక కఇడడలమ

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-6
వయససస:34

భరస : రవకలమమర
ఇఇటట ననఇ:11-6
వయససస:31
లఇ: ససస స
109
LHL3863834
పపరర: ససఇకయక జగనననథఇ

98
RBE2231512
పపరర: పసదఅఇజమక కఇడచల

96
LHL4206496
పపరర: మరయ కఇడచల
తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:34

తఇడడ:డ జగననధఇ కఇడడలమ
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-5
వయససస:25
లఇ: పవ
106
RBE0727743
పపరర: లల జగనననథఇ

100-127/567

భరస : పసదకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమయక దననఇ
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:43
లఇ: పవ
103
RBE1587195
పపరర: ససరరశ బబ మకరరడడడ

95
LHL3863883
పపరర: చనకకటయక కఇడచల

93
LHL3862505
పపరర: బబలకకటమక కఇడచల
భరస : జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:46
లఇ: పవ

లఇ: ససస స

100
RBE1218834
పపరర: శశనవకసరకవవ దననఇ

100-127/69

తఇడడ:డ రకమయక దననఇ
ఇఇటట ననఇ:11-04
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:36
లఇ: పవ
97
LHL4210381
పపరర: వనఇకమక కఇడచల

92
RBE1240860
పపరర: శశనస దననఇ

117
RBE0885871
పపరర: రకమయక శశరకఇ

100-127/864

తఇడడ:డ పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-7/77
వయససస:38
లఇ: పవ
100-128/53

120
LHL4206504
పపరర: శశనస జగనననధఇ

100-127/865

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-9-15
వయససస:44
లఇ: పవ
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121
RBE1084276
పపరర: కకషటమక జగనననథఇ

100-128/55

భరస : శశనస జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11/9-15
వయససస:40
లఇ: ససస స
124
RBE0728030
పపరర: సకఇబబ శవ రకవవ పకశఇ

100-127/71

తఇడడ:డ రకమ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:52
లఇ: పవ
127
RBE2231553
పపరర: కలమమరర పకశఇ

100-127/74

100-128/76

భరస : వనఇకటటసశరరర సనససరతడ
ఇఇటట ననఇ:11-11
వయససస:43
లఇ: ససస స
136
RBE1895416
పపరర: బబ డనర వనఇకటటశశరరర

100-128/78

100-129/253

100-127/82

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-14
వయససస:44
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-128/74

131
RBE1989763
పపరర: షపక చనన సససదన

100-127/85

100-128/77

129
RBE1900604
పపరర: పప గరరస ససదద నరర

100-128/75

132
LHL4209664
పపరర: వనఇకయక శశరకఇ

100-127/75

తఇడడ:డ గఇగయక శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-10/7
వయససస:30
లఇ: పవ

100-127/77 135
134
RBE1220623
RBE1220649
పపరర: రకమకకటటసశర రకవవ సనససరతడ
పపరర: కకటటశశరర సఇకల రకతడ

137
RBE1991637
పపరర: ఉమమ మహహశశరర మగనగ

140
LHL4211843
పపరర: తరరపతమక వజడగరరర

143
LHL4208385
పపరర: మధస అఇబటట

146
LHL3862125
పపరర: ననగగలల జగనననధఇ

149
RBE1177188
పపరర: శకఇత బతత
స ల
తలర : ననగగలల బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:11-14
వయససస:27
లఇ: ససస స

100-127/78

భరస : రకమ కకటటశశరరకవవ సనససరతడ
ఇఇటట ననఇ:11-11
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-127/79

138
RBE0977019
పపరర: దసరర బతత
స ల

100-128/79

భరస : ననగగలల బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:11-12
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-127/80

141
LHL4209557
పపరర: సససదయక రకగరడడ

100-127/81

తఇడడ:డ గగరవయక
ఇఇటట ననఇ:11-12/A
వయససస:83
లఇ: పవ
100-127/83

144
RBE2231561
పపరర: కకటమక జగనననధఇ

100-127/84

భరస : గగపయక
ఇఇటట ననఇ:11-13
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-127/86

భరస : ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-14
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-127/88

100-127/73

తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-13
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-13
వయససస:46
లఇ: పవ
148
RBE2231595
పపరర: ససబబయక జగనననధఇ

128
RBE0977506
పపరర: శవ పసనసమచచ

100-114/809

తఇడడ:డ సకఇబబ శవ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : రఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-12/2
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-13
వయససస:33
లఇ: పవ
145
RBE2231579
పపరర: గగపయక జగనననధఇ

126
RBE0728055
పపరర: శశనవకస రకవవ పకశఇ

100-127/72

తఇడడ:డ లకయక మగనగ
ఇఇటట ననఇ:11-12
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవఇదడ బబహహరక
ఇఇటట ననఇ:11-12
వయససస:31
లఇ: పవ
142
LHL4208377
పపరర: రవ ఆఇబటట

125
RBE0728048
పపరర: శవ పడసకద రకవవ పకశఇ

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర సనససరతడ
ఇఇటట ననఇ:11-11
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బబ డనర శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-11
వయససస:22
లఇ: పవ
139
RBE1994698
పపరర: బలరకమ బబహహరక

తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకశఇ వలర
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:21
లఇ: పవ
100-127/76

123
RBE2518348
పపరర: వనఇకటటష శశరకమ

భరస : ననగ రమమశ బబబగ
ఇఇటట ననఇ:11/9 TANGEDA ROAD
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవకస రకవవ పసనసమచచ
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:47
లఇ: పవ
133
RBE1220615
పపరర: అఇకమక సనససరతడ

100-128/54

తఇడడ:డ సకఇబశవ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : సకఇబశవరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:49
లఇ: ససస స
130
RBE1900612
పపరర: పప గరరస శశనవకసరకవవ

122
RBE1925726
పపరర: గగరజజల హహహమవత

147
RBE2231587
పపరర: జగనననధమక జగనననధఇ

100-127/87

భరస : ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-14
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-128/728

150
LHL2562882
పపరర: వనఇకటమక జగనననధఇ

100-127/89

భరస : ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-15
వయససస:80
లఇ: ససస స
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151
RBE0727941
పపరర: పసద సససదసలల శశరకఇ

100-127/280

తఇడడ:డ ఇసపస రయక
ఇఇటట ననఇ:11-16
వయససస:37
లఇ: పవ
154
RBE1901230
పపరర: జగనఇధఇ భవన

100-128/80

100-125/1053

100-128/82

100-127/285

100-127/287

100-127/290

100-128/86

తఇడడ:డ దసరర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-19
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
RBE2518009
పపరర: రతన కలమమరర గకడడపలర

167
RBE2231603
పపరర: అననపపరష గకడడపలర

170
RBE2231637
పపరర: రవకలమమర గకడడపలర

173
RBE0977498
పపరర: మణణ పసనసమచనచ

100-128/89

176
LHL4206520
పపరర: లకకయక మగనగ

100-126/547

179
LHL2563393
పపరర: వనఇకటరమణ గకడడపలర
భరస : పసచడచశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-19/1
వయససస:39
లఇ: ససస స

159
RBE1727312
పపరర: అఇకమ రకవవ అరభభలమ

100-127/284

162
RBE1910439
పపరర: అశశక గగపస జలల

100-128/84

165
LHL4208070
పపరర: భబనస చఇదర గకడడపలర

100-127/286

తఇడడ:డ వనఇకట దసరకర శశఖర
ఇఇటట ననఇ:11-17/2
వయససస:35
లఇ: పవ
100-127/288

168
RBE2231611
పపరర: వనఇకటదసరకరశశఖర గకడడపలర

100-127/289

తఇడడ:డ రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-17/2
వయససస:56
లఇ: పవ
100-127/291

171
RBE0977472
పపరర: బబలరకజ వగశశ

100-128/85

తఇడడ:డ శభరకజ వగశశ
ఇఇటట ననఇ:11-17A
వయససస:58
లఇ: పవ
100-128/87

174
RBE0977027
పపరర: మలర యక అలవల

100-128/88

తఇడడ:డ పపరయక అలవవకర
ఇఇటట ననఇ:11-18
వయససస:63
లఇ: పవ
100-127/292

తఇడడ:డ సతకనననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-18/3
వయససస:42
లఇ: పవ
100-127/294

100-127/282
156
RBE1362532
పపరర: వనఇకట ననగరశశర రకవవ
తఇగరళరమగడడ
తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రకవవ తఇగరళరమగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-16/1
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ జలల
ఇఇటట ననఇ:11-17
వయససస:21
లఇ: పవ

భరస : శశనవకసరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-17A
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : మలర యక అలవవకర
ఇఇటట ననఇ:11-18
వయససస:53
లఇ: ససస స
178
RBE0885699
పపరర: దధవక గకదచపలర

100-128/83

తఇడడ:డ రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-17/3
వయససస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకకటరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-17A
వయససస:47
లఇ: పవ
175
RBE0977035
పపరర: పసచచమక అలవల

161
RBE0977522
పపరర: జయ జజల

100-128/56

తఇడడ:డ రకఘవవలల అరభభలమ
ఇఇటట ననఇ:11-17
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటదసరర శశఖర
ఇఇటట ననఇ:11-17/2
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : రవకలమమర
ఇఇటట ననఇ:11-17/3
వయససస:48
లఇ: ససస స
172
RBE0977480
పపరర: శశనవకసరకజ పసననమమచ

100-127/283

భరస : భబనస చఇదర గకడడపలర
ఇఇటట ననఇ:11-17/2
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసరకర శశఖర
ఇఇటట ననఇ:11-17/2
వయససస:33
లఇ: ససస స
169
RBE2231629
పపరర: అఇజలకలమమరర గకడడపలర

158
RBE1634039
పపరర: అశశక గగపస జజలల

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-17
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-17/1
వయససస:47
లఇ: పవ
166
LHL4213443
పపరర: దదపసస గకడడపలర

100-128/81

తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ జజలల
ఇఇటట ననఇ:11-17
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-17
వయససస:45
లఇ: పవ
163
LHL4206512
పపరర: పసచడచశశరరకవవ గకడడపలర

155
RBE1923309
పపరర: సససదయక శశరకఇ

153
RBE1084268
పపరర: ననగరశ జగనననథఇ
తఇడడ:డ ససఇకయక జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11/16
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయక శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-16
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవకస రకవవ జలల
ఇఇటట ననఇ:11-17
వయససస:18
లఇ: పవ
160
RBE0977514
పపరర: శశనవకసరకవవ జజల

100-127/281

భరస : వనఇకట ననగరశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-16
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : నగరశ
ఇఇటట ననఇ:11-16
వయససస:20
లఇ: ససస స
157
RBE2501815
పపరర: అనల కలమమర జలల

152
RBE0837336
పపరర: ససధనరకన తఇగరళరమమడడ

177
LHL4206538
పపరర: లకకయక మగనగ

100-127/293

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-18/4
వయససస:42
లఇ: పవ
100-127/295

180
RBE1541184
పపరర: ససదద నరర గకడడపలర

100-127/296

తఇడడ:డ రవ కలమమర గకడడపలర
ఇఇటట ననఇ:11-19-1
వయససస:24
లఇ: పవ
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181
RBE1901156
పపరర: టఇటఇ గగపస

100-128/57

తఇడడ:డ రకమ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11/19-7
వయససస:20
లఇ: పవ
184
RBE1175992
పపరర: ససఇకయక జగనననదఇ

100-127/46

100-127/298

100-128/90

100-127/303

100-128/91

100-127/581

100-127/582

భరస : సకయ బబబగ కకరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:11-26/A
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
LHL4213427
పపరర: శవ పకరశత కకపవపల

197
LHL4213872
పపరర: లకకక మమదనల

200
RBE1105809
పపరర: సయమమమల తరర

203
RBE0805267
పపరర: శవ మగనగక

100-127/585

206
RBE0976870
పపరర: కకషష కకరస రక కకపవపల

100-127/304

209
RBE1901511
పపరర: శశనవకస జగననధఇ
తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-27
వయససస:21
లఇ: పవ

189
LHL4212841
పపరర: వనఇకట నరసమక మగనగక

100-127/300

192
LHL4213435
పపరర: రకమమఇజమక రకజననల

100-127/302

195
LHL4210407
పపరర: అననమక రరబబవరపవ

100-127/305

భరస : ఆనఇదరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-20A/2
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-127/306

198
RBE1940170
పపరర: పదనకవత జగనననథఇ

100-128/92

తఇడడ:డ కకటయక జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11-23
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-128/93

201
RBE1116772
పపరర: పడసకద తరర

100-128/94

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ తరర
ఇఇటట ననఇ:11-24
వయససస:40
లఇ: పవ
100-127/583

204
LHL4212031
పపరర: కకపమక పడతసపకటట

100-127/584

భరస : శకకఇసన
ఇఇటట ననఇ:11-25
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-128/95

భరస : పకరద సకరధధ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:11-26
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-129/534

100-127/297

భరస : కకషష రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-20/2
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : రకమసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-24B
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-26
వయససస:34
లఇ: ససస స
208
RBE1329300
పపరర: శకశవణణ కకరబబ యన

100-127/301

భరస : పడసకద తరర
ఇఇటట ననఇ:11-24
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-24/A
వయససస:53
లఇ: పవ
205
RBE0960493
పపరర: ననగమణణ కఇడచల

191
LHL4213419
పపరర: ససజజత టమటఇ

186
LHL2567931
పపరర: రమణమక మగనగక

భరస : సతకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-20
వయససస:83
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-23
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : సతస యక
ఇఇటట ననఇ:11-24
వయససస:49
లఇ: ససస స
202
LHL4209847
పపరర: సతయక రకచ కకఇడ

100-127/299

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-20/3
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మజరశ వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-21
వయససస:28
లఇ: పవ
199
LHL4213864
పపరర: రకమగలమక రకచకకఇడ

188
LHL4206553
పపరర: రకమ కకషష మగనగక

100-127/45

భరస : లకకయక
ఇఇటట ననఇ:11-20
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రకమమ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-20/2
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-20/3
వయససస:55
లఇ: పవ
196
RBE0977076
పపరర: రవ తడజ వజజడగరరర

100-127/47

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-20
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : ననగరశ
ఇఇటట ననఇ:11-20
వయససస:33
లఇ: ససస స
193
LHL4209391
పపరర: ఏడడకకఇడలల కకపవపల

185
RBE1176008
పపరర: జజకత జగనననదఇ

183
RBE1175984
పపరర: నయయమ జగనననదఇ
భరస : ససఇకయక జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11/20
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనస జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11/20
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-20
వయససస:39
లఇ: పవ
190
RBE0977381
పపరర: పదక జగననధఇ

100-127/44

తఇడడ:డ శశనస జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11/20
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనస జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11/20
వయససస:29
లఇ: పవ
187
LHL4206546
పపరర: కకశ వశశననథ మగనగక

182
RBE1175976
పపరర: రవణ జగనననదఇ

207
RBE1329318
పపరర: సకయ బబబగ కకరబబ యన

100-129/533

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయక కకరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:11-26/
వయససస:32
లఇ: పవ
100-128/96

210
RBE1901529
పపరర: వనఇకట రమణ జగననధఇ

100-128/97

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-27
వయససస:22
లఇ: ససస స
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211
RBE1925569
పపరర: కకటయక జగనననథఇ

100-128/98

తఇడడ:డ ననగయక జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11-27
వయససస:22
లఇ: పవ
214
LHL4206595
పపరర: కకటయక జగనననథఇ

100-127/587

100-128/101

100-127/591

100-128/103

100-128/104

100-128/302

100-128/304

తఇడడ:డ ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:43
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

224
LHL3865078
పపరర: చనన బకసయక వజజగరరర

227
RBE1810134
పపరర: వజడగరరర రమణమక

230
LHL4210449
పపరర: లకడక వజడగరరర

233
LHL4209615
పపరర: ననగయక వజడగరరర

100-127/600

236
RBE0976979
పపరర: మగదదఇమమ శశ రకఇ

100-127/593

239
LHL3862646
పపరర: అఇజమక దనసరర
భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:41
లఇ: ససస స

219
LHL4210423
పపరర: చన గఇగమక జగనననధఇ

100-127/590

222
RBE0976144
పపరర: కటయక జగననధఇ

100-128/102

225
RBE0805119
పపరర: నరరశ బబబగ కఇబబల

100-127/594

తఇడడ:డ కకటటశశర రకవవ కఇబబల
ఇఇటట ననఇ:11-28
వయససస:33
లఇ: పవ
100-127/595

228
RBE2231652
పపరర: కలఇటయక వజజగరరర

100-127/596

తఇడడ:డ ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-29
వయససస:79
లఇ: పవ
100-127/597

231
RBE0977167
పపరర: ననగయక వజజడగరరర

100-128/303

తఇడడ:డ కలన తయ వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-30
వయససస:45
లఇ: పవ
100-127/598

234
RBE1541143
పపరర: లకడక గగఇడన

100-127/599

భరస : కకటటశశరరకవవ గగఇడన
ఇఇటట ననఇ:11-31
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-128/305

భరస : కకసట యక శశ రకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-31
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-127/601

100-128/100

తఇడడ:డ NAGAYYA
ఇఇటట ననఇ:11-27-2
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపదన ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-30/3
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : పసదబగడడ యక
ఇఇటట ననఇ:11-31
వయససస:52
లఇ: ససస స
238
LHL3862596
పపరర: రకమయక దనసరర

100-127/592

భరస : వనఇకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-29-1
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవయక ససవఇగగల
ఇఇటట ననఇ:11-30
వయససస:21
లఇ: ససస స
235
RBE2231660
పపరర: రకమమఇజమక జగనననధఇ

221
RBE2231645
పపరర: అఇజమక జగనననధఇ

216
RBE1665165
పపరర: కకటమక కఇడచల

భరస : పసదకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-27/2
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : పసదద బకసయక
ఇఇటట ననఇ:11-29
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-29
వయససస:23
లఇ: ససస స
232
RBE1667971
పపరర: ససనత ససవఇగగల

100-127/589

తఇడడ:డ కలఇటయక
ఇఇటట ననఇ:11-28
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశశర రకవవ కఇభల
ఇఇటట ననఇ:11-28
వయససస:28
లఇ: పవ
229
RBE1923341
పపరర: ననగజజకత వజడగరరర

218
LHL4206603
పపరర: చనకకటయక జగనననధఇ

100-127/586

భరస : అఇజయక కఇడచల
ఇఇటట ననఇ:11-27/1
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : పసదననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-27/2
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : కటయక
ఇఇటట ననఇ:11-27-2
వయససస:28
లఇ: ససస స
226
RBE1055111
పపరర: వననద కలమమర కఇభల

100-127/588

తఇడడ:డ పసదననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-27/2
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : చనకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-27/2
వయససస:36
లఇ: ససస స
223
RBE0976151
పపరర: కలమకణణ జగననధఇ

215
RBE1541259
పపరర: ననగయక జగనననధఇ

213
LHL4206587
పపరర: పసద కకటయక జగనననధఇ
తఇడడ:డ పసద ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-27/1
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదచయక జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-27/1
వయససస:57
లఇ: పవ

భరస : కటయక
ఇఇటట ననఇ:11-27-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
220
LHL4210431
పపరర: అఇజమక జగనననధఇ

100-128/99

తఇడడ:డ చఇదడ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-27
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-27/1
వయససస:35
లఇ: పవ
217
RBE0976136
పపరర: గఇగమక జగననధఇ

212
RBE1980127
పపరర: రకగగలల చఇదడ కళ

237
RBE1925551
పపరర: కకటటశ దనసరర

100-128/306

తఇడడ:డ రకమయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-31
వయససస:20
లఇ: పవ
100-127/602

240
RBE0728303
పపరర: బకసయక దనసరర

100-127/603

తఇడడ:డ ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:41
లఇ: పవ
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241
RBE1901172
పపరర: దనసరర కకటటష

100-128/58

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11/32
వయససస:21
లఇ: పవ
244
RBE0976920
పపరర: బబకయక దనసరర

100-128/309

100-128/312

100-128/315

100-128/318

100-127/604

100-127/307

262
LHL4210456
పపరర: ననగమక వజడగరరర

100-127/607

254
RBE1901206
పపరర: వజడగరరర ననగరఇదడ

257
RBE1177204
పపరర: మషయక వజజడగరరర

260
LHL4206611
పపరర: మగషయక వజడగరరర

263
LHL4210464
పపరర: రకమకస వజడగరరర

100-127/610

266
RBE1891621
పపరర: వజడగరరర మఇగమక

100-128/319

269
RBE0890194
పపరర: మమదసరర పడతసపకటట
తఇడడ:డ శకకఇసన
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:28
లఇ: ససస స

249
RBE0977134
పపరర: అఇజమక వజజడగరరర

100-128/314

252
RBE0977175
పపరర: ససఇకమక వజజడగరరర

100-128/317

255
RBE0976888
పపరర: కకటమమనమ దనసరర

100-128/729

భరస : బకసయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-128/320

258
RBE1923325
పపరర: ననగమక శశరకఇ

100-128/321

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-33
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-127/605

261
RBE2231686
పపరర: ససబబయక వజడగరరర

100-127/606

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-34
వయససస:64
లఇ: పవ
100-127/608

264
RBE0649939
పపరర: రకమకస వజడగరరర

100-127/609

భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-35/3
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-128/322

తఇడడ:డ అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-36
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-127/611

100-128/311

భరస : ననగయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-35
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-35-3
వయససస:31
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-128/316

తఇడడ:డ ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-34
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-35
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : శకకమ సన పడతసపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:30
లఇ: ససస స

251
RBE0977159
పపరర: ననగమణణ వజజడగరరర

246
RBE0977100
పపరర: ససబబయక వజజడగరరర

భరస : ససబబయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-33
వయససస:40
లఇ: పవ

259
RBE2005031
పపరర: వజడగరరర ననగమక వజడగరరర
ససబబయక
భరస : వజడగరరర ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-34
వయససస:67
లఇ: ససస స

268
RBE0727594
పపరర: పడసనన కలమమరర పడతసపకటట

100-128/313

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-33
వయససస:44
లఇ: పవ

265
RBE0649491
పపరర: గఇగయక వజడగరరర

248
RBE0977126
పపరర: రమమశ వజజడగరరర

100-128/308

తఇడడ:డ పవలయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : రమమశ వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : కటయక
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:28
లఇ: ససస స
256
RBE2231678
పపరర: ననగయక వజజగరరర

100-128/310

తఇడడ:డ పవలర యక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:63
లఇ: పవ

భరస : ససబబ రకవవ వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:27
లఇ: ససస స
253
RBE0977274
పపరర: రకజరఇదడమక వజజడగరరర

245
RBE0977050
పపరర: ననగరకజ వజజడగరరర

243
RBE0976904
పపరర: బమసమక దనసరర
భరస : ససబబయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇటయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:28
లఇ: ససస స
250
RBE0977142
పపరర: కకశషషమక వజజడగరరర

100-128/307

భరస : వనఇతడశ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:38
లఇ: పవ
247
RBE0977118
పపరర: గఇగమక వజజడగరరర

242
RBE0976896
పపరర: ననగమక దనసరర

267
RBE1901271
పపరర: దనసరర రకమఇజ

100-126/530

భరస : అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-127/612

270
RBE1726884
పపరర: రకకరష పడతపకటట

100-128/323

తఇడడ:డ శకఇసన పడతపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:22
లఇ: పవ
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271
RBE1925460
పపరర: రతన కలమమరర వజడగరరర

100-128/324

తఇడడ:డ చనన ననగయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:25
లఇ: ససస స
274
RBE1541317
పపరర: కకటయక వజడగరరర

100-127/613

100-127/616

100-128/327

100-128/328

100-127/619

100-127/621

100-128/59

తఇడడ:డ వకససబబబగ పసఇడడర
ఇఇటట ననఇ:11-42
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
RBE0977282
పపరర: ననగరకజ వజజడగరరర

287
RBE1476951
పపరర: కకటయక ససరఇగర

290
LHL4211991
పపరర: శవ పకరశత ససరఇజ

293
RBE1727247
పపరర: హహమఇత బబ మకరరడడ

100-127/626

296
LHL2565018
పపరర: వకససబబబగ పసఇడడర

100-128/329

299
RBE1456566
పపరర: నరరఇదడ కలమమర పసఇడడర
తఇడడ:డ వకససబబబగ పసఇడడర
ఇఇటట ననఇ:11-42
వయససస:25
లఇ: పవ

279
RBE0728105
పపరర: కకషష శశరకఇ

100-127/618

282
RBE1899210
పపరర: తరరపఠమక దనసరర

100-128/857

285
RBE0977340
పపరర: లకమకమక వజజడగరరర

100-128/330

తఇడడ:డ ననగరకజ వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-39
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-123/241

288
LHL3862406
పపరర: కకటమక దనసరర

100-127/620

భరస : చన ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-41
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-127/622

291
RBE1743657
పపరర: పకననదధ ససఇదస

100-127/623

తఇడడ:డ రకవప పకననదధ
ఇఇటట ననఇ:11-41
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-127/624

294
LHL2564532
పపరర: శవననగమలలర శశరర

100-127/625

భరస : వకససబబబగ
ఇఇటట ననఇ:11-42
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-127/627

తఇడడ:డ బబలశశరర
ఇఇటట ననఇ:11-42
వయససస:47
లఇ: పవ
100-127/629

100-127/615

భరస : శశనస దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-38
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-41a
వయససస:20
లఇ: పవ

భరస : బబలశశరర
ఇఇటట ననఇ:11-42
వయససస:70
లఇ: ససస స
298
RBE1634138
పపరర: రజకలకడక పసఇడడర

100-128/856

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-41
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : కకటయక ససరఇగర
ఇఇటట ననఇ:11/41
వయససస:22
లఇ: ససస స
295
LHL2564540
పపరర: సశరకజకవజయలకడక పసఇడడర

281
RBE1899202
పపరర: శశనస దనసరర

276
RBE2231694
పపరర: దసరర మక జగనననధఇ

తఇడడ:డ కకషషయక
ఇఇటట ననఇ:11-38
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర ససరఇగర
ఇఇటట ననఇ:11-41
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబబరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-41
వయససస:51
లఇ: పవ
292
RBE1665363
పపరర: హరరక ససరఇగర

100-127/617

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-39
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : వజయ రకఇబబబగ
ఇఇటట ననఇ:11-39B
వయససస:45
లఇ: ససస స
289
LHL4208260
పపరర: వనఇకటటశశరరర ససరఇజ

278
RBE1727270
పపరర: శవయక వజడగరరర

100-128/326

భరస : దసరర యక
ఇఇటట ననఇ:11-37/2
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరయక
ఇఇటట ననఇ:11-38
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-39
వయససస:26
లఇ: పవ
286
RBE0805283
పపరర: రకజ లకకక మమదద

100-127/614

తఇడడ:డ ననగయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-37-2
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషకషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-38
వయససస:26
లఇ: పవ
283
RBE0976912
పపరర: వనఇకటటశ దనసరర

275
RBE1541325
పపరర: తరరపతమక వజడగరరర

273
RBE1978782
పపరర: దధలప కలమమర పడతసపకటట
తఇడడ:డ శకకఇసన పడతసపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : కకటయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-37/1
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-37/2
వయససస:48
లఇ: పవ
280
RBE0976102
పపరర: మహహఇదడరరడడడ శణఇపపడడ

100-128/325

తఇడడ:డ ననగయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-37/1
వయససస:53
లఇ: పవ
277
RBE2231702
పపరర: దసరర యక జగనననధఇ

272
RBE1925593
పపరర: బడహకయక వజడగరరర

297
RBE0695494
పపరర: చనన అఇజమక కఇడడలమ

100-127/628

భరస : చనన కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-42
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-128/331

300
LHL4213625
పపరర: వనఇకటమక వజడగరరర

100-127/630

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-42/A
వయససస:63
లఇ: ససస స
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301
RBE1084094
పపరర: పవలర మక వనమగల

100-127/48

తఇడడ:డ ఏడడ కకఇడలల వనమగల
ఇఇటట ననఇ:11/43
వయససస:61
లఇ: ససస స
304
LHL4213609
పపరర: పకపవలల మమదధననటట

100-127/633

305
RBE0695510
పపరర: ననగరఇదడమక కఇడడలమ

100-127/636

308
LHL4209532
పపరర: వనఇకటటశశరరర పకశఇ

తఇడడ:డ పసచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-45
వయససస:31
లఇ: పవ

311
RBE0885574
పపరర: లలరదమక శశరకఇ

తఇడడ:డ కకటటశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-45
వయససస:34
లఇ: పవ

భరస : పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-46
వయససస:42
లఇ: ససస స
319
RBE2231769
పపరర: ససఇకయక జగనననధఇ

100-127/644

100-127/647

భరస : శశనస వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

320
LHL3862521
పపరర: బబలకకటయక జగనననధఇ

323
RBE2231777
పపరర: చనగఇగమక జగనననధఇ

100-127/650

326
RBE1892405
పపరర: వజడగరరర కకటమక

100-128/334

329
LHL3864550
పపరర: చనన ననగయక జగనననధఇ
తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-49
వయససస:42
లఇ: పవ

309
RBE0885541
పపరర: యయసస శశరకఇ

100-127/637

312
RBE0885616
పపరర: పడసకద శశరకఇ

100-127/640

315
RBE1923366
పపరర: చనన సససదసలల శశరకఇ

100-128/335

తఇడడ:డ ఇసకటరరరయమ శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-45
వయససస:29
లఇ: పవ
100-127/642

318
RBE2231751
పపరర: పపరయక జగనననధఇ

100-127/643

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-46
వయససస:44
లఇ: పవ
100-127/645

321
LHL3862539
పపరర: బగఇగమక జగనననధఇ

100-127/646

భరస : బబలకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-127/648

324
RBE2231785
పపరర: కకటటష జగనననధఇ

100-127/649

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:44
లఇ: పవ
100-128/336

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-128/338

100-127/635

తఇడడ:డ పసచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-45
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:69
లఇ: పవ
328
RBE1923226
పపరర: లకడక వజడగరరర

100-127/639

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : కకటటసస
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:42
లఇ: ససస స
325
RBE2231793
పపరర: రకమయక జగనననధఇ

317
RBE2231744
పపరర: గఇగమక జగనననధఇ

306
RBE2231710
పపరర: ససబబమక పకశఇ

తఇడడ:డ పసచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-45
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-46
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-46
వయససస:74
లఇ: పవ
322
LHL3863263
పపరర: గఇగమక జగనననధఇ

100-128/332

భరస : శశనవకస రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-45
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-127/641

100-127/632

భరస : సతననననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-44
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-45
వయససస:29
లఇ: ససస స

100-128/333 314
313
RBE1667161
RBE1667179
పపరర: శశనవకస రకవవ అమరరశశరపవ
పపరర: ననగలకడక అమరరశశరపవ

316
RBE2231736
పపరర: ననగమక జగనననధఇ

100-127/634

తఇడడ:డ సతక ననరకయణ పకశఇ
ఇఇటట ననఇ:11-44
వయససస:35
లఇ: పవ
100-127/638

303
LHL4209573
పపరర: లకకకనరసస మమదధననటట
తఇడడ:డ గగరవయక
ఇఇటట ననఇ:11-43/A
వయససస:72
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-44
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-44
వయససస:56
లఇ: పవ
310
RBE0885558
పపరర: కరరణ శశరకఇ

100-127/631

భరస : చనకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-43
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : లకకక నరసస
ఇఇటట ననఇ:11-43/A
వయససస:68
లఇ: ససస స
307
RBE2231728
పపరర: సతననననరకయణ పకశఇ

302
LHL3864568
పపరర: ననగమక జగనననధఇ

327
RBE1892561
పపరర: వజడగరరర ననగయక

100-128/337

తఇడడ:డ మగనయక
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:48
లఇ: పవ
100-127/651

330
LHL3864584
పపరర: మహఇకకళ జగనననధఇ

100-127/652

భరస : చనన ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-49
వయససస:37
లఇ: ససస స
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331
RBE1240928
పపరర: భవకన చమట

100-127/653

భరస : వరకసకశమ చమట
ఇఇటట ననఇ:11-49
వయససస:35
లఇ: ససస స
334
RBE1727379
పపరర: ననగలకడక జగనననథఇ

100-127/50

100-127/656

100-127/659

100-128/341

100-128/343

100-127/663

100-127/665

భరస : రకఇబబబగ
ఇఇటట ననఇ:11-52-2
వయససస:25
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

344
RBE1809490
పపరర: దనసరర జయరకజ

347
LHL4212023
పపరర: తరరపతమక దనసరర

350
RBE0728329
పపరర: అఇజయక దనసరర

353
RBE0649764
పపరర: బగదడవ వజడగరరర

100-127/667

356
RBE1240282
పపరర: వసఇత వజజడగరరర

100-128/342

359
LHL3862620
పపరర: కకటయక వజడగరరర
తఇడడ:డ అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-53
వయససస:47
లఇ: పవ

339
RBE1541200
పపరర: కకటయక జగనననధఇ

100-127/658

342
RBE0977415
పపరర: ననగరకజ జగననధఇ

100-128/340

345
RBE1895028
పపరర: జగననధఇ శవ

100-129/19

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-127/661

348
RBE0727644
పపరర: ననగరఇదడఇ దనసరర

100-127/662

భరస : జకసయక
ఇఇటట ననఇ:11-51
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-127/664

351
RBE1151737
పపరర: ఇసపస రర వజడగరరర

100-128/730

తఇడడ:డ మజరష వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-51
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-127/666

354
RBE0976169
పపరర: పవషప దనసరర

100-128/344

భరస : అఇజయమక
ఇఇటట ననఇ:11-51-4
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-128/345

తఇడడ:డ ననగయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-52
వయససస:30
లఇ: పవ
100-128/347

100-127/655

తఇడడ:డ కకటయక జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:11-51-1
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-52
వయససస:32
లఇ: ససస స
358
RBE1227363
పపరర: షకమన జగనననథఇ

100-127/660

తఇడడ:డ రమణయక
ఇఇటట ననఇ:11-51
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససదరరన
ఇఇటట ననఇ:11-51-1
వయససస:31
లఇ: పవ
355
RBE0727909
పపరర: ననగమణణ దడశరర

341
RBE2231819
పపరర: చనకకటయక జగనననధఇ

336
LHL4210472
పపరర: చనసససదమక జగనననథఇ

తఇడడ:డ చనన కకటయక జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : బకసయక
ఇఇటట ననఇ:11-51
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-51
వయససస:51
లఇ: పవ
352
RBE0649251
పపరర: రమమష వజడగరరర

100-127/657

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : సకయ చఇదస దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-50-3
వయససస:22
లఇ: ససస స
349
RBE0728097
పపరర: జకసయక దనసరర

338
RBE1524701
పపరర: నరససఇహ సకశమ జఇగకల

100-127/49

భరస : ఏడడకాఁడలల
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటయక జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:26
లఇ: ససస స
346
RBE1727098
పపరర: ననగలకడక దనసరర

100-127/654

తఇడడ:డ భటట
డ పకలలఇ జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:47
లఇ: పవ

భరస : చనకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:49
లఇ: ససస స
343
RBE0977423
పపరర: ననగమక జగననధఇ

335
LHL4206637
పపరర: ఏడడకకఇడలల జగనననథఇ

333
RBE1727205
పపరర: నవన జఇగకల
తఇడడ:డ నరససఇహ సకశమ జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11/50
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చన కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : చనన కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:63
లఇ: ససస స
340
RBE2231801
పపరర: కలఇటటమక జగనననధఇ

100-128/339

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-49
వయససస:23
లఇ: పవ

భరస : నగరకజ జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11/50
వయససస:25
లఇ: ససస స
337
LHL4212007
పపరర: ననగమక జగనననథఇ

332
RBE1726918
పపరర: కకటయక జగనననథఇ

357
RBE1227355
పపరర: రకఇబబబగ జగనననథఇ

100-128/346

తఇడడ:డ చనన ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-52-2
వయససస:25
లఇ: పవ
100-127/668

360
LHL4210480
పపరర: కకషటమక వజడగరరర

100-127/669

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-53
వయససస:42
లఇ: ససస స
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361
RBE0727859
పపరర: మలర క వజడగరరర

100-127/670

భరస : వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-53
వయససస:32
లఇ: ససస స
364
LHL3864378
పపరర: అఇజయక వజడగరరర

100-127/672

100-127/675

100-127/678

100-128/858

100-127/683

100-128/349

100-128/352

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-56/1
వయససస:44
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

374
LHL4213641
పపరర: పడమలమ కకరర

377
LHL3863818
పపరర: కకటయక దనసరర

380
RBE1227322
పపరర: గఇగమక దనసరర

383
RBE1891688
పపరర: వజడగరరర కకటటశశరర

100-128/355

386
RBE1940527
పపరర: రకమకకషష దనసరర

100-127/681

389
LHL3863990
పపరర: ననగరఇదడ దనసరర
భరస : ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-56/1
వయససస:42
లఇ: ససస స

369
RBE2231843
పపరర: గఇగమక వజడగరరర

100-127/677

372
RBE2231868
పపరర: ససఇకమక దనసరర

100-127/680

375
RBE0960519
పపరర: గఇగయక శశరకఇ

100-127/682

తఇడడ:డ ఆనఇదరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-55
వయససస:31
లఇ: పవ
100-127/684

378
LHL4213658
పపరర: అఇజమక శశరకమ

100-127/685

భరస : పస లయక
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-128/350

381
RBE1227330
పపరర: వనఇకయక దనసరర

100-128/351

తఇడడ:డ కటయక
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:33
లఇ: పవ
100-128/353

384
RBE1892546
పపరర: వజడగరరర ససబబయక

100-128/354

తఇడడ:డ మగననయమక
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:33
లఇ: పవ
100-128/356

తఇడడ:డ ననగయక మమచరర
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:30
లఇ: పవ
100-127/686

100-127/674

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-54
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:38
లఇ: పవ
388
LHL3862604
పపరర: ససఇకయక దనసరర

100-127/679

భరస : వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : రకమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:27
లఇ: ససస స
385
RBE1925759
పపరర: దనసరర ససఇకయక

371
RBE2231876
పపరర: ననగయక దనసరర

366
RBE2231835
పపరర: ససబబయక వజడగరరర

భరస : మజరస
ఇఇటట ననఇ:11-53/3
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:26
లఇ: పవ
382
RBE1227348
పపరర: ననగమక దనసరర

100-127/676

భరస : మహన కలమమర
ఇఇటట ననఇ:11-54/A
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:45
లఇ: ససస స
379
RBE0976862
పపరర: వనఇకటటశ దనసకరర

368
LHL3864204
పపరర: పసదననగమక వజడగరరర

100-128/348

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-53/2
వయససస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-54
వయససస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-54
వయససస:28
లఇ: పవ
376
LHL3862653
పపరర: మఇగమక దనసరర

100-127/673

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-53/3
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-53/3
వయససస:52
లఇ: పవ
373
RBE0976078
పపరర: రమమశ దనసరర

365
RBE2231827
పపరర: ననగమక వజడగరరర

363
RBE0977084
పపరర: కకటయక వజజడగరరర
తఇడడ:డ అఇజయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-53
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-53/2
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-53/3
వయససస:37
లఇ: పవ
370
RBE2231850
పపరర: మజరస వజడగరరర

100-127/671

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-53
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-53/1
వయససస:39
లఇ: పవ
367
LHL3864196
పపరర: కకటయక వజడగరరర

362
RBE0728253
పపరర: బగజజయక శశరకఇ

387
RBE1979095
పపరర: దనసరర కకటమక

100-128/357

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-127/687

390
LHL4206645
పపరర: బకసయక దనసరర

100-127/688

తఇడడ:డ పపల రఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-56-A
వయససస:37
లఇ: పవ
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391
LHL3864014
పపరర: రవకలమమర దనసరర

100-127/689

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:40
లఇ: పవ
394
LHL4210498
పపరర: కకటమక దనసరర

100-127/692

100-127/695

100-128/359

100-127/51

100-127/699

100-128/362

100-127/703

భరస : ఏలయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:64
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
LHL4206678
పపరర: కకషటయక జగనననధఇ

407
RBE2231892
పపరర: అఇజమక జగనననధఇ

410
RBE1175117
పపరర: అఇజయక వజజడగరరర

413
LHL3862638
పపరర: బకసయక వజడగరరర

100-127/706

416
RBE1164144
పపరర: భవకన వజజడగరరర

100-127/697

419
RBE1227306
పపరర: గఇగమక వజజడగరరర
భరస : యయశయక
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:42
లఇ: ససస స

399
RBE1227371
పపరర: కకషషమక దనసరర

100-128/358

402
RBE1227389
పపరర: వనఇకటటష దనసరర

100-128/361

405
LHL4210506
పపరర: పకరశత జగనననధఇ

100-127/698

భరస : కకషటయక
ఇఇటట ననఇ:11-58
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-127/700

408
RBE2231900
పపరర: చనననగయక జగనననధఇ

100-127/701

తఇడడ:డ తనతయక
ఇఇటట ననఇ:11-58
వయససస:59
లఇ: పవ
100-123/766

411
LHL3862216
పపరర: ఏసయక వజడగరరర

100-127/702

తఇడడ:డ బకసయక
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:46
లఇ: పవ
100-127/704

414
RBE0649467
పపరర: కకటటసయమ వజడగరరర

100-127/705

తఇడడ:డ పవలలసయమక
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:37
లఇ: పవ
100-127/707

భరస : లలతయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-127/709

100-127/694

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-57-1
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యయసయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:33
లఇ: పవ
418
RBE1174994
పపరర: లలదదమక వజజడగరరర

100-128/360

తఇడడ:డ ఏలయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : బకసయక
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:65
లఇ: ససస స
415
RBE1164128
పపరర: లలతయక వజజడగరరర

401
RBE1227223
పపరర: పసద వనఇకటటష దనసరర

396
RBE0727735
పపరర: కకషషమక దనసరర

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : చనననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-58
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : ననగరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-58
వయససస:35
లఇ: ససస స
412
LHL3862224
పపరర: గఇగమక వజజగరరర

100-127/696

తఇడడ:డ చన ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-58
వయససస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-58
వయససస:34
లఇ: పవ
409
RBE0977373
పపరర: లకడక జగననధఇ

398
RBE2231884
పపరర: రకమకస దనసరర

100-127/691

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కటయక
ఇఇటట ననఇ:11-57-1
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:11/58
వయససస:22
లఇ: పవ
406
RBE0727933
పపరర: ననగరకజ జగనననథఇ

100-127/693

భరస : వపలరఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:32
లఇ: పవ
403
RBE1679935
పపరర: నరససఇహ

395
RBE0727693
పపరర: ససనత దనసరర

393
LHL4206660
పపరర: ఆఇజననయగలల దనసరర
తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:34
లఇ: పవ

భరస : అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:33
లఇ: పవ
400
RBE1227405
పపరర: రకమకకషష దనసరర

100-127/690

భరస : రవకలమమర
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:79
లఇ: ససస స
397
RBE0728121
పపరర: ససరరష దనసరర

392
LHL3864022
పపరర: ననగమక దనసరర

417
RBE1174960
పపరర: ఏలయక వజజడగరరర

100-127/708

తఇడడ:డ రకమయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:69
లఇ: పవ
100-128/363

420
RBE1174978
పపరర: లకడక వజజడగరరర

100-129/535

భరస : అఇజయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:29
లఇ: ససస స
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421
LHL3862612
పపరర: ననగయక వజడగరరర

100-127/710

తఇడడ:డ బకసయక
ఇఇటట ననఇ:11-59/1
వయససస:44
లఇ: పవ
424
LHL3864170
పపరర: అఇజమక వజజగరరర

100-127/712

100-127/717

100-128/367

100-127/718

100-127/721

100-127/724

100-127/727

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE0649459
పపరర: కకషష సమననరల

437
LHL4206702
పపరర: ననగయక శశరకమగ

440
LHL3864287
పపరర: కకషషవనణణ వజడగరరర

443
LHL3862422
పపరర: రకమగలల వజజగరరర

100-127/730

446
LHL3862299
పపరర: అఇజమక వజడగరరర

100-127/719

449
LHL4211942
పపరర: శశ లకకక నలఇ రకజ
భరస : చనన వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:35
లఇ: ససస స

429
RBE1227280
పపరర: ఏసమక వజజడగరరర

100-128/366

432
RBE0649863
పపరర: ననగమణణ వకజజగరరర

100-127/714

435
LHL3862307
పపరర: రకమమఇజ బగడర

100-127/720

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-59D
వయససస:42
లఇ: పవ
100-127/722

438
LHL3862356
పపరర: ససఇకమక వజజగరరర

100-127/723

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-59F
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-127/725

441
LHL3862331
పపరర: అఇజయక దనసరర

100-127/726

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-59H
వయససస:45
లఇ: పవ
100-127/728

444
LHL3862430
పపరర: ఆరగగకఇ వజడగరరర

100-127/729

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-59J
వయససస:57
లఇ: పవ
100-127/731

భరస : మమరయక
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-127/733

100-127/716

భరస : లలరద యక
ఇఇటట ననఇ:11-59/C
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆరగగకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-59J
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : ఆరగగకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-59J
వయససస:52
లఇ: ససస స
448
LHL4211934
పపరర: ననగమక నలఇరకజ

100-127/713

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-59G
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-59H
వయససస:42
లఇ: ససస స
445
LHL3862463
పపరర: పస ల వజజగరరర

431
RBE0649855
పపరర: జయమ సమన

426
LHL3862174
పపరర: నరసమక కలఇదర

తఇడడ:డ బకసయక
ఇఇటట ననఇ:11-59B
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయక
ఇఇటట ననఇ:11-59E
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-59F
వయససస:65
లఇ: పవ
442
LHL3864261
పపరర: ననగమక దనసరర

100-128/365

తఇడడ:డ నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:11-59-C
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : రకమమఇజ
ఇఇటట ననఇ:11-59D
వయససస:36
లఇ: ససస స
439
LHL3862380
పపరర: కకటయక వజజగరరర

428
RBE1227264
పపరర: దదనమక వజజడగరరర

100-127/711

భరస : ననగరశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-59B
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : లలమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-59/C
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-59-C
వయససస:47
లఇ: పవ
436
LHL3862323
పపరర: సకఇబమక బగడర

100-127/715

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-59B
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బకసయక
ఇఇటట ననఇ:11-59B
వయససస:27
లఇ: పవ
433
LHL4206694
పపరర: శశనస కలఇదర

425
LHL3864048
పపరర: అఇజమక శశరకఇ

423
LHL3864055
పపరర: లలరద యక వజడగరరర
తఇడడ:డ బకసయక
ఇఇటట ననఇ:11-59/2
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : పస లయక
ఇఇటట ననఇ:11-59A
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-59B
వయససస:54
లఇ: పవ
430
RBE1227298
పపరర: కకషష వజజడగరరర

100-128/364

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-59/1
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : లలరదయక
ఇఇటట ననఇ:11-59/2
వయససస:40
లఇ: ససస స
427
LHL3862182
పపరర: ననగరశశరరకవవ కలఇదర

422
RBE1996826
పపరర: వజడగరరర గఇగమక

447
LHL3862364
పపరర: మమరయక వజజగరరర

100-127/732

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:66
లఇ: పవ
100-127/734

450
LHL4211967
పపరర: అఇజమక నలఇ రకజ

100-127/735

భరస : వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:43
లఇ: ససస స
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451
LHL4211975
పపరర: పపరమక భబరతకవ

100-127/736

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:58
లఇ: ససస స
454
RBE0977092
పపరర: రరమక వజజడగరరర

100-128/369

100-128/372

100-127/738

100-127/748

100-127/743

100-127/746

100-127/750

తఇడడ:డ ససఇకయక శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:31
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

464
LHL4209698
పపరర: అఇజననయగలల నలమరకజ

467
LHL4209714
పపరర: వనఇకటటశశరరర నలమరకజ

470
RBE0649988
పపరర: లకకక జగనననథఇ

473
LHL3864154
పపరర: వనఇకమక శశరకమగ

100-127/868

476
RBE0649046
పపరర: ననగయక శశరకమ

100-127/741

479
RBE1541309
పపరర: వనఇకట రమణ శశరకమ
భరస : కకషష శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:28
లఇ: ససస స

459
RBE1164102
పపరర: శశనస భబరత కవ

100-129/536

462
LHL4213732
పపరర: గకలలమమక నలఇరకజ

100-127/740

465
LHL4209706
పపరర: శశనవకససలల నలమరకజ

100-127/742

తఇడడ:డ పరశతనలల
ఇఇటట ననఇ:11-60/B
వయససస:32
లఇ: పవ
100-127/744

468
LHL4209722
పపరర: వనఇకయక నలమరకజ

100-127/745

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-60/C
వయససస:43
లఇ: పవ
100-127/747

471
LHL3862315
పపరర: ఈశశరమక శశరకమగ

100-127/749

భరస : యరశ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-127/866

474
LHL4208245
పపరర: శశనస బబ డనర

100-127/867

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:53
లఇ: పవ
100-127/869

తఇడడ:డ కకసటయక
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:32
లఇ: పవ
100-127/871

100-128/371

భరస : పరశతనలల
ఇఇటట ననఇ:11-60/A
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:42
లఇ: ససస స

తలర : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:48
లఇ: ససస స
478
RBE1541275
పపరర: కకషష శశరకమ

100-127/739

భరస : ఏసయక
ఇఇటట ననఇ:11-60/C
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:77
లఇ: పవ
475
LHL4211983
పపరర: భమదడవ బబ డనర

461
LHL4209680
పపరర: పకలలఇకయక నలమరకజ

456
RBE0977332
పపరర: అఇజమక వజజడగరరర

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర భబరత కవ
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరశతనలల
ఇఇటట ననఇ:11-60/C
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-60/C
వయససస:34
లఇ: పవ
472
LHL3862349
పపరర: యరశననగయక శశరకమగ

100-128/859

తఇడడ:డ పరశతనలల
ఇఇటట ననఇ:11-60/B
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : ఆఇజననయగలల నలఇరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-60/B
వయససస:25
లఇ: ససస స
469
RBE0649079
పపరర: ఏసయక జగనననథఇ

458
RBE0977324
పపరర: ననగయక వజజరగరరర

100-128/368

భరస : నగరరయమ వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరశతనలల
ఇఇటట ననఇ:11-60/A
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : శశనవకససలల నలఇరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-60A
వయససస:28
లఇ: ససస స
466
RBE1587385
పపరర: అఇకమక నలఇరకజ

100-128/370

తఇడడ:డ తరరపతయక
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-60/A
వయససస:68
లఇ: పవ
463
RBE1426445
పపరర: లకడక కలమమరర నలఇరకజ

455
RBE0977290
పపరర: సససదసలల వజజడగరరర

453
RBE0976185
పపరర: వనఇకట రతనఇ నలఇ
తఇడడ:డ పసద పవలర యక నలఇ
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:21
లఇ: పవ
460
LHL4209672
పపరర: పరశతనలల నలమరకజ

100-127/737

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : సససదసలల వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:28
లఇ: ససస స
457
RBE1891696
పపరర: వజడగరరర రమమష

452
RBE1585561
పపరర: ననగలకడక భబరతకవ

477
RBE1541267
పపరర: ససఇకయక శశరకమ

100-127/870

తఇడడ:డ యరశననగయక శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:50
లఇ: పవ
100-127/872

480
LHL3864162
పపరర: కకటటశశరరకవవ శశరకమగ

100-127/873

తఇడడ:డ యరశననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-61/1
వయససస:37
లఇ: పవ
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481
RBE0649913
పపరర: అఇజమక శశరకఇ

100-127/878

భరస : గగపయమక
ఇఇటట ననఇ:11-61-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
484
LHL3864329
పపరర: చనరకమయక వజడగరరర

100-127/881

100-127/874

100-127/885

100-127/876

100-127/889

100-127/892

100-127/895

భరస : గగపస శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

494
LHL4209805
పపరర: తమతత వజడగరరర

497
LHL4208120
పపరర: రవ జజలల

500
RBE0649673
పపరర: కనసమమక పకనసగఇటట

503
RBE0727719
పపరర: మమరర శశరకఇ

100-127/898

506
RBE1084383
పపరర: కకషటయక శశరకఇ

100-127/877

509
RBE1884295
పపరర: పసల శశరకఇ
తఇడడ:డ పసటర శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:21
లఇ: పవ

489
LHL3862448
పపరర: ససదరరన వజడగరరర

100-127/884

492
LHL3864444
పపరర: మమగయక శశరకమగ

100-127/887

495
LHL4206736
పపరర: రఇగయక వజడగరరర

100-127/888

తఇడడ:డ చన మగదదయక
ఇఇటట ననఇ:11-61D
వయససస:50
లఇ: పవ
100-127/890

498
LHL4211819
పపరర: శవమమక జజలల

100-127/891

భరస : ఆదధననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:61
లఇ: ససస స
100-127/893

501
RBE0727552
పపరర: మమరస శశరకఇ

100-127/894

తఇడడ:డ పసద ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:41
లఇ: పవ
100-127/896

504
RBE0727792
పపరర: తరరపతమక శశరకఇ

100-127/897

భరస : కకషషయక
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-128/373

తఇడడ:డ పపతతర శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:36
లఇ: పవ
100-128/375

100-127/883

తఇడడ:డ చన ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-61C
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : యయససబబబగ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : రవ జజలల
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:38
లఇ: ససస స
508
RBE1084409
పపరర: మరరయమక శశరకఇ

100-127/886

భరస : అటట
ర రర
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పపతతరర
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:49
లఇ: ససస స
505
RBE1412758
పపరర: లకడక జజలల

491
LHL3864279
పపరర: కకషష మక వజడగరరర

486
LHL4210514
పపరర: ననగమక వజజగరరర

తఇడడ:డ గకలబ
ఇఇటట ననఇ:11-61B
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదధ ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : పవననయక
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:45
లఇ: ససస స
502
RBE0727701
పపరర: ననగరఇదడఇ శశరకఇ

100-127/875

తఇడడ:డ పపలరఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-61/D
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదధననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:37
లఇ: పవ
499
LHL4213690
పపరర: మఇగమక మగనననసరర

488
RBE1541242
పపరర: వనఇకటటష శశరకమ

100-127/880

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-61A
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ససదరరన
ఇఇటట ననఇ:11-61B
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-61/D
వయససస:32
లఇ: పవ
496
LHL4206744
పపరర: ససబబబరకవవ జజలల

100-127/882

తఇడడ:డ ససఇకయక శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:11-61/b
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : పసదననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-61B
వయససస:54
లఇ: ససస స
493
LHL4209797
పపరర: ససఇదరయక వజడగరరర

485
LHL4206728
పపరర: ననగయక వజడగరరర

483
LHL3864147
పపరర: గఇగమక వజజగరరర
భరస : చనరకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-61A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనరకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-61A
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటష శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:11-61/b
వయససస:25
లఇ: ససస స
490
LHL3862679
పపరర: ననగమక శశరకమగ

100-127/879

భరస : తరరపతయక
ఇఇటట ననఇ:11-61-1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-61A
వయససస:67
లఇ: పవ
487
RBE1541234
పపరర: యశశదమక శశరకమ

482
RBE0649954
పపరర: ననగమక శశరకఇ

507
RBE1084391
పపరర: ననగమక శశరకఇ

100-128/374

భరస : ఏససపకదఇ శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-128/376

510
RBE1884428
పపరర: వజయ కలమమర శశరకఇ

100-128/377

తఇడడ:డ పపతతరర శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:20
లఇ: పవ
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511
RBE1925742
పపరర: వజయ కలమమర శశరకఇ

100-128/378

తఇడడ:డ పపఠఠర శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:20
లఇ: పవ
514
LHL4208153
పపరర: ననగరశశరరకవవ యలమల

100-127/899

100-127/902

100-128/731

100-127/906

100-127/909

100-127/912

100-127/914

తఇడడ:డ వనఇకటబడమయక
ఇఇటట ననఇ:11-66
వయససస:55
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

524
LHL4209649
పపరర: యయససపకదఇ శశరకఇ

527
LHL2562874
పపరర: ఎసపస రమక శశరకమగ

530
LHL3862562
పపరర: మఇతడ జగనననధఇ

533
LHL4206769
పపరర: బబ డడబగడడ యక శశరకమ

100-128/380

536
RBE1498765
పపరర: మరరయమక నలఇ

100-127/907

539
LHL4208211
పపరర: పసదద చఇదడమమాస నలఇ రకజ
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-66
వయససస:55
లఇ: పవ

100-129/746

522
LHL4206751
పపరర: ననగయక శశరకమగ

100-127/905

525
LHL4210324
పపరర: ససబబబరకవవ శలఇ

100-127/908

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-63/1
వయససస:48
లఇ: పవ
100-127/910

528
LHL3864089
పపరర: పపతతరర శశరకమగ

100-127/911

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-64
వయససస:55
లఇ: పవ
100-127/913

531
RBE0650002
పపరర: అఇజల జగనననథఇ

100-127/915

భరస : ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-64-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-127/916

534
RBE1675545
పపరర: ననగమక వజడగరరర

100-127/917

భరస : ససబబయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-65
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-112/244

భరస : వనఇకట రతనఇ నలఇ
ఇఇటట ననఇ:11-66
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-127/919

519
RBE2516771
పపరర: నరససఇహ బబ దనర

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-63
వయససస:83
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జవకశయ
ఇఇటట ననఇ:11-65
వయససస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తరరపతయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-65
వయససస:68
లఇ: పవ
538
LHL4208195
పపరర: పసదద పవలర యక నలమ

100-127/904

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-64/1
వయససస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-64/2
వయససస:32
లఇ: పవ
535
RBE1667930
పపరర: ససబబయక వజడగరరర

521
RBE0650051
పపరర: అఇజమక శశరకఇ

100-127/901
516
LHL4210365
పపరర: సతకననరకయణ మమననననసరఠ

తఇడడ:డ శశనస బబ దనర
ఇఇటట ననఇ:11-62/1
వయససస:18
లఇ: పవ

భరస : పపతతరర
ఇఇటట ననఇ:11-64
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : మఇతడ
ఇఇటట ననఇ:11-64
వయససస:46
లఇ: ససస స
532
RBE0649038
పపరర: ససఇకయక జగనననథఇ

100-127/903

తఇడడ:డ పపతతరర
ఇఇటట ననఇ:11-63/1
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : ససబబబ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-63/1
వయససస:38
లఇ: ససస స
529
RBE0727750
పపరర: అఇజమక జగనననథఇ

518
LHL4214482
పపరర: రరణగకక బతత
స ల

100-128/860

తఇడడ:డ పవననయక
ఇఇటట ననఇ:11-62/1
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-62/A
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-63/1
వయససస:32
లఇ: పవ
526
LHL4213674
పపరర: కలమమరర శలఇ

100-127/900

భరస : నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-62/1
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : శశరకఇ పడసకద
ఇఇటట ననఇ:11-62-2
వయససస:24
లఇ: ససస స
523
LHL4209623
పపరర: ససరరష శలఇ

515
LHL4209656
పపరర: నరససఇహరకవవ సఇగగలమ

513
RBE1940402
పపరర: యయససమణణ శశరకఇ
తఇడడ:డ పపఠఠర శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-62/1
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : ననగరశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-62/1
వయససస:53
లఇ: ససస స
520
RBE1881762
పపరర: శశరకఇ దసరర మక

100-128/379

తఇడడ:డ పపఠఠర శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రకమ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-62/1
వయససస:58
లఇ: పవ
517
LHL4211835
పపరర: వజయ యలమల

512
RBE1942010
పపరర: పకల శశరకఇ

537
LHL3863529
పపరర: గఇగమక శశరకమ

100-127/918

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-66
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-127/920

540
LHL4211884
పపరర: అఇజమక నలఇరకజ

100-127/921

భరస : పసదదపవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-66
వయససస:53
లఇ: ససస స
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541
LHL4211926
పపరర: లకకమక నలఇ రకజ

100-127/922

భరస : పసదద చఇదడ మమల
ఇఇటట ననఇ:11-66
వయససస:48
లఇ: ససస స
544
LHL3862240
పపరర: అఇజయక జగనననధఇ

100-127/925

545
LHL4208112
పపరర: రకమమఇజననయగలల దనసరర

100-127/928

548
LHL4211850
పపరర: వనఇకమక నలఇరకజ

భరస : వనమయక
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:33
లఇ: ససస స

551
RBE0649996
పపరర: మఇగమక బబ ఇడర

తఇడడ:డ చనన చఇదడ మమళ నలఇ రకజ
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బకసయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11/67-2
వయససస:20
లఇ: పవ

556
RBE1443837
పపరర: ననగమణణ వజడగరరర

557
LHL3862281
పపరర: తరరపతయక జగనననధఇ

100-128/861

తఇడడ:డ పవల రఇగయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-67-7
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపతయక
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:42
లఇ: పవ
562
RBE0649889
పపరర: ననగమక శశరకఇ

100-127/940

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-68B
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-127/932

563
RBE0728162
పపరర: చన పవలర యక నలఇ

100-127/944

566
LHL2559912
పపరర: రకహహలల జగనననధఇ

100-127/1110

569
LHL2555456
పపరర: ననగమక శశరకమగ
భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-68C
వయససస:52
లఇ: ససస స

549
LHL4211876
పపరర: వనఇకమక నలఇరకజ

100-127/930

552
RBE0727834
పపరర: రమణమక దనసరర

100-127/933

555
RBE1979103
పపరర: దనసరర బల ససరర

100-128/381

తఇడడ:డ బకసయక
ఇఇటట ననఇ:11-67-2
వయససస:21
లఇ: పవ
100-127/935

558
LHL3862455
పపరర: వరమక జగనననధఇ

100-127/936

భరస : తరరపతయక
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-127/938

561
LHL4211868
పపరర: ఏసమక నలఇరకజ

100-127/939

భరస : చననపవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-127/941

564
RBE1541127
పపరర: మమనక బతత
స ల

100-127/942

భరస : రకమ ననజననయగలల బతత
ఇఇటట ననఇ:11-68/2
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-127/945

భరస : ఇసకడయయలల
ఇఇటట ననఇ:11-68A
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-127/946

100-127/927

భరస : రకమమఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకశయక
ఇఇటట ననఇ:11-68A
వయససస:63
లఇ: పవ
568
LHL2555472
పపరర: మఇగమక బతత
స ల

560
LHL3864295
పపరర: కకటమక జగనననధఇ

546
LHL4208161
పపరర: చనన చఇదడమమాస

భరస : వనఇకటటశకశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : చనన సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:31
లఇ: ససస స
565
LHL2559904
పపరర: ఇసకడయయలల జగనననధఇ

100-127/929

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:63
లఇ: పవ
100-127/937

100-127/924

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-127/934 554
553
RBE1426478
RBE2521870
పపరర: వనఇకట లకకయక నలఇ రకజ
పపరర: బబలశశరర దనసరర

559
LHL3864188
పపరర: ననగయక జగనననధఇ

100-127/926

భరస : చనన చఇదడఇ
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-127/931

543
LHL3862232
పపరర: ననఇచనరమక జగనననధఇ
భరస : అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:41
లఇ: పవ
550
LHL4211900
పపరర: ననగమక నలఇరకజ

100-127/923

భరస : పడసకదస మఇతడమమరరస
ఇఇటట ననఇ:11-66
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:49
లఇ: ససస స
547
LHL4208203
పపరర: వనమయక నలమ

542
RBE1498021
పపరర: వనఇకట రమణ మఇతడమమరరస

567
LHL4208104
పపరర: రకమమఇజననయగలల బతత
స ల

100-127/943

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-68/B
వయససస:32
లఇ: పవ
100-127/947

570
LHL3864311
పపరర: కకటయక శశరకమగ

100-127/948

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-68C
వయససస:53
లఇ: పవ
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571
RBE0650010
పపరర: లకకక బఇడనర

100-127/949

భరస : బబబగ
ఇఇటట ననఇ:11-69
వయససస:32
లఇ: ససస స
574
LHL4211959
పపరర: ననగలకకక పకనసగఇటట

100-127/950

100-127/953

100-128/732

100-127/954

100-127/957

100-127/960

100-127/963

తఇడడ:డ పసల
ఇఇటట ననఇ:11-72-2
వయససస:24
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

584
LHL3864121
పపరర: కకటటశశరర

587
LHL3862778
పపరర: కకషష శశరకమగ

590
LHL4208187
పపరర: అలల
ర రర పకనసగఇటట

593
LHL3864436
పపరర: కకటమక శశరకమగ

100-127/966

596
RBE1925544
పపరర: కలమమర జగనననథఇ

100-127/955

599
LHL4208138
పపరర: రకఘవవలల అరబబ లల
తఇడడ:డ ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:78
లఇ: పవ

579
RBE1991702
పపరర: రకణణ పకనసగఇటట

100-128/384

582
RBE1443803
పపరర: ససవకరస శశరకఇ

100-128/862

585
LHL3862471
పపరర: గఇగమక శశరకమగ

100-127/956

భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-70/2
వయససస:61
లఇ: ససస స
100-127/958

588
RBE0885756
పపరర: కకటటశశర రకవవ శశరకఇ

100-127/959

తఇడడ:డ గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-70/2
వయససస:39
లఇ: పవ
100-127/961

591
LHL4206785
పపరర: వనఇకటటశశరరర అఇబటట

100-127/962

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-71A
వయససస:54
లఇ: పవ
100-127/964

594
LHL4211918
పపరర: గఇగమక సఇగగల

100-127/965

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-72
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-128/385

తఇడడ:డ పకల జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11-72
వయససస:24
లఇ: పవ
100-128/863

100-127/952

భరస : తరరపతయక శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-70
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : ఆనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:11-72
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : ననగరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-72
వయససస:31
లఇ: ససస స
598
RBE1885425
పపరర: కలమమర జగనననథఇ

100-128/733

తఇడడ:డ గగరవయక
ఇఇటట ననఇ:11-71
వయససస:73
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-72
వయససస:60
లఇ: పవ
595
RBE0727628
పపరర: ససతమక వజడగరరర

581
RBE1881747
పపరర: వజడగరరర సకఇబయక

576
RBE0728337
పపరర: ససబబబ రకవవ పకనసగఇటట

భరస : యయససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:11-70
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-70/2
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : అఇకనన
ఇఇటట ననఇ:11-70/A
వయససస:34
లఇ: ససస స
592
LHL3864428
పపరర: ఆనఇదఇ శశరకమగ

100-128/383

భరస : పసచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-70/1
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-70/2
వయససస:65
లఇ: పవ
589
LHL4213724
పపరర: అఇజల శశరకమగ

578
RBE1925270
పపరర: లకడక శశరకఇ

100-127/52

తఇడడ:డ అలల
ర రర
ఇఇటట ననఇ:11-70
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వజడగరరర ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-70
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-70/1
వయససస:47
లఇ: పవ
586
LHL3862489
పపరర: గఇగయక శశరకమగ

100-127/951

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-70
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వజడగరరర ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-70
వయససస:25
లఇ: పవ
583
LHL3864113
పపరర: పసచచయక శశరకమగ

575
RBE0727990
పపరర: రకజ జగనననథఇ

573
RBE0885897
పపరర: ననగయక శశరకఇ
తఇడడ:డ గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11/70
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-70
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అలలరరయక పకనసగఇటట
ఇఇటట ననఇ:11-70
వయససస:25
లఇ: పవ
580
RBE1809383
పపరర: వజడగరరర శవ

100-128/382

తఇడడ:డ ససదరరన వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-69
వయససస:21
లఇ: పవ

భరస : ససబబబ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-70
వయససస:39
లఇ: ససస స
577
RBE1498039
పపరర: ఏససరతనఇ పకనసగఇటట

572
RBE1918804
పపరర: కకటయక వజడగరరర

597
RBE0975187
పపరర: శశలకడక బవరరశశటట

100-127/967

తఇడడ:డ శభడహకణకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-72-2
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-127/968

600
LHL4208146
పపరర: వనఇకటటశశరరర అరబబ లల

100-127/969

తఇడడ:డ రకఘవవలల
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:43
లఇ: పవ
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601
LHL4211827
పపరర: రతస మమక అరబబ లల

100-127/970

భరస : రకఘవవలల
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:63
లఇ: ససస స
604
RBE0885855
పపరర: పకల శశరకఇ

100-127/973

100-127/976

100-127/979

100-128/848

100-127/981

100-127/991

100-128/389

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-73/2
వయససస:46
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

614
RBE1443183
పపరర: రమమదడవ మమకల

617
RBE1809938
పపరర: మననహర మమకల

620
RBE1809409
పపరర: సకయ కలమమర మమకల

623
LHL2549731
పపరర: చన ననగయక జగనననధఇ

100-128/390

626
LHL3863925
పపరర: అఇజయక జగనననధఇ

100-128/864

629
LHL4206793
పపరర: ననగయక జగనననధఇ
తఇడడ:డ జరజయక
ఇఇటట ననఇ:11-73/2
వయససస:67
లఇ: పవ

609
RBE1585611
పపరర: లమజర శశరకఇ

100-127/978

612
RBE1923275
పపరర: సకయ కలమమర మమకల

100-128/734

615
LHL3863958
పపరర: బగజజమక జగనననధఇ

100-127/980

భరస : పసలల
ఇఇటట ననఇ:11-73/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/982

618
RBE1116715
పపరర: గఇగమక వజడగరరర

100-127/990

భరస : ననగరకజ వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-73-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-128/387

621
RBE1105817
పపరర: అఇజయక దనసరర

100-128/388

తఇడడ:డ పవలర యక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-73-1
వయససస:36
లఇ: పవ
100-127/992

624
LHL3863941
పపరర: కకటమక జగనననధఇ

100-127/993

భరస : చన ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-73-1A
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-127/983

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-73/2
వయససస:44
లఇ: పవ
100-127/985

100-127/975

తఇడడ:డ సససదసలల మమకల
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదచయక
ఇఇటట ననఇ:11-73-1A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన ననగయక మమచరర
ఇఇటట ననఇ:11-73-1A
వయససస:26
లఇ: ససస స
628
LHL3863966
పపరర: పసలల జగనననధఇ

100-128/386

తఇడడ:డ సససదసలల మమకల
ఇఇటట ననఇ:11-73/1
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససదసలల మమకల
ఇఇటట ననఇ:11-73-1
వయససస:21
లఇ: పవ
625
RBE1940550
పపరర: గరరర జగనననథఇ

611
RBE0976110
పపరర: గఇగమక శశరకఇ

606
RBE0975161
పపరర: కకటమక వజజడగరరర

తఇడడ:డ ససఇకయక శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససదసలల మమకల
ఇఇటట ననఇ:11-73/1
వయససస:20
లఇ: పవ

భరస : అఇజయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-73-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
622
RBE1923317
పపరర: మననహర మమకల

100-127/977

భరస : రరఇదవ సససదసలల మమకల
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-73/1
వయససస:31
లఇ: ససస స
619
RBE1116723
పపరర: అఇజమక దనసరర

608
RBE1541226
పపరర: గఇగయక శశరకమ

100-127/972

భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమయక మమకల
ఇఇటట ననఇ:11/73
వయససస:45
లఇ: పవ
616
RBE0649962
పపరర: లకకక వజడగరరర

100-127/974

తఇడడ:డ ససఇకయక శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : రకఘవవలల అరభభలల
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:65
లఇ: ససస స
613
RBE1443175
పపరర: రరఇడవ సససదసలల మమకల

605
RBE0885863
పపరర: ననగమక శశరకఇ

603
RBE0885749
పపరర: కలమమరర జగనననధఇ
భరస : అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : పకల
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మగదదయక
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:34
లఇ: పవ
610
RBE1727288
పపరర: రతస మక అరభభలల

100-127/971

తఇడడ:డ జవయక
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆనఇద రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:49
లఇ: పవ
607
RBE0975179
పపరర: గఇగయక వజజడగరరర

602
RBE0727958
పపరర: గగరవయక వనసకకఇడ

627
LHL3863933
పపరర: ఈశశరమక జగనననధఇ

100-127/984

భరస : అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-73/2
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/986

630
LHL4214060
పపరర: అలల
ర రమక శశ రకఇ

100-127/987

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-73/2
వయససస:43
లఇ: ససస స
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631
LHL4209946
పపరర: ననగరకజ వజడగరరర

100-127/988

తఇడడ:డ మమదదయక
ఇఇటట ననఇ:11-73/3
వయససస:33
లఇ: పవ
634
LHL4210530
పపరర: చన అఇజమక వజడగరరర

100-127/995

100-128/865

100-127/999

100-127/1002

100-127/1005

100-128/391

100-127/1009

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-75/B
వయససస:33
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

644
RBE0727867
పపరర: రకమమఇజమక శశరకఇ

647
RBE2232007
పపరర: ననగయక శశరకమగ

650
RBE1892363
పపరర: వజడగరరర అఇజయక

653
LHL3864071
పపరర: రకమయక శశరకఇ

100-127/1012

656
RBE1923358
పపరర: ననగలకడక శశరకఇ

100-127/1003

659
LHL4213799
పపరర: అనఇత లకకక భబరతకవ
భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-75/B
వయససస:35
లఇ: ససస స

639
LHL3862257
పపరర: గఇగమక శశరకమగ

100-127/998

642
LHL3864063
పపరర: కకటమక శశరకమగ

100-127/1001

645
RBE0885731
పపరర: పసద ననగమక శశరకఇ

100-127/1004

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-127/1006

648
RBE2232015
పపరర: ననగరష శశరకమ

100-127/1007

తఇడడ:డ సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:54
లఇ: పవ
100-128/392

651
RBE0649152
పపరర: కకసటయక వజడగరరర

100-127/1008

తఇడడ:డ మఇటయక
ఇఇటట ననఇ:11-74-1
వయససస:32
లఇ: పవ
100-127/1010

654
RBE0727586
పపరర: దదవనమక దనసరర

100-127/1011

భరస : చన ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-75
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-128/393

భరస : గగపకల
ఇఇటట ననఇ:11-75
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-127/1014

100-127/997

భరస : సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సకఇబయ
ఇఇటట ననఇ:11-75
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆనఇద రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-75
వయససస:35
లఇ: పవ
658
LHL4209755
పపరర: వనఇకట రకవవ భబరతకవ

100-127/1000

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:68
లఇ: పవ

భరస : అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-75
వయససస:73
లఇ: ససస స
655
RBE0885798
పపరర: గగపకల శశరకఇ

641
LHL3862141
పపరర: అఇజమక శశరకమగ

636
RBE1634112
పపరర: పపరష చఇదడ రకవవ మమకల

భరస : చనకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-73-5
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:24
లఇ: పవ
652
LHL3863826
పపరర: పవలర మక శశరకమగ

100-128/60

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ననగరసస
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:49
లఇ: ససస స
649
RBE1892272
పపరర: వజడగరరర అచచరకవవ

638
RBE1887991
పపరర: సతస బబబగ దనసరర

100-127/994

తఇడడ:డ సససదసలల మమకల
ఇఇటట ననఇ:11-73-3
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:36
లఇ: పవ
646
RBE2231991
పపరర: మగతకలమక శశరకమ

100-127/996

తఇడడ:డ ననగయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11/73/4
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-74
వయససస:73
లఇ: పవ
643
RBE0727560
పపరర: కకషష శశరకఇ

635
LHL4210548
పపరర: అఇజమక వజడగరరర

633
LHL4206801
పపరర: మగదదయక వజడగరరర
తఇడడ:డ బబ డయక
ఇఇటట ననఇ:11-73-3
వయససస:55
లఇ: పవ

భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-73-3
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : పపరషచఇదడ రకవవ మమకల
ఇఇటట ననఇ:11-73/3
వయససస:24
లఇ: ససస స
640
LHL3862133
పపరర: సకఇబయక శశరకమగ

100-127/989

భరస : ననగరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-73/3
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మగదదయక
ఇఇటట ననఇ:11-73-3
వయససస:51
లఇ: ససస స
637
RBE1899640
పపరర: అనసష మమకల

632
LHL4214052
పపరర: ననగమక వజడగరరర

657
LHL4209748
పపరర: ఏడడకకఇడలల భబరతకవ

100-127/1013

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-75/B
వయససస:38
లఇ: పవ
100-127/1015

660
RBE1426460
పపరర: శవయక భరతకవ

100-127/1016

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర భరతకవ
ఇఇటట ననఇ:11-75/B
వయససస:26
లఇ: పవ
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661
RBE1541176
పపరర: ననగ లకడక భబరతకవ

100-127/1017

భరస : శవయక
ఇఇటట ననఇ:11-75/B
వయససస:23
లఇ: ససస స
664
RBE0727842
పపరర: కకటమక దనసరర

100-127/1020

100-127/1023

100-128/394

668
RBE0885806
పపరర: జయమ ససఇదర వజడగరరర

671
RBE0977407
పపరర: వనఇకటటసశరరర జగననధఇ

100-128/397

674
RBE1809474
పపరర: ఏడడకకఇడలల జగననధఇ

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:11-76/A
వయససస:35
లఇ: పవ
100-127/1029

100-127/1032

భరస : జజజయక
ఇఇటట ననఇ:11-77/A
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

683
RBE0728063
పపరర: ఆదయక జగనననథఇ

100-127/1035

686
RBE0885889
పపరర: తరరపతమక శశరకఇ

100-128/398

689
LHL4206819
పపరర: జజజయక జగనననథఇ
తఇడడ:డ వనఇకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-77A
వయససస:33
లఇ: పవ

669
RBE0885830
పపరర: గఇగమక శశరకఇ

100-127/1025

672
RBE0977449
పపరర: వరమక జగననధఇ

100-128/396

675
RBE0976086
పపరర: కకటయక శశరకఇ

100-128/866

తఇడడ:డ మఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:33
లఇ: పవ
100-127/1027

678
RBE0727669
పపరర: లకడక దనసరర

100-127/1028

భరస : అమమష
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-127/1030

681
RBE0727768
పపరర: సససదమక జగనననథఇ

100-127/1031

భరస : ఆదయక
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-127/1033

684
RBE0728147
పపరర: రకమయక జగనననథఇ

100-127/1034

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:39
లఇ: పవ
100-127/1036

భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-127/1038

100-127/1022

భరస : ససఇకయక జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసద ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:38
లఇ: పవ
688
LHL4213757
పపరర: ననగమణణ జగనననధఇ

100-128/395

భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:32
లఇ: పవ
685
RBE0728188
పపరర: ఆమసస దనసరర

680
RBE0727727
పపరర: అఇజల జగనననథఇ

666
RBE0728279
పపరర: వనఇకటటష దనసరర

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : అమర ననగరశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-76/A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : చన వనఇకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:32
లఇ: ససస స
682
RBE0727982
పపరర: సససదసలల జగనననథఇ

100-127/1024

తఇడడ:డ ననగయక జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:22
లఇ: పవ

100-127/1026 677
676
LHL4209821
LHL4213831
పపరర: అమర ననగరశశర రకవవ గగఇడడట
పపరర: వనఇకట నరసమక గగణణరరటట
డ ట

100-127/1019

తఇడడ:డ ససబబబరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దననయయలల
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటష దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:28
లఇ: ససస స

679
RBE0727685
పపరర: యయసమక జగనననథఇ

100-127/1021

తఇడడ:డ ఇసడయయలల
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వననకరటసశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:28
లఇ: ససస స
673
RBE1803444
పపరర: ననగమణణ దనసరర

665
RBE0728170
పపరర: గఇగయక దనసరర

663
RBE0727784
పపరర: పవవవశలమక దనసరర
భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : జయ ససఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:39
లఇ: ససస స
670
RBE0977399
పపరర: ససరరకక జగననధఇ

100-127/1018

భరస : బబలయమక
ఇఇటట ననఇ:11-75/D
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయససస:56
లఇ: ససస స
667
RBE0885723
పపరర: అఇజమక వజజజరగరరర

662
LHL4213807
పపరర: అఇజమక పకనసగఇటట

687
RBE1164151
పపరర: రకమగ శశఇటటఇ

100-127/1037

తఇడడ:డ సకఇబశవ రకవవ శశఇటటఇ
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:27
లఇ: పవ
100-127/1039

690
RBE1837780
పపరర: ఎసపస రర శశరకమ

100-128/399

తలర : పప లమక శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:11-78
వయససస:35
లఇ: ససస స

Page 25 of 63

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-09
691
RBE1925403
పపరర: దచవకనమక శశరకమ

100-128/400

భరస : వనఇకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-78
వయససస:48
లఇ: ససస స
694
RBE1925254
పపరర: ననగమక వజడగరరర

100-128/401

100-127/1040

100-128/403

100-128/406

100-127/1045

100-127/1048

100-127/1051

భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
LHL4209771
పపరర: రకమయక దనసరర

707
LHL4206835
పపరర: శశషగరరర రకవవ జఇపవల

710
LHL3862398
పపరర: అఇజయక కఇడచల

713
RBE1585546
పపరర: కకససమలర శకశవణ సఇధక

100-127/1053

716
LHL4210571
పపరర: గఇగమక వజడగరరర

100-127/1043

719
RBE0728287
పపరర: శశనస వజడగరరర
తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:30
లఇ: పవ

699
LHL4206827
పపరర: కకషటయక వజడగరరర

100-127/1042

702
RBE1901214
పపరర: వజడగరరరననగరకజ

100-128/405

705
LHL4209789
పపరర: ససఇకయక దనసరర

100-127/1044

తఇడడ:డ గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-80/a
వయససస:43
లఇ: పవ
100-127/1046

708
LHL4210563
పపరర: సఇపపరష జఇపవల

100-127/1047

భరస : శశషగరరర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-81
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-127/1049

711
LHL4208278
పపరర: దననయక పటబడ

100-127/1050

తఇడడ:డ యయసయక
ఇఇటట ననఇ:11-82
వయససస:58
లఇ: పవ
100-128/61

714
LHL3864402
పపరర: ఏసమక వజడగరరర

100-127/1052

భరస : చన ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/1054

భరస : పసదననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-127/1056

100-128/867

తఇడడ:డ బగడడ యక
ఇఇటట ననఇ:11-80
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మగకరసశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11/82-9-2
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:47
లఇ: పవ
718
RBE0727917
పపరర: ననగమక వజడగరరర

100-128/404

తఇడడ:డ బకకలల కఇడచల
ఇఇటట ననఇ:11-82
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : దననయక
ఇఇటట ననఇ:11-82
వయససస:43
లఇ: ససస స
715
LHL4206843
పపరర: చన ననగయక వజడగరరర

701
RBE1803329
పపరర: కలమమరర వజడగరరర

696
RBE0976052
పపరర: మలర శశరర వజజడగరరర

తఇడడ:డ చన బగడడ యక
ఇఇటట ననఇ:11-80
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనసమయక
ఇఇటట ననఇ:11-81
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-81
వయససస:22
లఇ: ససస స
712
LHL4210415
పపరర: మమరర పటబడ

100-127/1041

తఇడడ:డ గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-80/A
వయససస:41
లఇ: పవ

భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-80/A
వయససస:37
లఇ: ససస స
709
RBE1664416
పపరర: జజకత

698
LHL3864725
పపరర: మఇగమక వజజగరరర

100-128/736

భరస : గగపయక
ఇఇటట ననఇ:11-79
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటష వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-80
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బగడడ యక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-80
వయససస:20
లఇ: పవ
706
LHL4213815
పపరర: వనఇకటమమక దనసరర

100-128/402

భరస : కకషటయక
ఇఇటట ననఇ:11-80
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-80
వయససస:32
లఇ: ససస స
703
RBE1925486
పపరర: నగరజ వజడగరరర

695
RBE1925262
పపరర: తరరపటమక వజడగరరర

693
RBE1925429
పపరర: వనఇకటయక శశరకమ
తఇడడ:డ పస లయక
ఇఇటట ననఇ:11-78
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దసరర రకవవ వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-79
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : చన బగడడ యక
ఇఇటట ననఇ:11-80
వయససస:57
లఇ: ససస స
700
RBE1227314
పపరర: గఇగమక దనసరర

100-128/735

భరస : వనఇకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-78
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసరర రకవవ వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-79
వయససస:23
లఇ: ససస స
697
LHL3864105
పపరర: కకటమక వజజగరరర

692
RBE1925411
పపరర: మరరయమక శశరకమ

717
LHL4213856
పపరర: రకమకస వజడగరరర

100-127/1055

భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-127/1057

720
RBE0728352
పపరర: రకమయక వజడగరరర

100-127/1058

తఇడడ:డ పసద ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:41
లఇ: పవ
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721
RBE0976094
పపరర: సమమలల వజజడగరరర

100-128/407

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:27
లఇ: పవ
724
RBE1891340
పపరర: డడవడ వజడగరరర

100-128/737

100-127/1060

100-127/1063

100-127/1066

100-128/62

731
RBE1634054
పపరర: కకషష శశరకమ

734
RBE0649186
పపరర: కకటయక శశరకఇ

737
RBE0976177
పపరర: ననగరకజ శశ రకఇ

100-128/726

740
RBE0976946
పపరర: గఇగయక శశ రకఇ

భరస : వసఇత
ఇఇటట ననఇ:11-87
వయససస:31
లఇ: ససస స

743
LHL4213823
పపరర: గఇగమక జగనననధమ

భరస : వనఇకటటసయమ
ఇఇటట ననఇ:11-88
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : పసద సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-89
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-127/1067

749
LHL2568715
పపరర: శశధర రకయల
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-90
వయససస:48
లఇ: పవ

729
RBE0649921
పపరర: కకకమక శశరకఇ

100-127/1062

732
RBE2232023
పపరర: జవకశయ శశరకమ

100-127/1065

735
RBE0649582
పపరర: ననగమక శశరకమ

100-127/1068

భరస : కకటటసయమ
ఇఇటట ననఇ:11-85-2
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-128/411

738
RBE0976953
పపరర: కలమమరర శశ రకఇ

100-128/412

భరస : రఇగయక శశ రకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-86
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-128/738

741
LHL3864949
పపరర: కకటమక జగనననధఇ

100-127/1069

భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-87
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-127/1070

744
RBE0649392
పపరర: వనఇకటయక జగనననథఇ

100-127/1071

తఇడడ:డ ససఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-88
వయససస:34
లఇ: పవ
100-127/1073

తఇడడ:డ శశదర
ఇఇటట ననఇ:11-89
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-128/868

100-127/1059

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-85
వయససస:84
లఇ: పవ

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-88
వయససస:43
లఇ: ససస స

100-127/1072 746
745
RBE0650044
RBE1920537
పపరర: బబలమ వనఇకటమక జగనననథఇ
పపరర: రకయల వనఇకట హరరరణణ

748
RBE0976060
పపరర: ననగమక శశరకఇ

100-127/1064

తఇడడ:డ కటయక శశ రకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-86
వయససస:30
లఇ: పవ
100-128/413

726
RBE0649277
పపరర: ఏరశయక శశరకఇ

భరస : ననగరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-85
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కక టయక శశ రకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-86
వయససస:28
లఇ: పవ

భరస : గఇగయక శశ రకఇ
ఇఇటట ననఇ:11/86
వయససస:58
లఇ: ససస స
742
RBE0977316
పపరర: కకసటమక వజజడగరరర

100-127/1061

తఇడడ:డ జవకశయ
ఇఇటట ననఇ:11-85-2
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : ననగరకజ శశ రకఇ
ఇఇటట ననఇ:11/86
వయససస:27
లఇ: ససస స
739
RBE0976961
పపరర: కలమమరర శశ రకఇ

728
RBE0649830
పపరర: రమణ శశరకఇ

100-128/409

తఇడడ:డ జవకశయ
ఇఇటట ననఇ:11-85
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషట యక శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:11-85
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగపస
ఇఇటట ననఇ:11-85-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
736
RBE0976938
పపరర: అదధ లకడక శశ రకఇ

100-128/410

భరస : ఏరశయక
ఇఇటట ననఇ:11-85
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-85
వయససస:30
లఇ: ససస స
733
RBE0649608
పపరర: రరకకకణణ వకజజగరరర

725
RBE1883628
పపరర: గకయతడ జఇపవల

723
RBE1891746
పపరర: వజడగరరర కలమమర
తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:23
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశశర రకవవ జఇపవల
ఇఇటట ననఇ:11-84
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకసటయక
ఇఇటట ననఇ:11-85
వయససస:32
లఇ: పవ
730
RBE0649970
పపరర: లకకక శశరకఇ

100-128/408

తఇడడ:డ ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రకమయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-83-1
వయససస:21
లఇ: పవ
727
RBE0649426
పపరర: ననగరకజ శశరకఇ

722
RBE1891738
పపరర: వజడగరరర యమరశబబబమ

747
RBE1477447
పపరర: వనఇకట హరరణణ రకయల

100-128/414

తఇడడ:డ శశధర రకయల
ఇఇటట ననఇ:11-89
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-127/1074

750
LHL4206868
పపరర: సలమఇ షపక

100-127/1075

తఇడడ:డ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:11-90
వయససస:52
లఇ: పవ
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751
RBE2232031
పపరర: కకమల రకయల

100-127/1076

భరస : శశధర
ఇఇటట ననఇ:11-90
వయససస:45
లఇ: ససస స
754
LHL4210597
పపరర: లకడక రకయల

100-127/1079

100-118/1113

100-127/1084

100-127/1086

100-127/1089

100-127/1092

100-127/1095

తఇడడ:డ రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-101
వయససస:42
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE1727221
పపరర: సకశత అఇబటట

767
LHL4212106
పపరర: మమధవ ఆఇబటట

770
LHL2554848
పపరర: పడమల ఆరర

773
RBE1922319
పపరర: అవననష పససపవలలటట

100-127/90

776
LHL2550952
పపరర: పదనకవత తతట

100-127/1087

779
RBE0837351
పపరర: పవన అఇబటట
తఇడడ:డ శశషగరరర రకవవ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:11-101
వయససస:28
లఇ: పవ

759
LHL2561553
పపరర: పదనకవత అఇబటట

100-127/1083

762
RBE1881051
పపరర: అజయ కలమమర అఇబటట

100-128/415

765
LHL4209938
పపరర: నరసయక ఇకలసరరస

100-127/1088

తఇడడ:డ పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-96
వయససస:58
లఇ: పవ
100-127/1090

768
RBE1879667
పపరర: సససదనరకవవ సస మశశటట

100-127/1091

తఇడడ:డ కకటయక సస మశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-96-1
వయససస:22
లఇ: పవ
100-127/1093

771
RBE1240886
పపరర: వరకఇజననయగలల జగకర

100-127/1094

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర జగకర
ఇఇటట ననఇ:11-98
వయససస:27
లఇ: పవ
100-128/63

774
RBE2232056
పపరర: ససబబమక ఇకలసరరస

100-127/1096

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-99
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/91

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-100
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/92

100-127/1081

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:11-94
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యగయక పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:11/98
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : సతకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-100
వయససస:47
లఇ: ససస స
778
LHL2559540
పపరర: ఆఇజననయగలల అఇబటట

100-127/1085

తఇడడ:డ ససబబబరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-98
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-98
వయససస:49
లఇ: ససస స
775
LHL2550945
పపరర: వనఇకటటశశరరర తతట

761
LHL4206876
పపరర: అఇకమకరకవవ కకకక

756
LHL4210605
పపరర: ధనలకడక కకకక

భరస : ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-94
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : సకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-96
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-97
వయససస:45
లఇ: ససస స
772
RBE2232049
పపరర: జయమక ఇకలసరరస

100-127/1082

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:11-95
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-96
వయససస:82
లఇ: ససస స
769
LHL4214078
పపరర: లకకక బబ మకరరడడ క

758
LHL2561546
పపరర: పదనకవత అఇబటట

100-127/1078

తఇడడ:డ అఇకమ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-93
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-94
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-95
వయససస:48
లఇ: ససస స
766
LHL4210621
పపరర: ససఇగరమక ఇకలసరరస

100-127/1080

భరస : చన వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-94
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-94
వయససస:44
లఇ: పవ
763
LHL4210613
పపరర: పదక శవఇగగల

755
LHL2559656
పపరర: సకశమ అఇబటట

753
LHL3864246
పపరర: శశకకఇత రకయల
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-92
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-93
వయససస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:11-94
వయససస:21
లఇ: పవ
760
LHL2564698
పపరర: చనవనఇకటటశశరరర అఇబటట

100-127/1077

తఇడడ:డ రకమసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-91
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : శశకకఇత
ఇఇటట ననఇ:11-92
వయససస:36
లఇ: ససస స
757
RBE2518207
పపరర: వజయ కలమమర అఇబటట

752
RBE0149252
పపరర: లకడక ననరకయణ మగనగక

777
RBE1226274
పపరర: సతకననరకయణ వకలసరరస

100-128/105

తఇడడ:డ లచచయక వకలసరరస
ఇఇటట ననఇ:11-100
వయససస:28
లఇ: పవ
100-127/93

780
RBE2232064
పపరర: ససశల అఇబటట

100-127/94

భరస : శశషగరరరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-101
వయససస:54
లఇ: ససస స
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781
RBE2232072
పపరర: శశషగరరరరకవవ అఇబటట

100-127/95

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-101
వయససస:59
లఇ: పవ
784
RBE0722850
పపరర: లకడక కకటమక అఇబటట

100-127/98

100-127/101

100-124/721

100-127/106

100-127/109

100-127/112

100-127/115

భరస : కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:11-110
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE0728154
పపరర: శశనసవకస రకవవ జఇగకల

797
LHL4212155
పపరర: కలమమరర రరదనడల

800
LHL4212148
పపరర: మలర మక ఆవవల

803
RBE1426387
పపరర: కకషష మహఇకకళ

100-127/118

100-127/107

789
LHL4212114
పపరర: పదనక ఆఇబటట

792
LHL4210654
పపరర: అరరణ ఆరర

795
LHL2562528
పపరర: వనఇకటనరసమక ఆరర

100-127/110

798
LHL4209987
పపరర: కకఇడన అవవల

తఇడడ:డ నరరససఇహ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-110
వయససస:54
లఇ: పవ

100-127/105

100-127/108

100-127/111

తఇడడ:డ ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-109
వయససస:39
లఇ: పవ
100-127/113

801
RBE1426361
పపరర: లకకమక మహఇకకళ

100-127/114

భరస : కకషష మహఇకకళ
ఇఇటట ననఇ:11-109
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-127/116

804
RBE1426395
పపరర: కలమమరర బఇడనరర

100-127/117

భరస : ఉదయ కలమమర బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:11-109
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-127/119 807
806
RBE1240902
RBE1524685
పపరర: వకటర ఇమమకనయల నకసల
పపరర: శవ ననరరళర

809
RBE2232106
పపరర: కకఇడ ననరరళళ

100-127/103

భరస : ననగమలలర శశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-107
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయ రకవవ నకసల
ఇఇటట ననఇ:11-110
వయససస:47
లఇ: పవ
100-127/121

100-127/100

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-106
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహకయక మహఇకకళ
ఇఇటట ననఇ:11-109
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:11-110
వయససస:36
లఇ: పవ
808
RBE2232098
పపరర: మటట మక ననరరళళ

100-127/104

భరస : ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-109
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-109
వయససస:35
లఇ: పవ
805
LHL3863073
పపరర: నరశఇహరకవవ ననరరళళ

791
LHL4208419
పపరర: వనఇకటటశశరరర ఆరర

786
LHL4210647
పపరర: పకరశత అఇబటట

భరస : పడసకదస
ఇఇటట ననఇ:11-103/A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-108
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:11-109
వయససస:37
లఇ: ససస స
802
RBE1426379
పపరర: అఇకమ రకవవ మహఇకకళ

100-127/102

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-106
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-107
వయససస:45
లఇ: పవ
799
LHL4210662
పపరర: సతనకవత ఆవవల

788
RBE2232080
పపరర: ఆదచమక జజలల

100-127/97

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-103
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-106
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : సకఇబశవ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-106
వయససస:32
లఇ: ససస స
796
LHL4206892
పపరర: ననగమలలర శశరరకవవ ఆరర

100-127/99

భరస : రమణయక
ఇఇటట ననఇ:11-103
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర ఆరర
ఇఇటట ననఇ:11-106
వయససస:22
లఇ: పవ
793
LHL4214185
పపరర: ఆదధలకకక కఇభఇపకటట

785
LHL2550572
పపరర: పడసకదస అఇబటట

783
RBE0149211
పపరర: రకమమరకవవ అఇబటట
తఇడడ:డ వనఇకట నరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-102
వయససస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-103
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : రవ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:11-103
వయససస:28
లఇ: ససస స
790
RBE1974450
పపరర: చకశ ధర ఆరర

100-127/96

తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-102
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-102
వయససస:63
లఇ: ససస స
787
RBE1634096
పపరర: శశరలజ అఇబటట

782
LHL4206884
పపరర: నరరససఇహరకవవ బబ మకరరడడ

100-127/120

తఇడడ:డ కకఇడ ననరరళర
ఇఇటట ననఇ:11-110
వయససస:28
లఇ: పవ
100-127/122

810
RBE0652636
పపరర: లకడక పసలలరర

100-117/517

భరస : ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-111
వయససస:56
లఇ: ససస స
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811
RBE2232114
పపరర: పదక పకకననటట

100-127/123

భరస : ససబబబరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-111
వయససస:51
లఇ: ససస స
814
LHL4206900
పపరర: ననరకయణ నగరరర

100-127/125

100-128/64

100-127/128

100-127/131

100-127/134

100-127/136

100-128/108

భరస : శశనస యయనసగగల
ఇఇటట ననఇ:11-117
వయససస:18
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE2232130
పపరర: వనఇకటరమణ ఆరర

827
RBE1223700
పపరర: హరర జగకర

830
RBE2232163
పపరర: మలలర శశరర జగకర

833
RBE0649798
పపరర: అఇజమక శశరకఇ

100-127/141

836
RBE0649723
పపరర: ఏససమణణ శశరకఇ

100-127/132

839
LHL4214136
పపరర: కకటమక యయనసగగల
భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-117
వయససస:49
లఇ: ససస స

819
RBE1217299
పపరర: రకమకకటమక మలలర ల

100-128/106

822
LHL4212122
పపరర: నవ జజకత ఆరర

100-127/130

825
RBE2232148
పపరర: శశనస జగకర

100-127/133

తఇడడ:డ గగపయక
ఇఇటట ననఇ:11-113
వయససస:52
లఇ: పవ
100-127/135

828
RBE1727031
పపరర: పదనకవత జగర

100-128/107

భరస : నరరశ జగర
ఇఇటట ననఇ:11-114
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-127/137

831
RBE2232171
పపరర: శవయక జగకర

100-127/138

తఇడడ:డ గగపయక
ఇఇటట ననఇ:11-115
వయససస:49
లఇ: పవ
100-127/139

834
RBE2232189
పపరర: ససతమక నగరరర

100-127/140

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-116
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-127/142

భరస : కకటటశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-116/B
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-117/1060

100-127/127

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-113
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ననగయక
ఇఇటట ననఇ:11-115/A
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-116
వయససస:49
లఇ: పవ
838
RBE2518561
పపరర: ననగ లకడక యయనసగగల

100-127/129

భరస : శవయక
ఇఇటట ననఇ:11-115
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : శశనస ససదదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-115
వయససస:36
లఇ: ససస స
835
RBE2232197
పపరర: వనఇకటటశశరరర నగరరర

821
LHL3863321
పపరర: శశనస ఆరర

816
RBE0890152
పపరర: యమలమదధడ గగఇడ

భరస : కకటయక మలలర ల
ఇఇటట ననఇ:11-112
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనస జగకర
ఇఇటట ననఇ:11-114
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవయక జగర
ఇఇటట ననఇ:11-115
వయససస:26
లఇ: పవ
832
RBE1217463
పపరర: లకడక నరసమక ససదదఇశశటట

100-128/65

భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-113
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-113
వయససస:64
లఇ: పవ
829
RBE1920545
పపరర: వనఇకటటష జగర

818
RBE1166140
పపరర: రకధధక పకకననటట

100-127/53

తఇడడ:డ ఆదధననరకయన
ఇఇటట ననఇ:11-112
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-113
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : నరరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:11-113
వయససస:33
లఇ: ససస స
826
RBE2232155
పపరర: సససదసలల ఆరర

100-127/126

భరస : వనఇకటటశశరరర పకకననటట
ఇఇటట ననఇ:11/112
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-113
వయససస:36
లఇ: పవ
823
LHL4212130
పపరర: శకఇత ఆరర

815
LHL4210209
పపరర: సతకననరకయణ పకకననటట

813
RBE1164094
పపరర: ససబబ రకవవ పకకననటట
తఇడడ:డ వననటటసశరరర పకకననటట
ఇఇటట ననఇ:11/112
వయససస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబబరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-112
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబ రకవవ పకకననటట
ఇఇటట ననఇ:11/112
వయససస:35
లఇ: పవ
820
LHL2559169
పపరర: నరరఇదడబబబగ ఆరర

100-127/124

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-111
వయససస:84
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-112
వయససస:43
లఇ: పవ
817
RBE1166116
పపరర: వనఇకటటసశరరర పకకననటట

812
RBE2232122
పపరర: సససదమక పకకననటట

837
RBE2518579
పపరర: శశనస యయనసగగల

100-116/1124

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర యయనసగగల
ఇఇటట ననఇ:11-117
వయససస:26
లఇ: పవ
100-127/143

840
RBE2232205
పపరర: వనఇకటటశశరరర ఏనసగగల

100-127/144

తఇడడ:డ పసచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-117
వయససస:59
లఇ: పవ
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841
RBE0649947
పపరర: కకసటమక శశరకఇ

100-127/145

భరస : కకషటయక
ఇఇటట ననఇ:11-117/C
వయససస:32
లఇ: ససస స
844
RBE0727826
పపరర: బకసమక వజడగరరర

100-127/148

100-127/151

100-127/153

100-128/109

100-128/112

100-128/115

తఇడడ:డ లకకయక మమదల
ఇఇటట ననఇ:11-121
వయససస:50
లఇ: పవ
865
LHL4210043
పపరర: నరససఇహరకవ మఇదపకటట
తఇడడ:డ సకఇబయమక
ఇఇటట ననఇ:11-123
వయససస:35
లఇ: పవ
868
RBE0974940
పపరర: ఆదడయ మగనగ
తఇడడ:డ ననరకయణ మగనగ
ఇఇటట ననఇ:11-123-1
వయససస:73
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

854
RBE1925395
పపరర: పదక ఎరశఇశశటట

100-128/110

100-128/739

857
RBE1979251
పపరర: జగననధఇ దడబగరక

860
RBE1980382
పపరర: జగననధఇ మహహశ

863
LHL4214490
పపరర: ససబబమమక జరటట

866
RBE1672625
పపరర: అశశన మఇడపకటట

869
LHL3862034
పపరర: పదనకవత బబ మకరరడడ
భరస : పసదననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-123/2
వయససస:57
లఇ: ససస స

100-127/155

855
RBE1941590
పపరర: జజకత జగననధఇ

100-128/111

తఇడడ:డ ఎడడకకఇడలల జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-128/113

858
RBE1979269
పపరర: జగననధఇ లకడక

100-128/114

తఇడడ:డ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-128/116

861
RBE1894666
పపరర: లకడక నరసమక మమదల

100-128/117

భరస : వనఇకటససబబరకవవ మమదల
ఇఇటట ననఇ:11-121
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-127/156

864
RBE1172063
పపరర: మననహర బబ మకరరడడ

100-127/54

తఇడడ:డ ననరకయణ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11/123
వయససస:26
లఇ: పవ
100-127/158

భరస : నరససఇహరకవవ మఇడపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-123
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-127/164

849
RBE1940923
పపరర: శశరకఇ ససవకరస

తఇడడ:డ అఇజయక జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : బబలయమక
ఇఇటట ననఇ:11-122/A
వయససస:78
లఇ: ససస స
100-127/157

100-127/150

100-127/154 852
851
RBE1426486
RBE1426494
పపరర: రకమమఇజననయగలల జగనననథఇ
పపరర: అఇజల జగనననథఇ

తఇడడ:డ నగరజ
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:23
లఇ: పవ
100-129/537

846
RBE1727213
పపరర: పడభగదనస శశరకఇ

తఇడడ:డ మమరస
ఇఇటట ననఇ:11-119
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : రమమఇజనఉలల
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నగరజ
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:20
లఇ: పవ
862
RBE1894658
పపరర: వనఇకట ససబబరకవవ మమదల

100-127/152

భరస : కకషష యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మహహశ
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:20
లఇ: ససస స
859
RBE1980366
పపరర: జగననధఇ శశనస

848
RBE2232213
పపరర: లకడక యరశఇశశటట

100-127/147

తఇడడ:డ మమరస శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-119
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరకజ జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఎడడకకఇడలల జగననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:20
లఇ: పవ
856
RBE1979228
పపరర: జగననధఇ దడవ

100-127/149

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-119
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-120
వయససస:40
లఇ: పవ
853
RBE1809433
పపరర: రకజ జగననధఇ

845
RBE1173053
పపరర: ననగమణణ యరశఇశశటట

843
LHL4206926
పపరర: నరససఇహ సకశమ యరశఇశశటట
తఇడడ:డ నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-119
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహ సకశమ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-119
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-119
వయససస:21
లఇ: ససస స
850
RBE0885327
పపరర: శశనస జగనననధఇ

100-127/146

తఇడడ:డ నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-119
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-119
వయససస:37
లఇ: ససస స
847
RBE1833060
పపరర: యరశఇశశటట మహహశశరర

842
LHL2557692
పపరర: కకషష యరశఇశశటట

867
RBE1667211
పపరర: సకయ పడసనన మఇడపకటట

100-128/118

భరస : మలర కకరరజన రకవవ మఇడపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-123
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-127/159

870
RBE1216937
పపరర: పడభబకర బబ మకరరడడడ

100-128/119

తఇడడ:డ పసదననరకయణ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-123/2
వయససస:28
లఇ: పవ
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871
LHL4208500
పపరర: సకఇబయక మఇదపకటట

100-127/160

తఇడడ:డ పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-123/A
వయససస:53
లఇ: పవ
874
RBE1382191
పపరర: వజయలకడక మఇడపకటట

100-127/163

100-127/165

భరస : నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-124
వయససస:33
లఇ: ససస స
883
RBE0885624
పపరర: లలకరష జగనననధఇ
తఇడడ:డ ఇసడయయలల
ఇఇటట ననఇ:11-126
వయససస:28
లఇ: పవ
886
RBE2232221
పపరర: లకడక ఏపపరర

100-127/174

100-128/121

100-127/178

తఇడడ:డ కకషకషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-128
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
RBE1251669
పపరర: శవపకరశత వనపవరర

887
RBE2232239
పపరర: శశనవకసరకవవ ఏపపరర

890
LHL4206959
పపరర: చఇదడరకవవ ససరఇ

893
RBE0885657
పపరర: భబరత జగనననధఇ

100-127/181

896
LHL2561579
పపరర: కలమమరర ఇకలసరరస

100-127/172

899
RBE2232247
పపరర: కకటటశశరమక మదసగగ
భరస : కకషకషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-128
వయససస:58
లఇ: ససస స

882
RBE1960855
పపరర: నరససఇహ రకవవ బబ మకరరడడ

100-127/170

885
RBE1251685
పపరర: శఇకర వనపవరర

100-127/173

తఇడడ:డ శశనవకస రకవవ వనపవరర
ఇఇటట ననఇ:11-126
వయససస:30
లఇ: పవ
100-127/175

888
RBE1216952
పపరర: శఇకర ఏపపరర

100-128/120

తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ ఏపపరర
ఇఇటట ననఇ:11-126
వయససస:32
లఇ: పవ
100-127/176

891
LHL4210696
పపరర: ఆదధలకడక ససరఇ

100-127/177

భరస : చఇదడరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-127
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/179

894
RBE0885772
పపరర: బబలననగమక వజడగరరర

100-127/180

భరస : అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-127
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-127/182

భరస : లచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-127/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/184

100-127/167

తఇడడ:డ చనన ననరకయణ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-124
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : కరరణనకర
ఇఇటట ననఇ:11-127
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ రకవవ శరఇ
ఇఇటట ననఇ:11-127
వయససస:21
లఇ: పవ
898
LHL4210704
పపరర: మలర క మదసగగ

100-127/169

తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-127
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇసడయయలల
ఇఇటట ననఇ:11-127
వయససస:31
లఇ: పవ
895
RBE1727395
పపరర: వనఇకట గణణశ శరఇ

881
RBE1727262
పపరర: లకడక దనఇ

879
LHL4210688
పపరర: మఇగమక బబ మకరరడడ
భరస : చనననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-124
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-126
వయససస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ ఏపపరర
ఇఇటట ననఇ:11-126
వయససస:28
లఇ: పవ
892
RBE0885640
పపరర: కరరణనకర జగనననధఇ

100-127/166

భరస : శఇకర వనపవరర
ఇఇటట ననఇ:11-126
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-126
వయససస:49
లఇ: ససస స
889
RBE1216978
పపరర: వఇశకకషష ఏపపరర

878
LHL4206942
పపరర: ససబడహకణకఇ భవరరశశటట

100-129/539

భరస : నరససఇహరకవవ మఇదపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-123/A
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : నగరశశరరకవవ దనఇ
ఇఇటట ననఇ:11-124
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-127/171

100-127/162

100-129/538 876
875
RBE1329334
RBE1329359
పపరర: మలర ఖమరరజనరకవవ మఇదపకటట
పపరర: అశశన మఇదపకటట

తఇడడ:డ అమరయక
ఇఇటట ననఇ:11-124
వయససస:55
లఇ: పవ
100-127/168

873
LHL4212254
పపరర: ననగరఇదడమక మఇదపకటట
భరస : సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-123/A
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సకఇబయక మఇదపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-123/A
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-124
వయససస:58
లఇ: పవ
880
LHL4212197
పపరర: నలమ బబ మక రరడడ క

100-127/161

తఇడడ:డ సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-123/A
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : సతకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-123/A
వయససస:27
లఇ: ససస స
877
LHL4206934
పపరర: చనననరకయణ బబ మకరరడడ

872
LHL4208518
పపరర: సతకననరకయణ మఇదపకటట

897
LHL4208468
పపరర: నరరష జగకర

100-127/183

తఇడడ:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-127/A
వయససస:32
లఇ: పవ
100-127/185

900
RBE2232254
పపరర: కకషకషరరడడడ మదసగగ

100-127/186

తఇడడ:డ రకమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-128
వయససస:64
లఇ: పవ
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901
LHL4212221
పపరర: జయమలకకక కమతఇ

100-127/187

భరస : వరసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-128/A
వయససస:43
లఇ: ససస స
904
LHL4212205
పపరర: లకకమక తరరమలశశటట

100-127/190

100-128/122

100-128/123

100-127/195

100-127/198

100-127/200

100-127/203

భరస : నరరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:11-135
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
LHL3862752
పపరర: సకశమ కటటటకకట

917
RBE2232288
పపరర: లకకమక కతడస కకట

920
RBE2232304
పపరర: వనఇకటటశశరరర జగకర

923
RBE1456475
పపరర: మనన బబ మకరరడడ

100-127/55

926
RBE0728204
పపరర: మలర యక కలఇదర

100-127/196

929
RBE1727353
పపరర: భగవన జననశశరర బబ మకరరడడ
తఇడడ:డ నరరఇదడ బబ మక
ఇఇటట ననఇ:11-135
వయససస:20
లఇ: పవ

909
LHL4214102
పపరర: సససదమక బబ మకరరడడ క

100-127/194

912
RBE1217422
పపరర: ఆదధలకడక బబ మకరరడడ

100-128/125

915
LHL3863180
పపరర: వనఇకటటశకశరరర కటటటకకట

100-127/197

తఇడడ:డ గగపయక
ఇఇటట ననఇ:11-132
వయససస:49
లఇ: పవ
100-127/199

918
RBE1217307
పపరర: గగవరద న కటటటకకట

100-128/126

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర కటటటకకట
ఇఇటట ననఇ:11-132
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-127/201

921
LHL3863438
పపరర: లకడక దసరర బబ మకరరడడడ

100-127/202

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-134
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-127/204

924
RBE2232312
పపరర: కకఇడలల బబ మకరరడడ

100-127/205

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-134
వయససస:54
లఇ: పవ
100-127/56

తఇడడ:డ నరససఇహ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11/135
వయససస:64
లఇ: పవ
100-127/207

100-127/192

తఇడడ:డ శవ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-130/A
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడలల బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-134
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : కకఇదలల కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11/135
వయససస:36
లఇ: ససస స
928
LHL3863784
పపరర: ససధనరకణణ బబ మకరరడడ

100-128/124

తఇడడ:డ గగపయక
ఇఇటట ననఇ:11-133
వయససస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకఇదలల బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-134
వయససస:30
లఇ: పవ
925
LHL3862414
పపరర: కకటటశశరర కలఇదర

911
RBE1217414
పపరర: తరరపతమక బబ మకరరడడ

906
RBE2232262
పపరర: శవయక శవఇగగల

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:11-130/A
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : గగపయక
ఇఇటట ననఇ:11-132
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-133
వయససస:51
లఇ: ససస స
922
RBE0954777
పపరర: నరరశ బబబగ బబ మకరరడడ

100-127/193

తఇడడ:డ గగపయక
ఇఇటట ననఇ:11-132
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-132
వయససస:47
లఇ: ససస స
919
RBE2232296
పపరర: రమమదడవ జగకర

908
LHL4210050
పపరర: శవ బబ మక రరడడ క

100-127/189

తఇడడ:డ కకశరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:11-130
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-130/A
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-131
వయససస:51
లఇ: పవ
916
LHL4210712
పపరర: వకణణ కటటటకకట

100-127/191

తఇడడ:డ వనఇకటటశకశరఠ
ర
ఇఇటట ననఇ:11-130/A
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-130/A
వయససస:28
లఇ: పవ
913
RBE2232270
పపరర: నరశఇహరకవవ శవఇగగల

905
RBE1251727
పపరర: నవన శవఇగగల

903
LHL4206967
పపరర: నరరఇదడ శవఇగగల
తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-130
వయససస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహ రకవవ శవఇగగల
ఇఇటట ననఇ:11-130
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ శవఇగగల
ఇఇటట ననఇ:11-130
వయససస:29
లఇ: పవ
910
RBE1217406
పపరర: సతకననరకయణ బబ మకరరడడ

100-127/188

భరస : శవయక
ఇఇటట ననఇ:11-130
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-130
వయససస:68
లఇ: ససస స
907
RBE1217505
పపరర: నవన శవఇగగల

902
LHL3862851
పపరర: హనసమమయమక శవఇగగల

927
LHL3862208
పపరర: కకఇడలల కలఇదర

100-127/206

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-135
వయససస:39
లఇ: పవ
100-127/208

930
RBE2232320
పపరర: పకరశతమక బబ మకరరడడ

100-127/209

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-135
వయససస:54
లఇ: ససస స
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931
RBE1084342
పపరర: ననగ రకజ కలఇదర

100-128/127

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-135
వయససస:29
లఇ: పవ
934
RBE1217281
పపరర: నరరఇదడ బబ మకరరడడడ

100-128/130

100-127/210

100-127/213

100-127/216

100-127/218

100-127/221

100-128/132

తఇడడ:డ లఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-138
వయససస:28
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE0961020
పపరర: బడహకఇ కలఇదర

947
LHL2557924
పపరర: ననగరఇదడఇ యమలశశటట

950
RBE1727239
పపరర: శశరలజ జల

953
RBE1443126
పపరర: రమణ యమలఇశశటట

100-127/224

956
RBE1157727
పపరర: మణణకఇఠ బవరరషసటట

100-128/740

959
RBE1217570
పపరర: నరరఇదడ భమస
తఇడడ:డ లఇగయక భమస
ఇఇటట ననఇ:11-138
వయససస:28
లఇ: పవ

939
LHL4208328
పపరర: నరరష బబ మకరరడడడ

100-127/212

942
LHL4209730
పపరర: ఏడడకకఇడలల బబ డర

100-127/215

945
LHL4208286
పపరర: ననగరశశర రకవవ ననలర లరర

100-127/217

తఇడడ:డ ఆదధ ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-136A
వయససస:43
లఇ: పవ
100-127/219

948
LHL2566198
పపరర: కకటటశశరరకవవ యమలఇశశటట

100-127/220

తఇడడ:డ మఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-137
వయససస:57
లఇ: పవ
100-127/222

951
RBE1217455
పపరర: సకఇబయక యమలఇశశటట

100-128/131

తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ యమలఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-137
వయససస:29
లఇ: పవ
100-128/871

954
LHL4206975
పపరర: పపరయక రరదనడల

100-127/223

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-137/1
వయససస:44
లఇ: పవ
100-127/225

తఇడడ:డ ససబడమణకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-138
వయససస:27
లఇ: పవ
100-127/227

100-128/870

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర బబ డర
ఇఇటట ననఇ:11-136
వయససస:41
లఇ: పవ

భరస : సకఇబయక యమలఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-137
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : లఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-138
వయససస:49
లఇ: ససస స
958
RBE1157784
పపరర: వనఇకటటష బగషక

100-127/214

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ జల
ఇఇటట ననఇ:11-137
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ యమలఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-137
వయససస:28
లఇ: పవ
955
LHL2560928
పపరర: వనఇకకయమక భమష

941
LHL4208450
పపరర: పసదద ననరకయణ బబ మకరరడడ

936
RBE0960725
పపరర: తరరపఠమక కలఇదర

తఇడడ:డ సకఇబ శవరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-136
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-137
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయక
ఇఇటట ననఇ:11-137
వయససస:45
లఇ: పవ
952
RBE1217497
పపరర: శవయక యమలఇశశటట

100-127/211

తఇడడ:డ మలర యక కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-136
వయససస:28
లఇ: పవ

భరస : ననగరశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-136A
వయససస:37
లఇ: ససస స
949
LHL4208336
పపరర: నరససఇహరకవవ జజలల

938
LHL2557890
పపరర: లకడక బబ మకరరడడ

100-128/129

భరస : శవకజ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-135
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-136
వయససస:71
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటసశరరర బబ డర
ఇఇటట ననఇ:11-136
వయససస:66
లఇ: ససస స
946
RBE0837328
పపరర: ననగలకకక ననలర లరర

100-128/869

భరస : సకఇబశవరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-136
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సకఇబశవ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-136
వయససస:33
లఇ: పవ
943
RBE0650036
పపరర: యయఇకమక బబ డర

935
RBE0960717
పపరర: శవకజ కలఇదర

933
RBE1084367
పపరర: రమణ కలఇదర
భరస : బడహకఇ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-135
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశరరకవవ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-135
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-136
వయససస:59
లఇ: పవ
940
LHL4208443
పపరర: నవన కలమమర బబ మకరరడడ

100-128/128

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-135
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-135
వయససస:41
లఇ: పవ
937
LHL2555670
పపరర: సకఇబశవరకవవ బబ మకరరడడ

932
RBE1084359
పపరర: కకటటశశర రకవవ కలఇదర

957
RBE1157776
పపరర: లఇగయక బమష

100-127/226

తఇడడ:డ అనవయక
ఇఇటట ననఇ:11-138
వయససస:59
లఇ: పవ
100-128/133

960
RBE1524719
పపరర: లకడక కమతఇ

100-127/228

భరస : అచచయక కమతఇ
ఇఇటట ననఇ:11-140
వయససస:41
లఇ: ససస స
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961
RBE2232338
పపరర: ననరకయణమక అవనగఇటట

100-127/229

భరస : యగయక
ఇఇటట ననఇ:11-140
వయససస:49
లఇ: ససస స
964
LHL2557908
పపరర: పదక బబ మకరరడడ

100-127/231

965
RBE2232353
పపరర: భమదడవమక బబ మకరరడడ

100-127/233

968
RBE1382159
పపరర: వనఇకట చటటటమక తతల

తఇడడ:డ భదడయక
ఇఇటట ననఇ:11-142A
వయససస:55
లఇ: పవ

971
LHL2560910
పపరర: రఇగకకలమమరర కలరబబ యన

భరస : వనఇకట ననగరశశరకవవ కకరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:11-142/A
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషయక
ఇఇటట ననఇ:11-142B
వయససస:38
లఇ: పవ

976
RBE1677442
పపరర: శశనవకస రకవవ కలరబబ యన

977
RBE1833078
పపరర: ననగలకడక కలరకబబ ఈన

100-127/57

తఇడడ:డ పకపరకవవ కలరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:11/143
వయససస:30
లఇ: పవ
979
LHL4206991
పపరర: సససదసలల దననఇ

100-127/243

100-127/246

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-145
వయససస:51
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

969
RBE2232361
పపరర: పసచచమక జజలల

100-127/235

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-142
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/237

972
LHL2568897
పపరర: వనఇకటననగరశశరరకవవ
కలరబబ యన
తఇడడ:డ పకపకరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-142A
వయససస:36
లఇ: పవ

100-127/238

100-127/239

975
LHL4210738
పపరర: రజన బబ మకరరడడడ

100-127/240

భరస : రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-142B
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-127/241

980
LHL4207007
పపరర: ననగరశశరరకవవ దననఇ

983
LHL4212247
పపరర: అశశన యయరశఇశశటట

100-127/249

986
RBE1217513
పపరర: శకశవకణణ యరశఇశశటట

100-127/244

989
LHL4212064
పపరర: పదక ఆరర
భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-145
వయససస:45
లఇ: ససస స

100-127/242

981
LHL4208492
పపరర: మలర ఖమరరజన యరశఇ శశటట

100-127/245

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-144
వయససస:38
లఇ: పవ
100-127/247

984
RBE2232379
పపరర: రకజకఇ దవణఇ

100-127/248

భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-144
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-128/135

భరస : శశనస యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-144
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-127/251

978
LHL3862992
పపరర: కకషషకలమమరర దననఇ
భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-144
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : మలర కకరరజన రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-144
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-144
వయససస:64
లఇ: పవ
988
LHL4207015
పపరర: వనఇకటటశశరరర ఆరర

100-127/234

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-144
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-144
వయససస:53
లఇ: ససస స
985
RBE2232387
పపరర: రకమయక దవణఇ

100-128/134

తఇడడ:డ పకపరకవవ కలరబబ ఈనన
ఇఇటట ననఇ:11-143
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-144
వయససస:38
లఇ: పవ
982
LHL4212239
పపరర: జయమక యయరశఇశశటట

966
RBE1108894
పపరర: చఇదడ బబబగ ననయగడడ
బబ మకరరడడడ
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-141
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : పకపకరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-142A
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-129/540 974
973
RBE1329326
LHL4206983
పపరర: శవ గఇగకభవకన కకరబబ యన
పపరర: రకమమరకవవ బబ మకరరడడ

100-123/242

100-127/232

భరస : సతకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-141-A
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-127/236

963
RBE1498120
పపరర: పవన కళళకణ బబ మకరరడడ
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-141
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-141
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-141/A
వయససస:32
లఇ: పవ
970
LHL2559375
పపరర: పకపకరకవవ కలరబబ యన

100-127/230

తఇడడ:డ వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-140
వయససస:59
లఇ: పవ

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-141
వయససస:37
లఇ: ససస స
967
LHL4209961
పపరర: సతకననరకయణ తతలమ

962
RBE2232346
పపరర: యగయక అవనగఇటట

987
LHL2568657
పపరర: బఇగకరమక బబ మకరరడడ

100-127/250

భరస : శశషయక
ఇఇటట ననఇ:11-144/1
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-127/252

990
RBE1217265
పపరర: మణణకఇఠ ఆరర

100-128/136

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర ఆరర
ఇఇటట ననఇ:11-145
వయససస:28
లఇ: పవ
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991
RBE1217273
పపరర: ననగలకడక ననరకయణ ఆరర

100-128/137

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర ఆరర
ఇఇటట ననఇ:11-145
వయససస:29
లఇ: పవ
994
LHL4212056
పపరర: మగతనకలమక మమలఇ

100-127/255

100-127/258

100-127/261

100-127/264

100-127/267

100-129/541

తఇడడ:డ కకటటశశరకవవ కకలర పకక
ఇఇటట ననఇ:11-148
వయససస:28
లఇ: ససస స
1012 RBE1883552
పపరర: అనసష దచసదన

100-123/243

భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-151
వయససస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-127/262

1004 RBE0975013
పపరర: భమలకడక అరరవల

100-127/274

100-127/265

999
LHL3862844
పపరర: ససశల గగపసశశటట

100-127/260

1002 RBE0974981
పపరర: మమరర రరట అరరవల

100-127/263

1005 RBE0975021
పపరర: రరపకస కలమమర అరరవల

100-127/266

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-147
వయససస:28
లఇ: పవ

100-127/268 1008 RBE1426411
1007 RBE1426403
పపరర: హనసమఇత రకవవ బడడగడడగగల
పపరర: అఇజనన దడవ బడడగడడగగల

100-127/269

తఇడడ:డ వనఇకట చలమయక బడడగడడగగల
ఇఇటట ననఇ:11-148
వయససస:49
లఇ: పవ

భరస : హనసమఇత రకవవ బడడగడడగగల
ఇఇటట ననఇ:11-148
వయససస:40
లఇ: ససస స

1010 LHL4207031
పపరర: వనఇకటబడమయక బబ మకరరడడ

1011 RBE2232395
పపరర: పసచచమక బబ మకరరడడడ

100-127/270

1013 LHL3862869
పపరర: ఆదచమక మగనగక

1016 LHL4210753
పపరర: రకజకలకడక గగఇడన

1019 RBE1938620
పపరర: కకఇతన రకవవ దనసరర
తఇడడ:డ పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-151
వయససస:36
లఇ: పవ

100-127/271

భరస : వనఇకటబడమయక
ఇఇటట ననఇ:11-149
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-127/272

1014 LHL4207049
పపరర: ఆదధననరకయణ గగఇడన

100-127/273

తఇడడ:డ తరరమలయక
ఇఇటట ననఇ:11-150
వయససస:53
లఇ: పవ
100-127/275

భరస : ఆదధననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-150
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-127/276

100-127/257

భరస : ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-147
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-150
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదధ ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-150
వయససస:34
లఇ: పవ
1018 RBE2232403
పపరర: ససతమక కమతఇ

1001 RBE0974973
పపరర: ఆఇజననయగలల అరరవల

996
LHL4208302
పపరర: మహ లకకయక మమాఇ

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-147
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-149
వయససస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననరకయణ దచసదన
ఇఇటట ననఇ:11-150
వయససస:26
లఇ: ససస స
1015 LHL4207056
పపరర: హరరననథ గగఇడన

100-127/259

భరస : ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-147
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-148
వయససస:30
లఇ: పవ
1009 RBE1329268
పపరర: ససజనక కకలర పకక

998
LHL2556728
పపరర: శశనవకసరకవవ గగపసశశటట

100-127/254

తఇడడ:డ రఇగకరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-146A
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగరవయక
ఇఇటట ననఇ:11-147
వయససస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-147
వయససస:32
లఇ: ససస స
1006 RBE0728071
పపరర: శశకకఇత మగనగ

100-127/256

తఇడడ:డ నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-147
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : శశనవకస రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-147
వయససస:34
లఇ: ససస స
1003 RBE0975005
పపరర: మమరరస కలమమరర అరరవల

995
LHL4208294
పపరర: రఇగక రకవవ మమాఇ

993
RBE0975195
పపరర: పదక మమలమఎఇ
భరస : మహ లకకయక
ఇఇటట ననఇ:11-146
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-146A
వయససస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రఇగకరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-146A
వయససస:33
లఇ: పవ
1000 LHL4212098
పపరర: అరఠణ గగపస శశటట

100-127/253

తఇడడ:డ రకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-146
వయససస:64
లఇ: పవ

భరస : రఇగక రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-146/A
వయససస:55
లఇ: ససస స
997
LHL4208310
పపరర: శశనవకసరకవవ మమాఇ

992
LHL4207023
పపరర: నరశఇహరకవవ గగపసశశటట

1017 RBE1217398
పపరర: ననరర దనధడ

100-128/138

తఇడడ:డ ససతనరకమయక దనధడ
ఇఇటట ననఇ:11-150
వయససస:35
లఇ: పవ
100-128/741

1020 LHL3862836
పపరర: శశనవకస రకవవ మలలర ల

100-127/277

తఇడడ:డ కకటయక మలలర ల
ఇఇటట ననఇ:11-154
వయససస:42
లఇ: పవ
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1021 LHL3863008
పపరర: మలలర శశరర మలలర ల

100-127/308

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-154
వయససస:37
లఇ: ససస స
1024 RBE1743699
పపరర: తరరపటమక మలలర ల

100-127/310

100-127/311

100-128/140

100-128/143

100-127/316

100-124/239

100-128/145

భరస : నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:11-161
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 LHL4207080
పపరర: కకఇడలల మగనగక

1037 RBE2232411
పపరర: రకమమరకవవ రరదనడల

1040 LHL4212072
పపరర: రమమదడవ బబ మకరరడడ

1043 RBE1611961
పపరర: భవకన మగనగ

100-127/58

1046 LHL2558997
పపరర: నరశఇహరకవవ మగనగక

100-127/314

1049 RBE2232445
పపరర: లకకమక మగనగక
భరస : సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-161
వయససస:54
లఇ: ససస స

1029 RBE1727403
పపరర: అజయ రరదనడల

100-127/313

1032 RBE1217356
పపరర: వజయ రరదనడల

100-128/142

1035 LHL4210779
పపరర: మఇగమక మగనగక

100-127/315

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-158
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/317

1038 RBE1990324
పపరర: కలపన రరదనడల

100-128/144

తఇడడ:డ రమమరకవవ రరదనడల
ఇఇటట ననఇ:11-159/A
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-127/318

1041 RBE2232429
పపరర: నరశఇహరకవవ బబ మకరరడడ

100-127/319

తఇడడ:డ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:11-160
వయససస:42
లఇ: పవ
100-128/146

1044 RBE2232437
పపరర: ననరకయణమక గగరరజలర

100-127/320

భరస : వనఇకలననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-160-1
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-127/321

తఇడడ:డ పసదసకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-161
వయససస:39
లఇ: పవ
100-127/323

100-114/814

తఇడడ:డ సకఇబయక రరదనడల
ఇఇటట ననఇ:11-157
వయససస:28
లఇ: పవ

భరస : హరరష మగనగ
ఇఇటట ననఇ:11-160
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసద సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11/161
వయససస:40
లఇ: పవ
1048 LHL4212486
పపరర: లకకక మగనగ

100-128/141

భరస : నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-160
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడలల మగనగ
ఇఇటట ననఇ:11-160
వయససస:28
లఇ: పవ
1045 LHL2561991
పపరర: బడహకయక మగనగక

1031 RBE1217349
పపరర: దసరర రరదనడల

1026 RBE2519239
పపరర: నరరఇదడ గరరరశపకటట

తఇడడ:డ శకఇబయక రరదనడల
ఇఇటట ననఇ:11-157
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-159
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకఇడలల మగనగక
ఇఇటట ననఇ:11-160
వయససస:23
లఇ: పవ
1042 RBE1611953
పపరర: హరరష మగనగ

100-127/312

తఇడడ:డ పసద కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-158
వయససస:49
లఇ: పవ

భరస : రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-159
వయససస:37
లఇ: ససస స
1039 RBE1884188
పపరర: సకయ కలమమర మగనగక

1028 LHL3862109
పపరర: సకఇబయక రరదనడల

100-124/238

తఇడడ:డ పరమమశశరరకవవ గరరరశపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-155
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సకఇబయక రరదనడల
ఇఇటట ననఇ:11-157
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరర కకససల
ఇఇటట ననఇ:11-157
వయససస:43
లఇ: ససస స
1036 LHL3862877
పపరర: కకటటశశరర రరదనడల

100-128/139

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-157
వయససస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సకఇబయక రరదనడల
ఇఇటట ననఇ:11-157
వయససస:29
లఇ: ససస స
1033 RBE1980705
పపరర: వనఇకట నరసమక కకససల

1025 RBE1883495
పపరర: సకఇబశవరకవవ మలలర ల

1023 RBE1884212
పపరర: తరపతమక మలలర ల
భరస : సకఇబశవరకవవ మలలర ల
ఇఇటట ననఇ:11-154/A
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయక మలలర ల
ఇఇటట ననఇ:11-154A
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-157
వయససస:53
లఇ: ససస స
1030 RBE1217331
పపరర: సకశత రరదనడల

100-127/309

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-154
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సకఇబశవరకవవ మలలర ల
ఇఇటట ననఇ:11-154/a
వయససస:24
లఇ: ససస స
1027 LHL2568665
పపరర: లకడక రరదనడల

1022 LHL4207064
పపరర: సకఇబశవరకవవ మలలర ల

1047 LHL4210787
పపరర: శవ లకకక మగనగక

100-127/322

తఇడడ:డ బడమహఇ
ఇఇటట ననఇ:11-161
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-127/324

1050 RBE2232452
పపరర: పసదసకఇబయక మగనగక

100-127/325

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-161
వయససస:59
లఇ: పవ
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1051 RBE2232460
పపరర: మఇగమక బబ డడడ తత

100-127/326

భరస : అససన
డ నయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-161B
వయససస:49
లఇ: ససస స
1054 LHL4212494
పపరర: ననగ జజకత మగనగక

100-127/329

100-127/332

100-127/335

100-127/338

100-127/341

100-127/344

100-127/347

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-170
వయససస:50
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE2232478
పపరర: వనఇకటటశశరమక బచసచ

1067 RBE2232486
పపరర: ననగమణణ మగనగక

1070 LHL4210803
పపరర: వనఇకటనరసమక మగనగక

1073 LHL2554590
పపరర: ససబబమక తనటటపతడ

100-127/350

1076 LHL4212171
పపరర: పరమమశశరర కలఇదసరర

100-127/339

1079 RBE2232510
పపరర: మలలర శశరర తనటటపరరస
భరస : ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-171
వయససస:49
లఇ: ససస స

1059 LHL4210795
పపరర: ననగమక మగనగక

100-127/334

1062 RBE1116707
పపరర: లమల కకషష బచసచ

100-127/337

1065 RBE1833045
పపరర: వనఇకటటష మగనగక

100-127/340

తఇడడ:డ రకమమరకవవ మగనగక
ఇఇటట ననఇ:11-165
వయససస:27
లఇ: పవ
100-127/342

1068 RBE2232494
పపరర: రకమమరకవవ మగనగక

100-127/343

తఇడడ:డ ఆదచయక
ఇఇటట ననఇ:11-165
వయససస:49
లఇ: పవ
100-127/345

1071 LHL4210811
పపరర: లకడక సస మశశటట

100-127/346

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-166
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-127/348

1074 LHL3862075
పపరర: వనఇకటమహనరరడడడ తనటటపరరస

100-127/349

తఇడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-169
వయససస:35
లఇ: పవ
100-127/351

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-170
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-127/353

100-127/331

తఇడడ:డ జననరదన దనసస బచసచ
ఇఇటట ననఇ:11-164
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : పవనననరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-169
వయససస:84
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-169
వయససస:36
లఇ: పవ
1078 RBE2232502
పపరర: ధనలకడక కలఇదసరర

100-127/336

భరస : ఆదచయక
ఇఇటట ననఇ:11-166
వయససస:87
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-167
వయససస:47
లఇ: ససస స
1075 LHL4208427
పపరర: శశనవకసరరడకడ తనడడపరరస

1061 LHL4207122
పపరర: ససధదర బచసచ

1056 LHL4208658
పపరర: శశనవకస రకవవ మగనగక

భరస : లకకయక
ఇఇటట ననఇ:11-163B
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-165
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-166
వయససస:40
లఇ: పవ
1072 LHL4210829
పపరర: రకమకకటమక బబ మకరరడడ

100-127/333

భరస : జననరద న
ఇఇటట ననఇ:11-164
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటష మగనగక
ఇఇటట ననఇ:11-165
వయససస:26
లఇ: ససస స
1069 LHL4207130
పపరర: కకటయక సస మశశటట

1058 LHL4207114
పపరర: శశనస మగనగక

100-127/328

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-163/B
వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జననరర న దనసస బచసచ
ఇఇటట ననఇ:11-164
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : ససధదర బచసచ
ఇఇటట ననఇ:11-164
వయససస:25
లఇ: ససస స
1066 RBE1833052
పపరర: పడమల మగనగక

100-127/330

తఇడడ:డ లకకయక
ఇఇటట ననఇ:11-163B
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : రకమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-164
వయససస:75
లఇ: ససస స
1063 RBE1633916
పపరర: శశభబ రకణణ బచసచ

1055 LHL4210126
పపరర: చనన సకఇబయక మగనగక

1053 LHL3864709
పపరర: కకటటశశరరకవవ మగనగక
తఇడడ:డ చన సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-163
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-163/A
వయససస:58
లఇ: పవ

భరస : శశనవకస రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-163/B
వయససస:40
లఇ: ససస స
1060 LHL3863545
పపరర: అననపపరషమక బచసచ

100-127/327

భరస : చన సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-163
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : శశనసవకస రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-163
వయససస:33
లఇ: ససస స
1057 LHL4214029
పపరర: రమణ మగనగక

1052 LHL2560621
పపరర: సకవతడమక మగనగక

1077 LHL4212189
పపరర: మహహశశరర కలఇదసరర

100-127/352

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-170
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-127/354

1080 RBE2232528
పపరర: ననగరరరడడడ తనటటపరరస

100-127/355

తఇడడ:డ పవనననరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-171
వయససస:59
లఇ: పవ
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1081 LHL4210837
పపరర: వనఇకట రమణ కమతఇ

100-127/356

భరస : నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-173
వయససస:43
లఇ: ససస స
1084 LHL2554863
పపరర: వనఇకటటశశరరర గరరకపకటట

100-127/358

1085 RBE1883503
పపరర: రమణ యమలఇ శశటట

100-128/147

1088 RBE1922178
పపరర: శశవ ననగ మలర శశరర కకల

తఇడడ:డ వరభదనడచనరర
ఇఇటట ననఇ:11-177
వయససస:42
లఇ: పవ
100-127/365

100-127/368

100-127/371

100-127/374

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ పప టట
ర రర
ఇఇటట ననఇ:11/181
వయససస:22
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1100 LHL4208690
పపరర: శశనవకస రకవవ బగరరడడ

1103 LHL4214110
పపరర: ససతనరకవమక రరససఇ

100-127/377

1106 RBE2232585
పపరర: రకమకకషకషరరడడడ గకదచ

100-127/366

1109 RBE1743384
పపరర: ఫణణఇదడ పప టట
ర రర
తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ పప టట
ర రర
ఇఇటట ననఇ:11/181
వయససస:24
లఇ: పవ

1089 LHL4212528
పపరర: వనఇకట నరసమక గగపసశశటట

100-127/361

1092 RBE1810050
పపరర: ననన కకలర మరర

100-127/364

1095 RBE2232551
పపరర: లచచయక ఇకలసరరస

100-127/367

తఇడడ:డ పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-177/1
వయససస:44
లఇ: పవ
100-127/369

1098 LHL4212502
పపరర: సరసశత కకలకకట

100-127/370

భరస : నరససఇహ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-177/2
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-127/372

1101 LHL4208708
పపరర: సతష బగరరడడ

100-127/373

తఇడడ:డ కరరలలశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-178/B
వయససస:34
లఇ: పవ
100-127/375

1104 LHL3865052
పపరర: పదనకవత గకదచ

100-127/376

భరస : రకమకకషకషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-181
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/378

తఇడడ:డ సససదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-181
వయససస:46
లఇ: పవ
100-128/66

100-127/360

తఇడడ:డ సతకఇ కకలర మరర
ఇఇటట ననఇ:11-177
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-180/A
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : సససదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-181
వయససస:72
లఇ: ససస స
1108 RBE1743368
పపరర: పవన కలమమర పప టట
ర రర

100-127/363

తఇడడ:డ కరరలలశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-178/B
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : కరరలలసశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-178/B
వయససస:58
లఇ: ససస స
1105 RBE2232577
పపరర: అననపపరషమక గకదచ

1097 LHL4208674
పపరర: నరససఇహ రకవవ కలకకట

1086 LHL2554012
పపరర: అనససరకమక కకలమ

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-176/1
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమఇత రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-177/2
వయససస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-178/A
వయససస:48
లఇ: పవ
1102 LHL4212544
పపరర: పకరశతమక బగరరడస

100-129/20

భరస : గగపయక
ఇఇటట ననఇ:11-177
వయససస:84
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-177/1
వయససస:46
లఇ: పవ
1099 LHL4208682
పపరర: నరససఇహ రకవవ కమతఇ

1094 RBE2232544
పపరర: మటట మక జగకర

100-127/357

భరస : శవకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-176
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతకఇ కకలర మరర
ఇఇటట ననఇ:11-177
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-177
వయససస:50
లఇ: ససస స
1096 RBE2232569
పపరర: శశనవకసరకవవ ఇకలసరరస

100-127/359

తఇడడ:డ శవ రరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:11-176
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-127/362 1091 RBE1634153
1090 LHL3863206
పపరర: ననగభమషణనచనరర మహఇకకళ
పపరర: కరరణ కకలర మరర

1083 LHL2553444
పపరర: కకశమక గరరకపకటట
భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-175
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : సకఇబ శవ రకవవ యమలఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:11-175
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవక రరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:11-176
వయససస:23
లఇ: పవ

1093 RBE2232536
పపరర: రకమకకటమక జగకర

100-120/267

తఇడడ:డ గగరవయక మగనగ
ఇఇటట ననఇ:11-173A
వయససస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చననరశఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:11-175
వయససస:50
లఇ: పవ
1087 RBE1587211
పపరర: శవ శఇకర రరడడడ కకల

1082 RBE1401462
పపరర: రకమకకటయక మగనగ

1107 RBE2232593
పపరర: సససదనరరడడడ గకదచ

100-127/379

తఇడడ:డ శశషసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-181
వయససస:74
లఇ: పవ
100-128/67

1110 RBE1061613
పపరర: ననగరశశర రకవవ పప టట
ర రర

100-128/148

తఇడడ:డ గఇగయక పప టట
ర రర
ఇఇటట ననఇ:11-181
వయససస:52
లఇ: పవ
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1111 RBE1061621
పపరర: వనజ లకడక పప టట
ర రర

100-128/149

భరస : ననగరశశర రకవవ పప టట
ర రర
ఇఇటట ననఇ:11-181
వయససస:45
లఇ: ససస స
1114 LHL2566123
పపరర: లకడక కలమమరర తనడడపరరస

100-127/382

100-127/385

100-127/388

100-127/391

100-127/394

1121 LHL4214433
పపరర: లకకకదడవ వరఇకక

1124 LHL4210845
పపరర: వనఇకకయమక రరససఇ

1127 LHL2560449
పపరర: చలపతరకవవ పససపవలలటట

100-127/397

1130 RBE2232635
పపరర: లకకయక పససపవలలటట

తఇడడ:డ ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-191
వయససస:36
లఇ: పవ

1133 LHL2557304
పపరర: రమణ పససపవలలటట

భరస : ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-191
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయక జజనకక
ఇఇటట ననఇ:11-191/1
వయససస:55
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-127/392

1139 RBE1541192
పపరర: శకఇత శశ పససపవలలటట
భరస : సకఇబయక పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:11-191/a
వయససస:34
లఇ: ససస స

1119 LHL4208526
పపరర: చలపత రకవవ పససపవలలటట

100-127/387

1122 LHL4208393
పపరర: పవలర యక రరససఇ

100-127/390

1125 RBE1803253
పపరర: బబలసకశమ రరససఇ

100-127/393

తఇడడ:డ ఏససబబబగ రరససఇ
ఇఇటట ననఇ:11-188
వయససస:22
లఇ: పవ
100-127/395

100-127/396
1128 RBE1524743
పపరర: నరససఇహ సకశమ పససపవలలటట

తఇడడ:డ లకకయక పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:11-190
వయససస:23
లఇ: పవ
100-127/398

1131 RBE0974965
పపరర: ననగలకడక పససపవలలటట

100-129/542

భరస : చలపత రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-190
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-127/400

1134 LHL2557312
పపరర: గగవఇదరకజలల పససపవలలటట

100-127/401

తఇడడ:డ ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-191
వయససస:42
లఇ: పవ
100-127/403

తఇడడ:డ చలమయక
ఇఇటట ననఇ:11-191
వయససస:60
లఇ: పవ
100-127/1109

100-127/384

తఇడడ:డ లకకయక
ఇఇటట ననఇ:11-187
వయససస:70
లఇ: పవ

భరస : గగవఇదరకజలల
ఇఇటట ననఇ:11-191
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-127/402 1136 RBE2232650
1135 RBE2232643
పపరర: హనసమమయమక పససపవలలటట
పపరర: ననరకయణ పససపవలలటట

1138 RBE2519122
పపరర: బబలకకషష జజనకక

100-127/389

తఇడడ:డ చలమయక
ఇఇటట ననఇ:11-190
వయససస:62
లఇ: పవ
100-127/399

1116 RBE1633981
పపరర: శవ పకరశత తనటటపరరస

తఇడడ:డ ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-185/A
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకకయక
ఇఇటట ననఇ:11-190
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : లకకయక
ఇఇటట ననఇ:11-190
వయససస:54
లఇ: ససస స
1132 LHL2556637
పపరర: సకఇబయక పససపవలలటట

100-127/386

భరస : యయససబబబగ
ఇఇటట ననఇ:11-188
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-188
వయససస:43
లఇ: పవ
1129 RBE2232627
పపరర: లఇగమక పససపవలలటట

1118 RBE2232601
పపరర: ననగరరరడడడ తనడడపరరస

100-127/381

తఇడడ:డ ననగర రరడడడ తనటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:11-183
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-185/A
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:11-187
వయససస:29
లఇ: ససస స
1126 RBE2232619
పపరర: యయససబబబగ రరససఇ

100-127/383

తఇడడ:డ శవకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-183
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-185/A
వయససస:38
లఇ: ససస స
1123 RBE0805291
పపరర: లలతన ననమగల

1115 LHL4207155
పపరర: నరరసరరడడడ తనడడపరరస

1113 LHL2566115
పపరర: ననగలకడక తనడడపరరస
భరస : నరరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-183
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-183
వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగర రరడడడ తనటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:11-183
వయససస:20
లఇ: ససస స
1120 LHL4212262
పపరర: కలమమరర పససపవలలటట

100-127/380

తలర : లకకక
ఇఇటట ననఇ:11-182
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-183
వయససస:39
లఇ: ససస స
1117 RBE1992072
పపరర: శశలత తనటటపరరస

1112 RBE0890145
పపరర: రవ కకరణ మగనగ

1137 RBE2518066
పపరర: వరలకడక జజనకక

100-126/548

భరస : బబలకకషష జజనకక
ఇఇటట ననఇ:11-191/1
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-127/404

1140 LHL3863735
పపరర: పడభబవత చమటబ

100-127/405

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-194
వయససస:46
లఇ: ససస స
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1141 RBE1224773
పపరర: కకషష శవ దదప మమదరకజ

100-127/406

తఇడడ:డ వజయ రకఇబబబగ
ఇఇటట ననఇ:11-194
వయససస:27
లఇ: పవ
1144 LHL4209896
పపరర: శశనస మఇదపకటట

100-127/409

100-127/412

100-127/415

100-127/418

100-127/423

100-127/424

తఇడడ:డ సతకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-197-1
వయససస:37
లఇ: పవ
1165 LHL4210852
పపరర: ధనలకడక కమకఇపకటట

భరస : పసచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-201
వయససస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 LHL4212270
పపరర: సససదమక తమటఇ

1157 LHL4208559
పపరర: సతక ననరకయణ బబ మకరరడడ

1160 LHL3863727
పపరర: జననమక ననమగల

1163 LHL2564730
పపరర: సతకఇ కఇభఇపకటట

100-127/430

1166 LHL4214284
పపరర: వరలకకక పసలరల

100-127/419

1169 LHL3862828
పపరర: వనఇకటటశశరరర బబ ఇబబ తతల
తఇడడ:డ పసచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-201
వయససస:36
లఇ: పవ

100-127/417

1155 LHL4214003
పపరర: ఉమమ బబ మకరరడడ క

100-127/420

భరస : శశనవకస రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-196/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-127/421

1158 LHL4212288
పపరర: రమమదడవ బబ మక రరడడ క

100-127/422

భరస : సతకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-196/B
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-127/425

1161 LHL3862786
పపరర: వజయకలమమర ననమగల

100-127/426

తఇడడ:డ పపతతరర
ఇఇటట ననఇ:11-197
వయససస:35
లఇ: పవ
100-127/428

1164 LHL3863198
పపరర: ననగరకజ కఇభఇపకటట

100-127/429

తఇడడ:డ సతకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-197-1
వయససస:36
లఇ: పవ
100-127/431

భరస : చఇదడ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-200
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-127/432

100-127/414

తఇడడ:డ పర దడశయక
ఇఇటట ననఇ:11-196/A
వయససస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అఇజయక
ఇఇటట ననఇ:11-197-1
వయససస:62
లఇ: పవ

భరస : సతకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-197-1
వయససస:57
లఇ: ససస స
1168 LHL2560050
పపరర: ఱబ శమక బబ ఇబబ తతల

100-127/416 1152 LHL4208534
1151 RBE2232676
పపరర: చనఆఇజననయగలల మఇడపకటట
పపరర: కకషష బబ మకరరడడడ

భరస : పపతతరర
ఇఇటట ననఇ:11-197
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-127/427

1149 RBE1157743
పపరర: సఇధక మమళఇ
భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-196
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-196/B
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపతతరర
ఇఇటట ననఇ:11-197
వయససస:34
లఇ: పవ
1162 LHL2558419
పపరర: సకఇబశవరకవవ కఇభఇపకటట

100-127/413

భరస : లఇగయమక
ఇఇటట ననఇ:11-196/A
వయససస:81
లఇ: ససస స

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-196-A
వయససస:63
లఇ: ససస స
1159 LHL4208344
పపరర: సకటలన ననమగల

1148 LHL2567113
పపరర: రకమకకటమక మఇదపకటట

100-127/411
1146 LHL2559516
పపరర: పసద ఆఇజననయగలల మఇదపకటట

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-195
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-196
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషష బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-196/A
వయససస:42
లఇ: పవ
1156 RBE1157735
పపరర: రకమ ససబబమక బబ మకరరడడ

100-127/410

భరస : చనఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-196
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర జగకర
ఇఇటట ననఇ:11-196
వయససస:25
లఇ: పవ
1153 LHL4209953
పపరర: శశనవకససలల బబ మకరరడడ

1145 LHL4213906
పపరర: కలమమరర మఇదపకటట

100-127/408
1143 LHL4207163
పపరర: శశనసవకస యమదవ బబ ఇబబ తతల

తఇడడ:డ పసటచయక బబ ఇబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:11-194/1
వయససస:46
లఇ: పవ

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-194/B
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : పసద ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-195
వయససస:39
లఇ: ససస స
1150 RBE1251735
పపరర: గగపసననథ జగకర

100-127/407

తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-194
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-194/B
వయససస:37
లఇ: పవ
1147 LHL2560084
పపరర: వనఇకటనరసమక మఇదపకటట

1142 RBE2232668
పపరర: నరశఇహరకవవ చమటబ

1167 RBE1329235
పపరర: లమవణక పయమకవవల

100-129/543

భరస : రకమకకషష పయమకవవల
ఇఇటట ననఇ:11-200/A
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-127/433

1170 LHL4213922
పపరర: లకకక బబ ఇబబ తతల

100-127/434

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-201/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
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1171 LHL4207189
పపరర: వరకసకశమ దనదధ

100-127/435

తఇడడ:డ ససతనరకమమఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-202
వయససస:48
లఇ: పవ

1172 RBE2232684
పపరర: వనఇకకయమక దనదధ
భరస : వరకసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-202
వయససస:42
లఇ: ససస స

100-127/438 1175 RBE1477355
1174 RBE2232700
పపరర: ససతనరకమమఇజననయగలల దనదధ
పపరర: లకడక ననరకయణ కలరకకలల

తఇడడ:డ వరకసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-202
వయససస:79
లఇ: పవ
1177 LHL4207197
పపరర: నరశఇహరకవవ కలరకకలల

100-127/440

100-127/439

100-127/445

100-127/448

100-127/449

100-127/452

తఇడడ:డ కకషషమమరరస బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:40
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1187 RBE1665520
పపరర: రమణ గగరరదద

1190 LHL4210886
పపరర: శవమక అఇబటట

1193 RBE0942631
పపరర: లఇగమక రకమశశటట

100-127/455

1196 RBE1213073
పపరర: శశనవకసరకవవ బబ మకరరడడ

100-127/446

1199 RBE1216895
పపరర: కకటటశశరర బబ మకరరడడ
భరస : రకమగ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:34
లఇ: ససస స

1179 LHL4210878
పపరర: ననగమక కలరకకలల

100-127/442

1182 LHL2562775
పపరర: కకటటశశరర సకగర

100-127/444

1185 RBE1400662
పపరర: ఇఇదధర గకఇధద అలగర

100-127/447

భరస : రకజ అలగర
ఇఇటట ననఇ:11-203
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-128/152

1188 RBE1667229
పపరర: శశదడవ బరరడక

100-128/153

భరస : శశనస బగరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-203
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-127/450

1191 RBE0942615
పపరర: కకటటశశర రకవవ రకమశశటట

100-127/451

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల రకమశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:35
లఇ: పవ
100-127/453

1194 RBE0942649
పపరర: అఇజననయగలల రకమశశటట

100-127/454

తఇడడ:డ బగచచయక రకమశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:55
లఇ: పవ
100-128/154

తఇడడ:డ కకషషమమరరస బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:38
లఇ: పవ
100-128/156

100-128/151

భరస : సససదయక
ఇఇటట ననఇ:11-202A
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజననయగలల రకమశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:31
లఇ: ససస స
1198 RBE1216853
పపరర: రకమగ బబ మకరరడడ

100-127/443

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల రకమశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:37
లఇ: పవ
1195 RBE1224823
పపరర: శరరష రకమశశటట

1184 RBE1400654
పపరర: రకజ అలగర

1176 RBE1477363
పపరర: ససనత కలరకకలల

భరస : కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-202-1
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : సతష
ఇఇటట ననఇ:11-203
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:42
లఇ: పవ
1192 RBE0942623
పపరర: నరససఇహ రకవవ రకమశశటట

100-127/441

తఇడడ:డ సకశమ అలగర
ఇఇటట ననఇ:11-203
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రకజ అలగర
ఇఇటట ననఇ:11-203
వయససస:27
లఇ: పవ
1189 LHL4207213
పపరర: శశనస అఇబటట

1181 LHL2556926
పపరర: సససదయక సకగర

100-127/437

భరస : లకడక ననరకయణ కలరకకలల
ఇఇటట ననఇ:11-202
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకఘవయక
ఇఇటట ననఇ:11-202A
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రకజ అలగర
ఇఇటట ననఇ:11-203
వయససస:26
లఇ: పవ
1186 RBE1400670
పపరర: కకషష కలమమర అలగర

100-128/150

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-202-1
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరక పడకకశరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-202/2
వయససస:41
లఇ: పవ
1183 RBE1251743
పపరర: రకజ కలమమర అలగర

1178 LHL4210860
పపరర: ఈశశరమక కలరకకలల

1173 RBE2232692
పపరర: అనససరకమక దనదధ
భరస : ససతనరకమమఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-202
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశర రకవవ కలరకకలల
ఇఇటట ననఇ:11-202
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-202-1
వయససస:37
లఇ: పవ
1180 LHL4208369
పపరర: కకషన రకవవ పప తత
స రర

100-127/436

1197 RBE1213206
పపరర: ససజజత బబ మకరరడడ

100-128/155

భరస : శశనవకసరకవవ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-128/157

1200 RBE1217372
పపరర: లకడక బబ మకరరడడ

100-128/158

భరస : కకషషమమరరస బబ మకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-204
వయససస:59
లఇ: ససస స
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100-127/456 1202 LHL2557049
1201 LHL4208567
పపరర: వనఇకట శవననగరశశర రకవవ దనదధ
పపరర: వనఇకటటశశరరర గగఇడన

తఇడడ:డ ససతన రకమమఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-204/A
వయససస:43
లఇ: పవ
1204 LHL4209920
పపరర: శవ కకషష గగఇడన

తఇడడ:డ తరరమలయక
ఇఇటట ననఇ:11-205
వయససస:55
లఇ: పవ
100-127/459

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-205
వయససస:34
లఇ: పవ
1207 RBE0838748
పపరర: సతకననరకయణ గఇడర

100-127/462

100-128/159

100-127/467

100-127/470

1211 LHL4210290
పపరర: కకటటసయమ సఇకలరకతడ

1214 LHL4214466
పపరర: పవషకప వత సఇకలరకతడ

1217 RBE1212760
పపరర: లకడక గగఇడన

100-127/472

1220 RBE1412774
పపరర: సరరత అఇబటట

1223 RBE1217521
పపరర: వనఇకటనరసమక కకససల

భరస : వ యస చలపత సకరకమ అపకపల
ఇఇటట ననఇ:11-207
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసశరరర కకససల
ఇఇటట ననఇ:11-207
వయససస:41
లఇ: ససస స

1225 LHL4212353
పపరర: అరరణ బబ మక రరడడ క

1226 RBE1664481
పపరర: ససరరష బబ మకరరడడడ

100-127/476

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-207/A
వయససస:35
లఇ: ససస స
1228 LHL2559367
పపరర: చన సససదనరకవవ బళళల
తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-209
వయససస:35
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-127/465

100-127/468

1229 LHL2563534
పపరర: లకకమక బళళల
భరస : ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-209
వయససస:54
లఇ: ససస స

1209 RBE1664432
పపరర: మనష సఇకలరకతడ

100-127/464

1212 LHL4210308
పపరర: బబలకకషష సఇ కలరకతడ

100-127/466

1215 LHL4212858
పపరర: లకకమక మగనగక

100-127/469

భరస : నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-206
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-128/160

1218 LHL2563633
పపరర: లకడక కకటమక అఇబటట

100-127/471

భరస : మలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-207
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-127/473

1221 RBE1412790
పపరర: పకపకరకవవ అఇబటట

100-127/474

తఇడడ:డ మలర యక అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:11-207
వయససస:47
లఇ: పవ
100-128/162

1224 LHL4209862
పపరర: శశనస బబ మక రరడడ

100-127/475

తఇడడ:డ వనఇకట రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-207/A
వయససస:38
లఇ: పవ
100-127/477

తఇడడ:డ నరససఇహ రకవవ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-208
వయససస:22
లఇ: పవ
100-127/479

100-127/461

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-205/A
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : పకపకరకవవ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:11-207
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-128/161

1206 RBE0837310
పపరర: కకటటశశరర సఇకలరకతడ

భరస : రకమఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-205
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : శవ కకషష గగఇడన
ఇఇటట ననఇ:11-206
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకపయక
ఇఇటట ననఇ:11-207
వయససస:71
లఇ: పవ
1222 RBE1055137
పపరర: కమల అపకపల

100-127/463

భరస : కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-205/A
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : బబలమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-206
వయససస:35
లఇ: ససస స
1219 LHL3864782
పపరర: మలర యక అఇబటట

1208 RBE1524669
పపరర: సరరత గకఇడర

100-127/458

భరస : నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-205
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశకశరఠ
ర
ఇఇటట ననఇ:11-205/A
వయససస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-205/A
వయససస:33
లఇ: పవ
1216 RBE0837302
పపరర: సశపన సఇకలరకతడ

100-127/460

భరస : సతకననరకయణ గకఇడర
ఇఇటట ననఇ:11-205
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-205
వయససస:28
లఇ: పవ
1213 LHL4210316
పపరర: నరససఇహరకవవ సఇకలరకతడ

1205 LHL4214458
పపరర: ననగ లకకక యమరగగరకర

1203 LHL2557585
పపరర: సరగజన గగఇడన
భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-205
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-205
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మగతనకలయక
ఇఇటట ననఇ:11-205
వయససస:40
లఇ: పవ
1210 RBE1665827
పపరర: రకమఇజననయగలల సఇకకశఇత

100-127/457

1227 LHL2559037
పపరర: సససదనరకవవ బళళల

100-127/478

తఇడడ:డ ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-209
వయససస:37
లఇ: పవ
100-127/480

1230 RBE2232718
పపరర: ఆఇజననయగలల బళళల

100-127/481

తఇడడ:డ చనవరకసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-209
వయససస:64
లఇ: పవ
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1231 RBE1881697
పపరర: బలమరల ఆదధలకడక

100-128/163

భరస : బలమరల సససదనరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-209
వయససస:32
లఇ: ససస స
1234 RBE0975096
పపరర: వజయ కలమమర బఇడడ

100-127/484

100-127/485

1238 RBE0695478
పపరర: వనఇకటటష గగనడ

100-127/487

1241 LHL4210894
పపరర: మఇగమక గగఇడన

100-128/166

1244 LHL4214144
పపరర: పవషకప వత తతట
భరస : వనఇకట నరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-214
వయససస:41
లఇ: ససస స

1246 RBE2232734
పపరర: వనఇకటటశశరరర తతట

1247 LHL4207247
పపరర: లకడక ననరకయణ కకపవపల

100-127/491

తఇడడ:డ మటట పలర
ఇఇటట ననఇ:11-214
వయససస:49
లఇ: పవ

భరస : లకకక ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-214/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
1252 LHL4210910
పపరర: జజకత కకట

100-127/496

తఇడడ:డ వరరకఘవవలల గగఇటటపలర
ఇఇటట ననఇ:11-217
వయససస:62
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-127/488

1253 RBE1164052
పపరర: శశనవకసరకవవ బబ మకరరడడ

100-127/499

1256 RBE2232742
పపరర: ననగరశశరరకవవ పస గగల

100-127/489

1259 LHL4210282
పపరర: భబరత కలమమర గగఇటట పలర
తఇడడ:డ ననగరశశరక రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-217
వయససస:33
లఇ: పవ

1239 RBE1084243
పపరర: అననపపరష గగఇడన

100-127/59

1242 RBE1611979
పపరర: ననగలకడక గగఇడన

100-128/68

1245 RBE2232726
పపరర: సఇపపరష తతట

100-127/490

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-214
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-127/492

1248 LHL4210902
పపరర: అనఇతరకవమక కకపవపల

100-127/493

భరస : అనఇతరకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-214/1
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-127/60

1251 LHL2557387
పపరర: ససధనకరరకవవ పపట

100-127/495

తఇడడ:డ యఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-215
వయససస:45
లఇ: పవ
100-127/497

1254 RBE1164078
పపరర: సససదమక బబ మకరరడడ

100-127/498

భరస : శశనవకసరకవవ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-216
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-127/500

తఇడడ:డ సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-216
వయససస:59
లఇ: పవ
100-127/502

100-128/165

భరస : వనఇకటటష గగఇడన
ఇఇటట ననఇ:11/213
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భటట
డ పకలలఇ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-216
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : ననగరశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-216
వయససస:49
లఇ: ససస స
1258 LHL4207254
పపరర: ననగరశశర రకవవ గగఇటటపలర

1250 RBE1226423
పపరర: శశరలజ పపట

1236 RBE1217547
పపరర: వమల బఇడడ

భరస : శశనవకస రకవవ గగఇడన
ఇఇటట ననఇ:11/213
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ససధనకర రకవవ పపట
ఇఇటట ననఇ:11/215
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-215B
వయససస:38
లఇ: ససస స
1255 RBE1224765
పపరర: వనఇకటటసశరమక పస గగల

100-127/486

తఇడడ:డ అనఇతరకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-214/1
వయససస:39
లఇ: పవ
100-127/494

100-127/483

భరస : వజయ కలమమర బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:11-211
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-213
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : అననపవరరడడడ సతకననరకయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-213
వయససస:59
లఇ: ససస స

1249 LHL4214342
పపరర: సతకవత కకపవపల

100-128/164

తఇడడ:డ సఇబబసయమక
ఇఇటట ననఇ:11-212
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-213
వయససస:35
లఇ: పవ
1243 RBE1887579
పపరర: కకషష కలమమరర అననపవరరడడ

1235 RBE1217539
పపరర: అనసష మగనగ

1233 RBE0975088
పపరర: వనఇకట రమణ బఇడడ
భరస : కకషషరవవ
ఇఇటట ననఇ:11-211
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : నరరష మగనగ
ఇఇటట ననఇ:11-211
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరమలయక
ఇఇటట ననఇ:11-212
వయససస:62
లఇ: పవ
1240 LHL3862018
పపరర: శశనవకసరకవవ గగఇడన

100-127/482

తఇడడ:డ ననసకరయక
ఇఇటట ననఇ:11-211
వయససస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషషరవవ
ఇఇటట ననఇ:11-211
వయససస:31
లఇ: పవ
1237 LHL4207239
పపరర: సకఇబయక గగఇడన

1232 RBE0975070
పపరర: కకషషరవవ బఇడడ

1257 LHL2568848
పపరర: లలత గగఇటటపలర

100-127/501

తఇడడ:డ ననగరశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-217
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-127/503

1260 LHL4214367
పపరర: కకకకల గగఇటటపలర

100-127/504

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ గగఇటటపలర
ఇఇటట ననఇ:11-217
వయససస:30
లఇ: ససస స
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1261 RBE1611912
పపరర: శశలకడక మగననఇగర

100-127/505

భరస : వరఇజననయగలల మగననఇగర
ఇఇటట ననఇ:11-217
వయససస:36
లఇ: ససస స
1264 RBE1727056
పపరర: భవకన జగడనల

100-128/167

100-127/507

100-127/511

100-128/169

100-127/514

100-123/244

100-127/519

భరస : కకటటశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-223
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE1217562
పపరర: గగరవయక గగబమబరర

1277 LHL4210936
పపరర: ధనలకడక పస తత
స రర

1280 LHL4210027
పపరర: ససరరశ గగపకస

1283 RBE1664473
పపరర: పదనకవత హసననబబద

100-128/173

1286 RBE1665314
పపరర: పడసకద హసనబబద

100-128/170

1289 RBE1727254
పపరర: తతట తడవనణణ
తఇడడ:డ తతట వనఇకట నరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-224/a
వయససస:20
లఇ: ససస స

1269 LHL4210233
పపరర: శశనవకసరకవవ పప టట
ర రర

100-127/510

1272 LHL4207262
పపరర: శశనవకసరకవవ కలరకకలల

100-127/513

1275 RBE1990639
పపరర: కకటటశశర రకవవ కలరకకలల

100-128/171

తఇడడ:డ శశనవకస రకవవ కలరకకలల
ఇఇటట ననఇ:11-219
వయససస:20
లఇ: పవ
100-127/515

1278 LHL4210944
పపరర: కసస
స రర పప తత
స రర

100-127/516

భరస : ససరకపడకకశరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-220
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-127/517

1281 LHL4210951
పపరర: పవలర మక పస గగల

100-127/518

భరస : వనఇకటబడవవ
ఇఇటట ననఇ:11-222
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-127/520

1284 RBE1638956
పపరర: ననగ మలలర శశరర హసననబబద

100-128/172

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:11-222
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-128/742

తఇడడ:డ సతకననరకయణ హసనబబద
ఇఇటట ననఇ:11-222
వయససస:29
లఇ: పవ
100-127/522

100-128/168

తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-219
వయససస:41
లఇ: పవ

భరస : కకటటశశర రకవవ హసననబబద
ఇఇటట ననఇ:11-222
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : పడసకద హసనబబద
ఇఇటట ననఇ:11-222
వయససస:22
లఇ: ససస స
1288 LHL4214359
పపరర: ఇఇదధరక గగఇడచడ
డ డడ

100-127/512

తఇడడ:డ సకఇబయమక
ఇఇటట ననఇ:11-222
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతకననరకయణ హసననబబద
ఇఇటట ననఇ:11-222
వయససస:28
లఇ: పవ
1285 RBE1665280
పపరర: తడవనణణ హసనబబద

1271 LHL2563203
పపరర: జజనకక కలరకకలల

1266 RBE1883941
పపరర: నససన
డ షపక

తఇడడ:డ సససధసలల
ఇఇటట ననఇ:11-218
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషననడవవ
ఇఇటట ననఇ:11-220
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లచచయక గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:11-221
వయససస:40
లఇ: పవ
1282 RBE1611938
పపరర: రవ హసననబబద

100-127/508

తఇడడ:డ లకకయక గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:11-219
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససరకపడకకశరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-220
వయససస:33
లఇ: పవ
1279 RBE1401272
పపరర: గగరవయక గగబమబరర

1268 LHL4214375
పపరర: భబగక లకకక కకపవపల

100-119/249

భరస : సససదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:11-217-8
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-219
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : గగరవయక గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:11-219
వయససస:36
లఇ: ససస స
1276 LHL4207270
పపరర: కకశఇత నరకల దడవ పప తత
స రర

100-127/509

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-217/A
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-218
వయససస:41
లఇ: ససస స
1273 RBE1217554
పపరర: వనఇకకటబడవమక గగబమబరర

1265 RBE1883958
పపరర: సససద వల షపక

1263 RBE2482313
పపరర: వనఇకటలకడక గగపసశశటట
భరస : శశనవకస రకవవ గగపసశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-217-4
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:11-217-8
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అనఇత రకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-217/A
వయససస:38
లఇ: పవ
1270 LHL4214326
పపరర: రమమదడవ పప టట
ర రర

100-127/506

భరస : ననగరశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-217
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడయక జగడనల
ఇఇటట ననఇ:11-217-7
వయససస:21
లఇ: ససస స
1267 LHL4210241
పపరర: శశనస కకపవపల

1262 LHL4210928
పపరర: మలలర శశరర గగఇటటపలర

1287 LHL4214037
పపరర: గగరర గగపకస

100-127/521

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:11-222/A
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-127/523

1290 RBE1116681
పపరర: అజయ కలమమర గరరకపకటట

100-127/61

తఇడడ:డ శశనవకస రకవవ గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:11/225
వయససస:29
లఇ: పవ
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1291 LHL4207304
పపరర: వనఇకటబడవవ పస గగల

100-127/524

తఇడడ:డ రమణయక
ఇఇటట ననఇ:11-225
వయససస:42
లఇ: పవ
1294 RBE2232767
పపరర: రమణయక పస గగల

100-127/527

100-127/530

100-127/532

1298 LHL4212338
పపరర: ననరకయణమమక కకపవపల

1301 LHL3864840
పపరర: ననగరశశరరకవవ గఇధఇ

100-127/535

1304 LHL2563849
పపరర: శవ వకణణ పగడనల

తఇడడ:డ రకమకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-230
వయససస:62
లఇ: పవ

1307 LHL2562767
పపరర: సకమమమ జకఇ పగడనల

తఇడడ:డ నరరఇదడ బబబగ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:11-230
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : నరరఇదడ బబబగ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:11-230
వయససస:41
లఇ: ససస స
1315 LHL3864832
పపరర: నరశఇహరకవవ అచనచల

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-233
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1313 RBE1217323
పపరర: ససబబబయమక పకకననటట

100-127/541

1316 LHL3865037
పపరర: కకటటశశరరకవవ అచనచల

100-127/536

1319 RBE1084102
పపరర: కకషషమ ననయగడడ చమట
తఇడడ:డ నరససఇహ రకవవ చమట
ఇఇటట ననఇ:11-233
వయససస:31
లఇ: పవ

1299 RBE1726959
పపరర: కకట అమర లకడక

100-128/174

1302 RBE1524768
పపరర: కకటటశశరర అఇబటట

100-127/534

100-127/537
1305 RBE1524735
పపరర: చన నరససఇహ సకశమ అఇబటట

తఇడడ:డ మగసలయక అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:11-229/2
వయససస:44
లఇ: పవ
100-127/539

1308 RBE1809458
పపరర: నరరఇదడ బబబగ పససపవలలటట

100-128/175

తఇడడ:డ యగకనఇదఇ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:11-230
వయససస:46
లఇ: పవ
100-128/177

1311 RBE1894708
పపరర: నవన ననయగడడ పగడనల

100-128/178

తఇడడ:డ బబబగ రకవవ పగడనల
ఇఇటట ననఇ:11-230
వయససస:38
లఇ: పవ
100-128/179

1314 LHL3864675
పపరర: మలర మక అచనచల

100-127/540

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-232
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-127/542

తఇడడ:డ వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-232
వయససస:42
లఇ: పవ
100-127/544

100-127/529

భరస : చన నరససఇహ సకశమ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:11-229
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసశరరర పకకననటట
ఇఇటట ననఇ:11-231
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-232
వయససస:39
లఇ: పవ
1318 LHL4210993
పపరర: ససబగబలల గరరకపకటట

100-127/533

తఇడడ:డ నరరఇదడ బబబగ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:11-230
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-128/872

1296 LHL3864899
పపరర: వనఇకటనరసయక తతట

తలర : కకట జజకత
ఇఇటట ననఇ:11-228
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : బబబగరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-230
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-128/176 1310 RBE1894690
1309 RBE1894542
పపరర: యశశఇత పడవణ పససపవలలటట
పపరర: మమనక పససపవలలటట

1312 RBE1809391
పపరర: అరరణ పససపవలలటట

100-127/531

భరస : సకఇబశవరకవవ పగడనల
ఇఇటట ననఇ:11-229/1
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-127/538

100-127/526

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-227
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగవఇదరకజలల
ఇఇటట ననఇ:11-229
వయససస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-229/1
వయససస:45
లఇ: పవ
1306 LHL2561488
పపరర: బబబగరకవవ పగడనల

100-127/528

భరస : మగరళ
ఇఇటట ననఇ:11-227/A
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగవఇదరకజలల
ఇఇటట ననఇ:11-229
వయససస:35
లఇ: పవ
1303 LHL2562023
పపరర: సకఇబశవరకవవ పగడనల

1295 LHL4213955
పపరర: ననరకయణమమక దనసరర

1293 RBE2232759
పపరర: అననపపరష పస గగల
భరస : రమణయక
ఇఇటట ననఇ:11-225
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : రఇగ
ఇఇటట ననఇ:11-225/A
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మగరళ కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:11-227
వయససస:20
లఇ: పవ
1300 LHL3862794
పపరర: శవయక గఇధఇ

100-127/525

తఇడడ:డ రకమనయమక
ఇఇటట ననఇ:11-225
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-225
వయససస:64
లఇ: పవ
1297 RBE1890359
పపరర: ఆనఇద కకపవపల

1292 RBE0695460
పపరర: ననగరకజ పస గగలమ

1317 LHL4210985
పపరర: రకమతతలశమక అచనచల

100-127/543

భరస : వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-232
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-127/545

1320 RBE1576065
పపరర: ఝమనసరకణణ చమట

100-127/546

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ చమట
ఇఇటట ననఇ:11-233
వయససస:25
లఇ: ససస స
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1321 LHL4207338
పపరర: ఆఇజననయగలల గరరకపకటట

100-127/547

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-234
వయససస:37
లఇ: పవ
1324 RBE1727130
పపరర: శశనవకస రకవవ కకలర పక

100-127/550

100-127/752

100-127/755

100-127/758

100-128/69

100-129/544

100-127/765

తఇడడ:డ కకటటశశర రకవవ కటట మమరర
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:33
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 LHL4210258
పపరర: వరయక చకకశల

1337 LHL2567790
పపరర: హనసమమక గరరకపకటట

1340 LHL2557866
పపరర: కకషష గకమమలపకటట

1343 LHL4207346
పపరర: శశనస గరరకపకటట

100-127/768

1346 RBE1994938
పపరర: శఇగరయక కటట మమరర

100-127/759

1349 RBE1329250
పపరర: రమణ గకమమలపకటట
భరస : వనఇకటటశశరరర గకమమలపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:31
లఇ: ససస స

1329 LHL2562866
పపరర: వరమక పగడనల

100-127/754

1332 LHL2563831
పపరర: శకరద పగడనల

100-127/757

1335 LHL4214383
పపరర: అనససరకమక చకకశలమ

100-127/760

భరస : మగసలయక
ఇఇటట ననఇ:11-237
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-127/761

1338 LHL2567808
పపరర: రమణ పగరళళ

100-127/762

భరస : కనకయక
ఇఇటట ననఇ:11-238
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-127/763

1341 LHL2567832
పపరర: వనఇకటటశశరరర గకమలపకటట

100-127/764

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:36
లఇ: పవ
100-127/766

1344 RBE1922418
పపరర: శవ గరరకపకటట

100-127/767

తఇడడ:డ మఇగయక గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:40
లఇ: పవ
100-127/769

తఇడడ:డ కకటటశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:33
లఇ: పవ
100-129/21

100-127/751

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:11-236
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : శవ గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:36
లఇ: ససస స
1348 RBE1918747
పపరర: శఇగరయక కటట మమరర

100-127/756

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:74
లఇ: పవ

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:37
లఇ: ససస స
1345 RBE1922459
పపరర: రమదడవ గరరకపకటట

1331 LHL4213971
పపరర: ధనలకకక పగడనల

1326 LHL4213997
పపరర: ననగరఇదడఇ కకలర పకక

భరస : సతకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-235
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శశరకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-238
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శశనస గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-238
వయససస:28
లఇ: ససస స
1342 LHL2569010
పపరర: రమణ గకమలపకటట

100-127/753

తఇడడ:డ మగసలయక
ఇఇటట ననఇ:11-237
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : వరయక చకకశల
ఇఇటట ననఇ:11/237
వయససస:37
లఇ: ససస స
1339 RBE1329292
పపరర: పవషప గరరకపకటట

1328 LHL2561843
పపరర: సతకఇ పగడనల

100-127/549

భరస : వనఇకట రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-234/C
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : లకకకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-235
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:11-236
వయససస:42
లఇ: పవ
1336 RBE1809375
పపరర: అరరణ చకకశల

100-127/551

తఇడడ:డ రకమకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-235
వయససస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-235
వయససస:39
లఇ: పవ
1333 LHL2564052
పపరర: రవ పగడనల

1325 RBE1727148
పపరర: మమత కకలర పక

1323 RBE0728220
పపరర: వనఇకట రకమయక కకలర పకక
తఇడడ:డ చన సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-234
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : శశనవకస రకవవ కకలర పక
ఇఇటట ననఇ:11-234
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-235
వయససస:39
లఇ: పవ
1330 LHL2564581
పపరర: లకడక ననరకయణ పగడనల

100-127/548

భరస : ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-234
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన సససదసలల కకలర పక
ఇఇటట ననఇ:11-234
వయససస:45
లఇ: పవ
1327 LHL2561199
పపరర: వనణగ పగడనల

1322 LHL4211025
పపరర: రకజరశశరర గరరకపకటట

1347 RBE2232940
పపరర: శశనస గకమమలపకటట

100-127/770

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:42
లఇ: పవ
100-129/545

1350 RBE1329383
పపరర: దశరధ గరరకపకటట

100-129/546

తఇడడ:డ మగననయక గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:47
లఇ: పవ
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1351 RBE1329391
పపరర: లకడక గరరకపకటట

100-129/547

భరస : దశరథ గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-239
వయససస:43
లఇ: ససస స
1354 LHL4211058
పపరర: రమణ గఇజరరరపలర

100-127/773

100-129/548

100-127/775

100-127/780

1361 RBE0885582
పపరర: శశనస యరశఇశశటట

1364 RBE1676873
పపరర: లకడక ననగరననటట

100-127/783

1367 RBE1240936
పపరర: వనఇకట రకవవ గగఇటన ాకల

100-127/786

1370 RBE1524727
పపరర: తడవనణణ సప ఇటటమ
భరస : రకమగ సప ఇటమ
ఇఇటట ననఇ:11-242
వయససస:24
లఇ: ససస స

1372 RBE1953793
పపరర: కకటటశశర రకవవ గరరకపకటట

1373 LHL4207387
పపరర: సకఇబయక సప ఇఠరఇ

100-127/789

తఇడడ:డ శశనస గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-242
వయససస:21
లఇ: పవ

భరస : రకమమరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-242/1
వయససస:47
లఇ: ససస స
1378 LHL2567600
పపరర: భమలకడక ససఇకరర
భరస : సకఇబశవరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-242/2
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-127/778

1376 RBE1496777
పపరర: సకయ తడజ బబ మకరరడడ

100-127/781

1379 LHL2567725
పపరర: సకఇబశవరకవవ ససఇకరర
తఇడడ:డ ననగరశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-242/2
వయససస:47
లఇ: పవ

1359 RBE1524784
పపరర: శశ లకడక అకకసనపలర

100-127/774

1362 LHL2568574
పపరర: పవలర మక గరరకపకటట

100-127/779

1365 LHL2560266
పపరర: రమణ అకకసనపలర

100-127/782

భరస : రకమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:11-242
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-127/784

1368 RBE1240944
పపరర: శశ గగరర గగఇటననల

100-127/785

తఇడడ:డ వనఇకట రకవవ గగఇటననల
ఇఇటట ననఇ:11-242
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-127/787

1371 RBE1880442
పపరర: సతశ బబ మకరరడడడ

100-127/788

తఇడడ:డ రకమమరకవవ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-242
వయససస:20
లఇ: పవ
100-127/790

1374 LHL2541639
పపరర: రకమమరకవవ బబ మకరరడడ

100-127/791

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-242/1
వయససస:45
లఇ: పవ
100-127/793

తఇడడ:డ రకమ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-242/1
వయససస:22
లఇ: పవ
100-127/794

100-127/777

భరస : గగరవయక
ఇఇటట ననఇ:11-241/1
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:11-242
వయససస:53
లఇ: పవ
100-127/792

1356 LHL4207361
పపరర: శశనస గరరకపకటట

భరస : రకమమమరరస అకకసనపలర
ఇఇటట ననఇ:11-239/C
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర గగఇటననల
ఇఇటట ననఇ:11-242
వయససస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజనకక రకమయక పసనసమమరర
ఇఇటట ననఇ:11-242
వయససస:44
లఇ: పవ

1375 LHL2567410
పపరర: అనసరకధ బబ మకరరడడడ

100-129/549

భరస : జజనకక రకమయక ననగరననటట
ఇఇటట ననఇ:11-241/B
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట నరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-242
వయససస:66
లఇ: ససస స
1369 RBE1240951
పపరర: శవ శఇకర పసనసమమరర

1358 RBE1329193
పపరర: శకరద గఇజరరరపలర

100-127/772

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-239A
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:11-241
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-241/1
వయససస:42
లఇ: పవ
1366 RBE0942599
పపరర: లకకక బబ మకరరడడ

100-127/776

భరస : సససదనరకవవ గఇజరరరపలర
ఇఇటట ననఇ:11-239/B
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన ననగరశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-239/C
వయససస:20
లఇ: పవ
1363 LHL4207379
పపరర: గగరవయక గరరకపకటట

1355 LHL4207353
పపరర: శశనస గఇజరరరపలర

1353 LHL4211041
పపరర: అరరణ గఇజరరరపలర
భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-239/A
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-239A
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర గఇజరరరపలర
ఇఇటట ననఇ:11-239/B
వయససస:35
లఇ: పవ
1360 RBE1992254
పపరర: సససదసలల అకకసనపలర

100-127/771

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-239/A
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-239/A
వయససస:52
లఇ: ససస స
1357 RBE1329185
పపరర: సససదనరకవవ గఇజరరరపలర

1352 LHL4211033
పపరర: పదక గరరకపకటట

1377 RBE1902352
పపరర: ససఇకరర ససజనక

100-127/62

తఇడడ:డ సకఇబశవరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11/242/2
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-127/795

1380 LHL3864477
పపరర: శశరమక ససఇకరర

100-127/796

భరస : ననగరశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-242/2
వయససస:64
లఇ: ససస స
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1381 LHL2567162
పపరర: కకటటశశరరకవవ కకలర పకక

100-127/797

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-242/3
వయససస:47
లఇ: పవ
1384 LHL4211074
పపరర: గఇగక రకణణ పసనసమమరర

100-127/800

100-127/802

100-127/805

100-128/181

100-127/809

100-127/812

100-127/63

భరస : పసద సససదమక
ఇఇటట ననఇ:11-247
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 RBE1810076
పపరర: నవన కకలర పకక

1397 LHL4214409
పపరర: రజన ఈసరకజల

1400 RBE1218826
పపరర: ససరరష యమతఇ

1403 RBE1879923
పపరర: మలర ఖమరరజనరకవవ మకరసన

100-129/551

1406 LHL2560035
పపరర: ససబబబరకవవ కకట

100-127/807

1409 LHL2563609
పపరర: శశదడవ పససపవలలటట
భరస : ఆదధననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-247
వయససస:47
లఇ: ససస స

1389 RBE0890137
పపరర: రకమమసకశమ మగనగ

100-127/804

1392 RBE1108902
పపరర: రఘగ యరశఇశశటట

100-128/180

1395 LHL4207411
పపరర: శశనస ఇసడజజల

100-127/808

తఇడడ:డ కకశయక
ఇఇటట ననఇ:11-244
వయససస:41
లఇ: పవ
100-127/810

1398 LHL4214417
పపరర: గగరవమక ఈసరకజల

100-127/811

భరస : కకశయక
ఇఇటట ననఇ:11-244
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-128/182

1401 LHL4214441
పపరర: వనఇకకయమక యయరశఇ సపటట

100-129/550

భరస : కకటటశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-244/B
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-128/70

1404 RBE1879949
పపరర: రమమ కలమమరర మకరసన

100-128/71

భరస : చనన వనఇకటటశశరరర మకరసన
ఇఇటట ననఇ:11/245
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-129/552

తఇడడ:డ శశషయక
ఇఇటట ననఇ:11-246
వయససస:77
లఇ: పవ
100-129/554

100-127/801

తఇడడ:డ జజనకక రకమయక యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-243
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశశరరర మకరసన
ఇఇటట ననఇ:11/245
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-245
వయససస:32
లఇ: పవ
1408 RBE1224831
పపరర: కకటటశశరర మమలరరడడడ

100-127/806

తలర : భమలకడక యమతఇ
ఇఇటట ననఇ:11-244
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : చన వనఇకటటశశరరర మకరసన
ఇఇటట ననఇ:11/245
వయససస:53
లఇ: ససస స
1405 LHL4207437
పపరర: శవ ననగ పడతనప గరరకపకటట

1391 RBE2232965
పపరర: ననరకయణ యరశఇశశటట

1386 LHL2567972
పపరర: ఆదధలకడక యరశఇశశటట

తఇడడ:డ పవననయక
ఇఇటట ననఇ:11-243
వయససస:59
లఇ: పవ

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:11-244
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరర యమతఇ
ఇఇటట ననఇ:11-244
వయససస:48
లఇ: ససస స
1402 RBE1727122
పపరర: రమమ కలమమరర మకరసన

100-127/803

తఇడడ:డ కకటటశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-243/3
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-244
వయససస:61
లఇ: పవ
1399 RBE1220631
పపరర: భమలకడక యమతఇ

1388 LHL4211082
పపరర: మఇగమక పగడనల

100-127/799

భరస : జజనకకరకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-243
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనకకరకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-243
వయససస:84
లఇ: పవ

భరస : శవ యరశఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-243
వయససస:27
లఇ: ససస స
1396 LHL4207429
పపరర: శశరకమమమరరస మగరల

100-117/518

భరస : రకమగ
ఇఇటట ననఇ:11-243
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-243
వయససస:54
లఇ: పవ
1393 RBE1108910
పపరర: లకడక యరశఇశశటట

1385 RBE1470673
పపరర: వనఇకటటష మగనగ

1383 LHL4211066
పపరర: వనఇకకయమక గగఇటననల
భరస : వనఇకటబడవవ
ఇఇటట ననఇ:11-242/4
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమ సకశమ మగనగ
ఇఇటట ననఇ:11-243
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రకమగ
ఇఇటట ననఇ:11-243
వయససస:35
లఇ: పవ
1390 RBE2232957
పపరర: జజనకకరకమయక యరశఇశశటట

100-127/798

భరస : కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-242/3
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : శవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:11-242/4
వయససస:37
లఇ: ససస స
1387 LHL4207403
పపరర: శశనవకసరకవవ పగడనల

1382 LHL3862067
పపరర: జజకత కకలర పకక

100-129/553
1407 RBE1157818
పపరర: నరససఇహ సకశమ పససపవలలటట

తఇడడ:డ సఇజవయమక
ఇఇటట ననఇ:11-247
వయససస:41
లఇ: పవ
100-129/555

1410 LHL4211108
పపరర: సససదమక రరదనడల

100-129/556

భరస : నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-247
వయససస:40
లఇ: ససస స
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1411 LHL3862984
పపరర: ఆదధననరకయణ పససపవలలటట

100-129/557

తఇడడ:డ యగకనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:11-247
వయససస:52
లఇ: పవ
1414 LHL2564524
పపరర: పసద సససదయక మలరరడడడ

100-129/560

100-129/563

100-129/566

100-129/569

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-250
వయససస:36
లఇ: ససస స
1426 LHL4207460
పపరర: శశనవకసరకవవ శశఇఠరఇ

100-129/572

100-127/813

100-128/184

భరస : ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-252
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-129/567

1424 RBE0975062
పపరర: రకధ బబ మకరరడడడ

1425 RBE1329276
పపరర: లకడక నరసమక సప ఇటట

1430 RBE1975747
పపరర: గగపస పవటర గగఇట

1433 RBE1217489
పపరర: దసరకరరకవవ దసపకపడ

100-129/576

1436 LHL4211132
పపరర: ననగలకడక పవటర గగఇటట

100-129/570

1439 RBE2234359
పపరర: ససబబయక మమమడడకకయల
తఇడడ:డ చనససతయక
ఇఇటట ననఇ:11-252
వయససస:58
లఇ: పవ

100-129/571

భరస : సకఇబశవరకవవ సప ఇటట
ఇఇటట ననఇ:11-250
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-129/573

1428 RBE1382175
పపరర: పదనకవత నశఇకకరపవ

100-129/574

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-250-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-127/814

1431 RBE1217430
పపరర: ననగమణణ దసపకపడ

100-128/183

భరస : రమణ దసపకపడ
ఇఇటట ననఇ:11-251
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-128/185

1434 RBE1329367
పపరర: కకఇడలల పవటర గగఇట

100-129/575

తఇడడ:డ ననగమక పవటర గగఇట
ఇఇటట ననఇ:11-251
వయససస:49
లఇ: పవ
100-129/577

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:11-251/1
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-129/579

100-129/565

100-129/568
1422 RBE1226415
పపరర: రకమమఇజననయగలల నలమరఎఇశశటట

తఇడడ:డ భఖమ నలమరఎఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-249/1
వయససస:32
లఇ: పవ

1427 LHL4211124
పపరర: లలత శశఇఠరఇ

100-129/562

1419 LHL2567436
పపరర: లకడక మగనగక

భరస : రకమమఇజననయగలల నలమరఎఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-249/1
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససరకననరకయణ దసపకపడ
ఇఇటట ననఇ:11-251
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-251/1
వయససస:52
లఇ: ససస స
1438 RBE2234342
పపరర: అఇజమక మమమడడకకయల

1421 RBE1226407
పపరర: ధనలకడక నలమరఎఇశశటట

1416 LHL3865094
పపరర: కకటటశశరరకవవ తతట

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-248/2
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడలల పవటర గగఇట
ఇఇటట ననఇ:11-251
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససరకననరకయణ దసపకపడ
ఇఇటట ననఇ:11-251
వయససస:38
లఇ: పవ
1435 LHL2566800
పపరర: ననగమక పవటర గగఇటట

100-129/564

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-250/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : గగరర ననయగడడ సకరటట
ఇఇటట ననఇ:11-250/A
వయససస:53
లఇ: ససస స
1432 RBE1217471
పపరర: రమణ దసపకపడ

1418 LHL4211116
పపరర: రకజక లకకక తతట

100-129/559

తఇడడ:డ ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-248/1
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-250
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:11-250/1
వయససస:42
లఇ: పవ
1429 RBE1727197
పపరర: మమలమక సకరటట

100-129/561

భరస : కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-248/1
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమగ
ఇఇటట ననఇ:11-249
వయససస:36
లఇ: పవ
1423 LHL2569002
పపరర: లకడక మజక

1415 RBE1303809
పపరర: నరరఇదడ కలమమర జగకర

1413 LHL2560381
పపరర: తతలశమక మలరరడడడ
భరస : ననరకయణమక
ఇఇటట ననఇ:11-247/1
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవయక జగకర
ఇఇటట ననఇ:11-248
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-248/1
వయససస:36
లఇ: పవ
1420 LHL2557452
పపరర: రకజశశఖర కకపవపల

100-129/558

భరస : నరససఇహ సకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-247
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-247/1
వయససస:36
లఇ: పవ
1417 LHL4207445
పపరర: రకమససబబబరకవవ తతట

1412 LHL4211090
పపరర: రకజకలకడక పససపవలలటట

1437 RBE1524693
పపరర: శరరష మమమడడకకయల

100-129/578

తఇడడ:డ ససబబయక మమమడడకకయల
ఇఇటట ననఇ:11-252
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-129/580

1440 LHL3863586
పపరర: గగరరననయగడడ సకకరటట

100-129/581

తఇడడ:డ మగససలననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-252/2
వయససస:64
లఇ: పవ
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100-129/529 1442 RBE1329409
1441 RBE1438739
పపరర: సరరశసశర రకవవ సమహహనవసస
పపరర: ససనత మమకల

తఇడడ:డ ససబబబరకవవ సమహహనవసస
ఇఇటట ననఇ:11/253
వయససస:55
లఇ: పవ
1444 RBE1382183
పపరర: ధనలకడక ననరరళర

భరస : అయకపప మమకల
ఇఇటట ననఇ:11-253
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-129/584

భరస : నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-254
వయససస:33
లఇ: ససస స
1447 RBE1382209
పపరర: వనఇకట రకధధక పసదమలలర

100-129/587

100-129/590

100-129/593

100-120/537

100-128/186

100-128/189

భరస : సససదనరకవవ బళళల
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1454 LHL4209870
పపరర: వనఇకటటశశరరర శవఇగగల

1457 RBE1810118
పపరర: ససరరష సకగర

1460 LHL2560951
పపరర: సససదనరకవవ బళరల

1463 LHL4211157
పపరర: ససబబమక మమకల

100-128/192

1466 LHL4211165
పపరర: శశలకడక బళళల

100-129/594

1469 RBE1329151
పపరర: ననరకయణ బబ మమకరరడడ
తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ బబ మమకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:26
లఇ: పవ

1449 RBE1477199
పపరర: లఇగరకవవ కలరకలల

100-129/589

1452 LHL2563583
పపరర: శశదడవ శవఇగగల

100-129/592

1455 LHL4213898
పపరర: తరపతమక శవఇగగల

100-129/595

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-257/2
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-127/815

1458 RBE1955178
పపరర: బబ మకరరడడడ కలమమరర

100-127/816

భరస : ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-128/187

1461 LHL4207478
పపరర: సకఇబశవరకవవ మమకల

100-128/188

తఇడడ:డ శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:49
లఇ: పవ
100-128/190

1464 RBE1108886
పపరర: అనసష సకమఇతతల

100-128/191

భరస : పడసకదస సకమఇతతల
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-128/193

భరస : పపరష చఇదడరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-129/597

100-129/586

భరస : గగపకలరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-257/1
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదవరకసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:56
లఇ: పవ
1468 RBE1240779
పపరర: ననగలకడక బళళల

100-129/591

తఇడడ:డ పపరష చఇదడ రకవవ బళరల
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : సకఇబశవరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:42
లఇ: ససస స
1465 RBE2233005
పపరర: పపరషచఇదడరకవవ బళళల

1451 LHL2560068
పపరర: అచచమక సకనకకమగక

1446 LHL2564763
పపరర: శశనవకస రకవవ పసదమలర

తఇడడ:డ సఇజవయక కలరకలల
ఇఇటట ననఇ:11-256
వయససస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర సకగర
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపరషచఇదడరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:35
లఇ: పవ
1462 LHL4211140
పపరర: ధనలకడక మమకల

100-129/588

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయక
ఇఇటట ననఇ:11-257/2
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససరరష సకగర
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:19
లఇ: పవ
1459 LHL2560043
పపరర: జగదదష బళళల

1448 LHL2563617
పపరర: లకడక గఇధఇ

100-129/583

తఇడడ:డ ససరకపడకకశఇ
ఇఇటట ననఇ:11-255
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : కకఇడనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-257/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయక
ఇఇటట ననఇ:11-257/1
వయససస:39
లఇ: పవ
1456 RBE1999143
పపరర: చఇదడశశాడఖర సకగర

100-129/585

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-256
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : శఇకర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-257
వయససస:58
లఇ: ససస స
1453 LHL3864824
పపరర: గగపకలరకవవ శవఇగగల

1445 LHL2563625
పపరర: లకడక పసదమలర

1443 RBE1329417
పపరర: అయకపప మమకల
తఇడడ:డ సకఇబయక మమకల
ఇఇటట ననఇ:11-253
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : ససరకపడకకశఇ
ఇఇటట ననఇ:11-255
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-255
వయససస:29
లఇ: ససస స
1450 LHL4212429
పపరర: పకరశతమక సతవకడన

100-129/582

1467 RBE0975047
పపరర: లకడక బబ మకరరడడ

100-129/596

భరస : శశనవకసరవవ
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-129/598

1470 RBE1611946
పపరర: కలమమరర బబ మకరరడడ

100-129/599

భరస : ననరకయణ బబ మకరరడడ
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:24
లఇ: ససస స
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1471 RBE1891175
పపరర: ననగమణణ సకగర

100-129/600

భరస : ససరరష సకగర
ఇఇటట ననఇ:11-258
వయససస:36
లఇ: ససస స
1474 LHL4214276
పపరర: సతనకవత పగడనల

100-128/196

100-129/603

100-128/197

100-128/200

100-128/203

100-128/206

100-128/208

భరస : భబససర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-264/3
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1484 LHL4209854
పపరర: ననరకయణ అబబశశటట

1487 LHL4214243
పపరర: మమధవ దనసరర

1490 LHL4214474
పపరర: మహలకకక అకకసన పలర

1493 LHL3863594
పపరర: వరకసకశమ దఇడచ

100-128/743

1496 RBE2518199
పపరర: శకశవణణ దఇడచ

100-128/201

1499 LHL4207536
పపరర: ససరరష మటట పలర
తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-265
వయససస:42
లఇ: పవ

1479 RBE1672633
పపరర: బబఇబఓతతల కకశశర

100-129/605

1482 LHL2563773
పపరర: వరలకడక చమల

100-128/199

1485 LHL4207502
పపరర: సతకఇ దనసరర

100-128/202

తఇడడ:డ రకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-262
వయససస:42
లఇ: పవ
100-128/204

1488 RBE1105791
పపరర: లకడక ననరకయణ దనసరర

100-128/205

తఇడడ:డ సతక ననరకయణ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-263
వయససస:27
లఇ: పవ
100-128/207

1491 LHL4212304
పపరర: లకకక జఇగకల

100-128/873

భరస : పవననయక
ఇఇటట ననఇ:11-264/1
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-128/209

1494 LHL4211199
పపరర: రకమమఇజమక దఇడచ

100-128/210

భరస : చన వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-264/2
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-118/1112

భఇధసవవ: రకమ కకషష దఇడచ
ఇఇటట ననఇ:11-264/3
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-128/874

100-129/602

భరస : ాకమగ
ఇఇటట ననఇ:11-261/1
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-264/2
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయక దఇడడ
ఇఇటట ననఇ:11-264/2
వయససస:36
లఇ: పవ
1498 LHL4212411
పపరర: ససశల అవవల

100-128/198

భరస : మలర యక
ఇఇటట ననఇ:11-264
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : వరకసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-264/2
వయససస:54
లఇ: ససస స
1495 RBE1226324
పపరర: రకమకకషష దఇడడ

1481 LHL2559250
పపరర: రకమగ చమల

1476 RBE1524750
పపరర: అనసశక బబ ఇబబ తతల

తఇడడ:డ శశనవకస
ఇఇటట ననఇ:11-259
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-263
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలర యక అకకసనపలర
ఇఇటట ననఇ:11-264
వయససస:39
లఇ: పవ
1492 LHL2566388
పపరర: పదనకవత దఇడచ

100-129/604

తఇడడ:డ హనసమయక
ఇఇటట ననఇ:11-261/A
వయససస:50
లఇ: పవ

భరస : సతకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-262
వయససస:37
లఇ: ససస స
1489 LHL4208609
పపరర: లకకయక అకకసనపలర

1478 RBE1524800
పపరర: కకశశర బబ ఇబబ తతల

100-128/195

తఇడడ:డ శశనవకస బబ ఇబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:11-259
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశ రకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-261/1
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-261/1
వయససస:37
లఇ: ససస స
1486 LHL4211181
పపరర: సకమమమ జకఇ దనసరర

100-129/601

తఇడడ:డ శశనవకస బబ ఇబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:11-259
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననరకయణ అబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-261
వయససస:27
లఇ: పవ
1483 LHL3863032
పపరర: రమణ అబబశశటట

1475 RBE1224807
పపరర: సససదమక బబ ఇబబ తతల

1473 LHL4207494
పపరర: అశశక కలమమర
తఇడడ:డ రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-258/1
వయససస:34
లఇ: పవ

భరస : సతకఇ
ఇఇటట ననఇ:11-259
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : శశనవకస బబ ఇబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:11-259
వయససస:40
లఇ: ససస స
1480 RBE1108852
పపరర: అబబశశటట అమరననథ

100-128/194

తఇడడ:డ రకమకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-258/1
వయససస:57
లఇ: పవ

భరస : శశనవకసరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-258/1
వయససస:36
లఇ: ససస స
1477 RBE1524792
పపరర: పదక బబ ఇబబ తతల

1472 LHL4207486
పపరర: రకమయక పగడనల

1497 LHL4208633
పపరర: భబససర రకవవ అవవల

100-128/211

తఇడడ:డ కకశయక
ఇఇటట ననఇ:11-264/3
వయససస:46
లఇ: పవ
100-128/212

1500 LHL4211207
పపరర: కకటటశశరమక మటట పలర

100-128/213

భరస : కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-265
వయససస:37
లఇ: ససస స
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1501 RBE0408476
పపరర: పదనక మటట పలర

100-128/214

భరస : కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-265
వయససస:59
లఇ: ససస స
1504 LHL4212346
పపరర: మహలకకక పవలమర

100-128/875

100-128/217

100-128/220

100-128/223

100-128/226

100-129/607

100-128/744

1525 LHL2562213
పపరర: భబరత గరరరశపకటట

100-128/231

1514 LHL3863388
పపరర: లకకయక వనననగరరర

1517 LHL4211215
పపరర: భమలకడక బబ ఇబబ తతల

1520 LHL4212312
పపరర: భమలకకక వనననగరరర

1523 LHL2557700
పపరర: దసరకరరకవవ బబ రకడ

1526 LHL2543932
పపరర: ఉమ చఇతలపపడడ

100-128/224

1529 RBE1401058
పపరర: వజయలకడక తనటటపరరస
భరస : శశనవకసరరడడడ తనటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:11-270
వయససస:32
లఇ: ససస స

1509 LHL2566040
పపరర: కకటటశశరరకవవ వనననగరరర

100-128/219

1512 LHL2564789
పపరర: నరశఇహసకశమ బబ ఇబబ తతల

100-128/222

1515 LHL4207544
పపరర: కకటటశశరరకవవ బబ ఇబబ తతల

100-128/225

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:37
లఇ: పవ
100-128/227

1518 RBE0975153
పపరర: ససధనకర మగనగ

100-129/606

తఇడడ:డ బఇగకరయక
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:35
లఇ: పవ
100-128/876

1521 LHL2544427
పపరర: కకశయక చఇతలపపడడ

100-128/228

తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-268
వయససస:52
లఇ: పవ
100-128/229

1524 LHL2557817
పపరర: గగరమక బబ రకడ

100-128/230

భరస : చననమననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-268/1
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-128/232

భరస : కకశయక
ఇఇటట ననఇ:11-269
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-128/234

100-127/817

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చననమననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-268/1
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : ఏససబబబగ
ఇఇటట ననఇ:11-268/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-128/221

భరస : లకకయక
ఇఇటట ననఇ:11-266/A
వయససస:33
లఇ: ససస స

1522 RBE0960840
పపరర: బబల కకటటశశర రకవవ
చఇతలపపడడ
తఇడడ:డ కకశయక చఇతలపపడడ
ఇఇటట ననఇ:11-268
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : రకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-269
వయససస:63
లఇ: ససస స

1511 LHL2564011
పపరర: వనఇకటటశశరరర బబ ఇబబ తతల

1506 RBE1897719
పపరర: సకయ శరరష గరరనన

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:65
లఇ: పవ

భరస : గఇగరరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ససధనకర మగనగ
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:32
లఇ: ససస స

1528 LHL4214292
పపరర: వరకలమక బబడమమర

100-128/218

తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మటట యక యళశరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:73
లఇ: పవ
1519 RBE1327817
పపరర: అరరణ మగనగ

1508 LHL3863271
పపరర: ఏడడకకఇడలల వనననగరరర

100-128/216

భరస : ఆఇజననయ రకజ యళసరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:67
లఇ: పవ

భరస : నరశఇహసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:42
లఇ: ససస స
1516 LHL4207551
పపరర: కకటయక యళశరకజ

100-123/245

తఇడడ:డ కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : కకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:62
లఇ: ససస స
1513 LHL2563591
పపరర: ససజజత బబ ఇబబ తతల

1505 RBE0960857
పపరర: ఆఇజననయ రకజ ఏసకరకజ

1503 RBE1217182
పపరర: ననగమణణ మగనగ
భరస : సతకననరకయణ మగనగ
ఇఇటట ననఇ:11-265/1
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయక ఏసకరకజ
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-266
వయససస:62
లఇ: ససస స
1510 LHL2566057
పపరర: సకమమమ జకఇ వనననగరరర

100-128/215

తఇడడ:డ ఆదయక
ఇఇటట ననఇ:11-265/1
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:11-265/A
వయససస:40
లఇ: ససస స
1507 LHL2562932
పపరర: పపరమక బబ ఇబబ తతల

1502 RBE0805143
పపరర: సతకననరకయణ మగనగక

1527 LHL4210175
పపరర: రకమగలల బబడమమర

100-128/233

తఇడడ:డ రమ ననయడస
ఇఇటట ననఇ:11-269
వయససస:70
లఇ: పవ
100-123/246

1530 LHL4207569
పపరర: సతకననరకయణ అసననబబదధ

100-128/235

తఇడడ:డ జజనయక
ఇఇటట ననఇ:11-270
వయససస:61
లఇ: పవ
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1531 LHL4207577
పపరర: సససదనరకవవ అసననబబద

100-128/236

తఇడడ:డ సతకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-270
వయససస:37
లఇ: పవ
1534 LHL4214425
పపరర: లకకక బబ మకరరడడ

100-128/239

100-128/242

100-128/244

100-128/877

100-128/248

100-128/878

100-128/252

తఇడడ:డ తమకననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-277
వయససస:34
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1544 LHL4208591
పపరర: సససదయక నరకశ

1547 LHL4214300
పపరర: వనఇకటరకవమక బబ మమక రరడడ క

1550 RBE1665496
పపరర: సఇధక సతవకడ

1553 LHL4209888
పపరర: శశనవకసరకవవ చనన

100-128/255

1556 LHL2568210
పపరర: వనఇకటటష గగరకన

100-128/246

1559 LHL4212395
పపరర: గగరర శశ గగరకన
భరస : గగవఇద
ఇఇటట ననఇ:11-277
వయససస:32
లఇ: ససస స

1539 RBE1959519
పపరర: ససతన దనచడపలర

100-127/818

1542 LHL4210100
పపరర: వనఇకటటశశరరర దనచడపలర

100-128/245

1545 LHL4207585
పపరర: వరరకఘవలల గరరకపకటట

100-128/247

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-274
వయససస:40
లఇ: పవ
100-128/249

1548 RBE0728311
పపరర: సకయరకమ పససపవలలటట

100-128/250

తఇడడ:డ ఆదధననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-274
వయససస:30
లఇ: పవ
100-128/251

1551 LHL4212403
పపరర: చననమకడస గగరన

100-128/879

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-275/A
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-128/253

1554 LHL2562411
పపరర: సరగజన గగరకన

100-128/254

భరస : తమకననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-277
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-128/256

తఇడడ:డ తమకననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-277
వయససస:36
లఇ: పవ
100-128/258

100-128/241

తఇడడ:డ రకమకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-273/A
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-276
వయససస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అచచయక
ఇఇటట ననఇ:11-277
వయససస:54
లఇ: పవ
1558 LHL4208617
పపరర: గగవఇదస గగరకన

100-127/819

భరస : వనఇకటటశశరరర సతవకడ
ఇఇటట ననఇ:11-275A
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : సతకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-276
వయససస:42
లఇ: ససస స
1555 LHL2565695
పపరర: వనఇకయక నగరరర

1541 RBE1727411
పపరర: తనతరకయడడ సతవకడ

1536 RBE0885509
పపరర: ససరరడమక రగగలల

భరస : వనఇకటటశశరరర దనచడపలర
ఇఇటట ననఇ:11-273
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశకశరఠ
ర
ఇఇటట ననఇ:11-274
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : లకకయక
ఇఇటట ననఇ:11-274/A
వయససస:35
లఇ: ససస స
1552 LHL2567766
పపరర: హహహమమవత సతవకడ

100-128/243

తఇడడ:డ వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-273/B
వయససస:58
లఇ: పవ

భరస : వరరకఘవలల
ఇఇటట ననఇ:11-274
వయససస:37
లఇ: ససస స
1549 LHL4214508
పపరర: ససజజత అకకసన పలర

1538 RBE0665539
పపరర: రమమష ననరదనసస

100-128/238

భరస : చఇదడ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-271
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఇగమననయగడడ సతవకడ
ఇఇటట ననఇ:11-273/a
వయససస:67
లఇ: పవ

భరస : తనతయక ననయడడ
ఇఇటట ననఇ:11-273/A
వయససస:50
లఇ: ససస స
1546 LHL4211231
పపరర: ననగమణణ గరరకపకటట

100-128/240

తఇడడ:డ నరససఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-272
వయససస:44
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-273
వయససస:39
లఇ: ససస స
1543 LHL4212361
పపరర: పససడమక సతడస వడ

1535 RBE0885483
పపరర: చఇదడ రకవవ రగగలల

1533 LHL4211223
పపరర: సరగజన అసననబబదధ
భరస : సతకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-270
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆకల ననయడడ
ఇఇటట ననఇ:11-271
వయససస:45
లఇ: పవ

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:11-272
వయససస:41
లఇ: ససస స
1540 LHL4214151
పపరర: ససత దనచడపలర

100-128/237

తఇడడ:డ సతకననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-270
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : పసదద వనఇకట రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-270/A
వయససస:68
లఇ: ససస స
1537 LHL3863750
పపరర: సససదమక ననరదనసస

1532 LHL4210357
పపరర: కకటటశశరరకవవ అసననబబద

1557 LHL2568442
పపరర: కలమమరర నగరరర

100-128/257

భరస : వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-277
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-128/880

1560 RBE1879097
పపరర: అనసష నగరరర

100-128/259

తఇడడ:డ వనఇకయక నగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-278
వయససస:23
లఇ: ససస స
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1561 RBE1909183
పపరర: అనసష నగరరర

100-128/260

తఇడడ:డ వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-278
వయససస:23
లఇ: ససస స
1564 RBE2233013
పపరర: లకడక సకకరటట

100-128/261

1565 RBE2233021
పపరర: పస లననయగడడ సకకరటట

100-128/849

1568 RBE1443142
పపరర: ననగమలలర శశరర వఇగపఇడడ
భరస : రమణ వఇగపఇడడ
ఇఇటట ననఇ:11-281
వయససస:29
లఇ: ససస స

1570 LHL2558922
పపరర: రకమననయగ
డ గగరరజరలర

1571 RBE2233039
పపరర: లకడక గగరరజలర

100-128/263

తఇడడ:డ వనఇకలననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-282
వయససస:46
లఇ: పవ

భరస : రకమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-282/A
వయససస:34
లఇ: ససస స
1576 LHL2562171
పపరర: కకలర మరర బబ రకడడ

100-128/416

100-128/417

100-128/420

భరస : సఇగమననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-289
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-128/264

1580 RBE2233047
పపరర: పససడమక సకకరటట

1583 RBE0977456
పపరర: మమధవ చరఇజవ

100-128/423

1586 LHL4214177
పపరర: హనసమమయమక చరఇజ

100-128/266

1589 LHL2569069
పపరర: చఇదడకళ బబ రకడ
భరస : రకమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-289
వయససస:42
లఇ: ససస స

1569 RBE1633858
పపరర: రకమగ వఇగపఇడడ

100-129/608

1572 LHL4208641
పపరర: రకమ కకషష పకడడ

100-128/265

1575 LHL4207593
పపరర: అపకపరకవవ కకలర మరర

100-128/267

తఇడడ:డ వనఇకకననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-283
వయససస:52
లఇ: పవ
100-129/609

1578 RBE1153923
పపరర: గగవఇదస కకలర మరర

100-129/610

తఇడడ:డ అపకపరకవవ కకలర మరర
ఇఇటట ననఇ:11-283
వయససస:33
లఇ: పవ
100-128/418

1581 LHL4210266
పపరర: చటటటననయడస సకరటట

100-128/419

తఇడడ:డ ననరఇననయడస
ఇఇటట ననఇ:11-284/A
వయససస:58
లఇ: పవ
100-128/421

1584 LHL4210092
పపరర: ఆఇజననయగలల చరఇజ

100-128/422

తఇడడ:డ ససతనరకమమలల
ఇఇటట ననఇ:11-287/A
వయససస:37
లఇ: పవ
100-128/424

భరస : ససతనరకమగలల
ఇఇటట ననఇ:11-287/A
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-128/426

100-127/820

తఇడడ:డ రఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-282/A
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : ఆఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-287
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసన
ఇఇటట ననఇ:11-287/A
వయససస:70
లఇ: పవ
1588 LHL2565943
పపరర: శవకలమక బబ రకడ

1577 RBE1151703
పపరర: అననపపరష కకలర మరర

1566 RBE1782705
పపరర: గగపస బబ డడడ తత

తఇడడ:డ సఇగఇ ననయగడడ వఇగపఇడడ
ఇఇటట ననఇ:11-281
వయససస:70
లఇ: పవ

భరస : చటటననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-284
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-284/A
వయససస:38
లఇ: ససస స
1585 LHL4210118
పపరర: ససతనరకమమలల చరఇజ

100-128/883

భరస : గగవఇదస కకలర మరర
ఇఇటట ననఇ:11-283
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చటటటననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-284
వయససస:39
లఇ: పవ
1582 LHL4214268
పపరర: కకషష వనణణ సకకరటట

1574 LHL3863412
పపరర: లకడక కకలర మరర

100-128/882

తఇడడ:డ అససరర ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-281
వయససస:21
లఇ: పవ

భరస : అపకపరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-283
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : దసరర రకవవ బబ రకడడ
ఇఇటట ననఇ:11-283
వయససస:35
లఇ: ససస స
1579 LHL4207601
పపరర: ఆదధననరకయణ సకకరటట

100-128/262

భరస : రకమననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-282
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-128/884

1563 LHL4212452
పపరర: అకసమక పపరరర
భరస : లకకక ననయడస
ఇఇటట ననఇ:11-279/B
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నలమక
ఇఇటట ననఇ:11-280
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సఇగఇ ననయగడడ వఇగపఇడడ
ఇఇటట ననఇ:11/281
వయససస:37
లఇ: పవ

1573 LHL4212478
పపరర: శకఇత పకడడ

100-128/881

భరస : సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-278/A
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : పస లననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-280
వయససస:42
లఇ: ససస స
1567 RBE1443134
పపరర: రమణ వఇగపఇడడ

1562 LHL4212460
పపరర: వనఇకట రకవమక సప ఇఠరఇ

1587 LHL2563781
పపరర: రకమకకషష బబ రకడ

100-128/425

తఇడడ:డ సఇగమననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-289
వయససస:67
లఇ: పవ
100-128/427

1590 RBE0722876
పపరర: పకరశత బబ రకడ

100-128/428

తఇడడ:డ రకమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-289
వయససస:42
లఇ: ససస స
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1591 RBE1882224
పపరర: వనఇకటటష బబ రకడ

100-129/22

తఇడడ:డ రకమకకషష బబ రకడ
ఇఇటట ననఇ:11-289
వయససస:22
లఇ: పవ
1594 RBE1665553
పపరర: గగపస సకగర

1592 LHL2562155
పపరర: ససరపననయగడడ బబ రకడ
తఇడడ:డ జఇగమననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-291
వయససస:67
లఇ: పవ

100-128/431

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర సకగర
ఇఇటట ననఇ:11-291/A
వయససస:24
లఇ: పవ

1595 LHL4212445
పపరర: వనఇకటరకవమక మమకరకల

తఇడడ:డ వరకసకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-293
వయససస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-294
వయససస:73
లఇ: పవ
1603 LHL3863024
పపరర: పకరశత కకతస వలసస

100-128/438

100-128/441

100-128/444

100-128/447

తఇడడ:డ వరయక
ఇఇటట ననఇ:11-305
వయససస:74
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1607 RBE2233054
పపరర: మఇగమక సకగర

1610 RBE2233088
పపరర: నరరసరరడడడ తనడడపరరస

1613 RBE1676980
పపరర: శవయక జఇగకల

100-127/821

1616 LHL2564169
పపరర: బచచమయక జఇగకల

100-128/439

1619 LHL4212569
పపరర: బబలమ కలమమరర జఇగకల
భరస : ననగరశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-305/5
వయససస:43
లఇ: ససస స

1599 LHL4211249
పపరర: భవకన సఇకలరకతడ

100-128/435

1602 RBE1220607
పపరర: తరరపతరకవవ మమగగలలరర

100-129/611

1605 LHL4210225
పపరర: లకకకననరకయణ సకగర

100-128/440

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-299
వయససస:45
లఇ: పవ
100-128/442

1608 RBE2233062
పపరర: వనఇకటటశశరరర సకగర

100-128/443

తఇడడ:డ లకకయక
ఇఇటట ననఇ:11-299
వయససస:54
లఇ: పవ
100-128/445

100-128/446
1611 RBE1288084
పపరర: ససవక నరససఇహ రరడడ తనటటపకతడ

తఇడడ:డ నరరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-300 BOBBLI STREET
వయససస:28
లఇ: పవ
100-129/530

1614 RBE1879972
పపరర: వనఇకట లకడక జఇగకల

100-129/531

తఇడడ:డ శవయక జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11/304
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-128/448

తఇడడ:డ పవననయక
ఇఇటట ననఇ:11-305
వయససస:42
లఇ: పవ
100-128/450

100-128/432

తఇడడ:డ పకపయక మమగగలలరర
ఇఇటట ననఇ:11-294
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సకఇబయక జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11/304
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ భకఇ జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11-305
వయససస:20
లఇ: పవ
1618 RBE2233096
పపరర: పవననయక జఇగకల

100-128/437

తఇడడ:డ అనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-300
వయససస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:11-304
వయససస:37
లఇ: పవ
1615 RBE1961986
పపరర: వర బడహమమమ జఇగకల

1604 LHL3863404
పపరర: ననరకయణరకవవ కకతస వలసస

1596 LHL3862943
పపరర: అఇజమక సఇకలరకతడ

భరస : రకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-293
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-299
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : నరరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-300
వయససస:49
లఇ: ససస స
1612 LHL2562601
పపరర: సకఇబయక జఇగకల

100-128/434

తఇడడ:డ సకఇబయక
ఇఇటట ననఇ:11-298
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : లకకక ననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-299
వయససస:41
లఇ: ససస స
1609 RBE2233070
పపరర: ససబబలకడక తనడడపరరస

1601 LHL4214045
పపరర: మలర శశరమక మమవవలలరర

100-128/430

భరస : రకమకకటటశశరరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-293
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : పకపయక
ఇఇటట ననఇ:11-294
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : ననరకయణరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-298
వయససస:37
లఇ: ససస స
1606 LHL4214334
పపరర: ససజజత సకగర

100-128/885

తఇడడ:డ రకమకకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-293
వయససస:39
లఇ: పవ
100-128/436

1593 LHL2562163
పపరర: గగరమక బఇటటపలర
భరస : రకమగ
ఇఇటట ననఇ:11-291
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : అఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-291/A
వయససస:57
లఇ: ససస స

100-128/433 1598 LHL3863172
1597 LHL3862950
పపరర: రకమకకటటశశరరకవవ సఇకలరకతడ
పపరర: రకమయక సఇకలరకతడ

1600 LHL4210035
పపరర: పకపయక మవవళళరర

100-128/429

1617 LHL3863081
పపరర: ననగలకడక జఇగకల

100-128/449

భరస : బచచమయక
ఇఇటట ననఇ:11-305
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-128/886

1620 LHL4208724
పపరర: ననగరశశర రకవవ జఇగకల

100-128/451

తఇడడ:డ పవననయక
ఇఇటట ననఇ:11-305/A
వయససస:55
లఇ: పవ
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1621 RBE1884865
పపరర: శరరష జఇగకల

100-127/822

భరస : శశనవకసరకవవ జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11-306
వయససస:23
లఇ: ససస స
1624 RBE1084169
పపరర: సససదన రకవవ బబ బమబరర

100-129/612

100-128/455

100-128/456

100-128/459

100-128/462

100-128/465

100-128/467

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-313
వయససస:35
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1634 LHL4211264
పపరర: మఇగమక బబ మకరరడడ

1637 RBE0837294
పపరర: లమవకణనక బలమర

1640 RBE1226233
పపరర: వనఇకటటసశరరర బలలమల

1643 LHL4210217
పపరర: కకటటశశర రకవవ గగఇడన

100-128/889

1646 LHL4210084
పపరర: వనఇకటటశకశరఠ
ర దననఇ

100-128/460

1649 RBE1288092
పపరర: ననగరఇదడఇ చఇతలచచరరవవ
భరస : ససబబ రరడడ చఇతలచచరరవవ
ఇఇటట ననఇ:11-313
వయససస:29
లఇ: ససస స

1629 LHL4212585
పపరర: వనఇకట నరసమక తనడడపరరస

100-128/888

1632 LHL4207619
పపరర: వవనసనరర బబ మకరరడడ

100-128/458

1635 LHL4211272
పపరర: అనసరకధ బబ మకరరడడ

100-128/461

భరస : నరశఇహరకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-311
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-128/463

1638 RBE1212703
పపరర: సతష కలమమర బలలమల

100-128/464

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర బలలమల
ఇఇటట ననఇ:11-311
వయససస:29
లఇ: పవ
100-128/745

1641 LHL4210068
పపరర: ఆఇజననయగలల బబ మకరరడకడ

100-128/466

తఇడడ:డ నరససఇహరకవ
ఇఇటట ననఇ:11-311/A
వయససస:41
లఇ: పవ
100-128/468

1644 LHL4214086
పపరర: సససదమక బబ మకరరడడ క

100-128/469

భరస : అఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-311/A
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-128/470

తఇడడ:డ పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-311/B
వయససస:61
లఇ: పవ
100-128/472

100-128/454

తఇడడ:డ జగర యక
ఇఇటట ననఇ:11-311
వయససస:73
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-311/A
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : ననగరశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-311/A
వయససస:53
లఇ: ససస స
1648 LHL2565547
పపరర: ససబబబరరడడడ చఇతలచచరరవవ

100-128/457

తఇడడ:డ వరకసకశమ బలలమల
ఇఇటట ననఇ:11-311
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తరరమలయక
ఇఇటట ననఇ:11-311/A
వయససస:58
లఇ: పవ
1645 LHL4212163
పపరర: ఊషక వత గగఇడ

1631 RBE2233104
పపరర: శవకరరడడడ తనడడపరరస

1626 LHL2560290
పపరర: ససబబమక బబ నఇ

భరస : రకమ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-308/A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-311
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : పవన కలమమర అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:11-311
వయససస:27
లఇ: ససస స
1642 LHL4210076
పపరర: ననగరశశర రకవవ గగఇడన

100-128/887

భరస : వవనసనరర
ఇఇటట ననఇ:11-311
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-311
వయససస:51
లఇ: ససస స
1639 RBE1288027
పపరర: శవపకరశత అఇబటట

1628 LHL4212577
పపరర: వనఇకకయమక బబ నఇ

100-128/453

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-308
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలమఇదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-310
వయససస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వవనసనరర
ఇఇటట ననఇ:11-311
వయససస:38
లఇ: పవ
1636 RBE0837286
పపరర: కకటటశశరర బలర ల

100-128/72

భరస : సససదన రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-308/A
వయససస:83
లఇ: ససస స

భరస : శవకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-310
వయససస:59
లఇ: ససస స
1633 LHL4207627
పపరర: కకషష బబ మకరరడడడ

1625 RBE1061605
పపరర: వరయక జఇగల

1623 LHL2567121
పపరర: హనసమమయమక బబ బమబరర
భరస : వరయక
ఇఇటట ననఇ:11-307
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ జఇగల
ఇఇటట ననఇ:11/308
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసచచరరడడడ వననన
ఇఇటట ననఇ:11-308/A
వయససస:38
లఇ: పవ
1630 LHL4211256
పపరర: సకఇబబడజకఇ తనడడపరరస

100-128/452

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11-307
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయక బబ బమబరర
ఇఇటట ననఇ:11-307
వయససస:27
లఇ: పవ
1627 LHL4208732
పపరర: వనఇకటరరడడడ వననన

1622 LHL2561074
పపరర: వరయక బబ బమబరర

1647 LHL4214128
పపరర: వనఇకట నరసమక దననఇ

100-128/471

భరస : వనఇకటటశశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-311/B
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-128/473

1650 LHL4208740
పపరర: వనమమ రరడడడ చటటటఇ

100-128/474

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-313/A
వయససస:79
లఇ: పవ
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1651 RBE1885094
పపరర: శవ పడసకద గరరకపకటట

100-128/475

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-315
వయససస:29
లఇ: పవ
1654 RBE0889931
పపరర: దడవ కలమమరర అననఇ

100-128/477

100-129/613

100-129/616

100-128/481

తఇడడ:డ శశనవకస రకవవ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:11-332
వయససస:24
లఇ: పవ
1669 LHL4211587
పపరర: ఆదధలకడక శఇకరససటట

100-129/254

100-129/624

భరస : ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:11-351
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-129/618

1670 RBE1920917
పపరర: ననగమణణ యయగరటటలమ

1673 RBE0975146
పపరర: మణణకలమమర బబ మకరరడడ

100-129/626

1676 RBE1382167
పపరర: వనఇకటటశశరరర కమతఇ

100-129/621

1679 RBE1426437
పపరర: అబగదలరకలర షపక
తఇడడ:డ బబషక షపక
ఇఇటట ననఇ:11-351
వయససస:27
లఇ: పవ

100-128/480

1665 RBE1633965
పపరర: మహహష జగనననధఇ

100-129/619

1668 RBE1676931
పపరర: సలమకన

100-129/622

తఇడడ:డ ఆదచయక
ఇఇటట ననఇ:11-332
వయససస:22
లఇ: పవ
100-127/823

1671 RBE0975120
పపరర: మగరళ బబ మకరరడడ

100-129/623

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-340
వయససస:43
లఇ: పవ
100-129/625

1674 LHL4212320
పపరర: రకణణ చగగరరపకటట

100-128/890

భరస : వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:11-342
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-129/627

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-342
వయససస:50
లఇ: పవ
100-129/628

1662 RBE0805176
పపరర: కకఇడలల ఇకలసరరస

తఇడడ:డ యయసస జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-331
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మగరళ
ఇఇటట ననఇ:11-340
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశశరరర కమతఇ
ఇఇటట ననఇ:11-342
వయససస:44
లఇ: ససస స
1678 RBE1426429
పపరర: బబ డడడ హఫసజజ షపక

1667 RBE1676915
పపరర: కకటయక

100-129/615

తఇడడ:డ పపరయక
ఇఇటట ననఇ:11-331
వయససస:48
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశశరరర యయగరటటలమ
ఇఇటట ననఇ:11-338 BC COLONY
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : మగరళ
ఇఇటట ననఇ:11-340
వయససస:37
లఇ: ససస స
1675 RBE1329201
పపరర: ఆదచమక కమతఇ

100-129/617

తఇడడ:డ ఆదచయక
ఇఇటట ననఇ:11-332
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-334
వయససస:37
లఇ: ససస స
1672 RBE0975138
పపరర: లకడక బబ మకరరడడ

1664 RBE1633957
పపరర: ననగమణణ జగనననధఇ

100-128/479

తఇడడ:డ అదచయక అననఇ
ఇఇటట ననఇ:11-319
వయససస:69
లఇ: పవ

భరస : మహహష జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-331
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-129/620

1656 RBE0890046
పపరర: మమరర ససభబససన దడవ అననఇ

100-129/614 1659 RBE1524644
1658 RBE0890079
పపరర: యహహ వకవట వనన సన అననఇ
పపరర: సతకపడభగకలమమర అననఇ

1661 RBE1524677
పపరర: కకశషష వనణణ గఇధఇ

100-129/23

తఇడడ:డ సతక పడభగ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:11-319
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : భబససర రకవవ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-330
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏసస మమచరర
ఇఇటట ననఇ:11-331
వయససస:21
లఇ: పవ
1666 RBE1587203
పపరర: మధస కలమమర దనసరర

100-128/478

తఇడడ:డ సతకపడభగకలమమర అననఇ
ఇఇటట ననఇ:11-319
వయససస:41
లఇ: పవ

తలర : గగవఇదరకజలల
ఇఇటట ననఇ:11-330
వయససస:30
లఇ: పవ
1663 RBE1940576
పపరర: సలమకన జగనననథఇ

1655 RBE0889956
పపరర: మమరర వణన దడవ అననఇ

1653 RBE1922517
పపరర: వనఇకటటశశరరర గరరకపకటట
తఇడడ:డ చన నరససఇహఇ గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-315
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతక పడభగ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:11-319
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతకపడభగకలమమర అననఇ
ఇఇటట ననఇ:11-319
వయససస:42
లఇ: ససస స
1660 RBE0974957
పపరర: బబససరవవ గఇధఇ

100-128/476

తఇడడ:డ శవ పడసకద గరరకపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-315
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : సతక పడభగ కలమమర
ఇఇటట ననఇ:11-319
వయససస:64
లఇ: ససస స
1657 RBE0890061
పపరర: మమరరససభబషసణణదడవ అననఇ

1652 RBE1885144
పపరర: భగలకడక గరరకపకటట

100-128/482
1677 RBE0885475
పపరర: వనఇకట అఇజననయ రరడడడ బరవలర

తలర : కరరణన కలమమరర
ఇఇటట ననఇ:11-348
వయససస:28
లఇ: పవ
100-129/629

1680 RBE1212810
పపరర: సససదమక చకశల

100-128/483

భరస : నరససఇహ రకవవ చకశల
ఇఇటట ననఇ:11-364
వయససస:41
లఇ: ససస స
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1681 RBE1212828
పపరర: మగసలయక చకశల

100-128/484

తఇడడ:డ వరయక చకశల
ఇఇటట ననఇ:11-364
వయససస:72
లఇ: పవ
1684 RBE0975054
పపరర: సఇజవ పససపవలలటట

100-129/630

100-129/633

100-129/635

100-129/638

100-128/487

100-128/489

100-127/825

భరస : సససదనరకవవ హసననబబదస
ఇఇటట ననఇ:11-417
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1694 RBE1224799
పపరర: శవ ననగరఇదడమక వరతఇ

1697 RBE1524636
పపరర: ననగ హరరష నఇబమరర

1700 RBE1891969
పపరర: ససజనక పసలరల

1703 RBE1329490
పపరర: కలపన సకకరటట

100-123/248

1706 RBE1886803
పపరర: ససఇధస పకననదదాస

100-129/639

1709 RBE0891093
పపరర: అఇజననయగలల పలలర గగఇత
తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:11-423
వయససస:59
లఇ: పవ

1689 RBE1157800
పపరర: గగరవమక దసరరర

100-129/634

1692 RBE1157867
పపరర: వనసషషవ దసరరర

100-129/637

1695 RBE0942573
పపరర: ససబబబ లకకక ఉపపలపకటట

100-128/486

భరస : ససబబబ రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-390
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-128/488

1698 RBE1898352
పపరర: అభరకఇ నఇబమరర

100-128/727

తఇడడ:డ ససబబరకవవ నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:11/390
వయససస:21
లఇ: పవ
100-123/247

1701 RBE1891852
పపరర: గరరర పసలరల

100-124/722

తఇడడ:డ చఇదడ రకవవ పసలరల
ఇఇటట ననఇ:11-395
వయససస:29
లఇ: పవ
100-128/746

1704 RBE1329508
పపరర: రతనసలల సకకరటట

100-128/747

తఇడడ:డ గగరర ననయగడడ సకకరటట
ఇఇటట ననఇ:11-403
వయససస:31
లఇ: పవ
100-128/490

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రకవవ పనదద
ఇఇటట ననఇ:11-411
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-128/491

100-129/632

భరస : కకశలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:11-381
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : రతనసలల సకకరటట
ఇఇటట ననఇ:11-403
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖర పకననదధ
ఇఇటట ననఇ:11-411
వయససస:38
లఇ: ససస స
1708 RBE1329482
పపరర: ననగమణణ హసననబబదస

100-129/636

తఇడడ:డ చఇదడ రకవవ పసలరల
ఇఇటట ననఇ:11-395
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : గరరర పసలరల
ఇఇటట ననఇ:11-395
వయససస:22
లఇ: ససస స
1705 RBE1401009
పపరర: కలమమరర పకననదధ

1691 RBE1157859
పపరర: కకశలఇగఇ దసరరర

1686 RBE0974924
పపరర: వనఇకట శశనస మకరసన

భరస : ససతనరకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-381
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబ రకవవ నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:11-390
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రకవవ జజలల
ఇఇటట ననఇ:11-393
వయససస:29
లఇ: ససస స
1702 RBE1833086
పపరర: అనసష పసలరల

100-128/891

భరస : వర సకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-381
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రకఘవవలల
ఇఇటట ననఇ:11-390
వయససస:47
లఇ: పవ
1699 RBE1084417
పపరర: శవక జజకత జజలల

1688 RBE1177246
పపరర: ననగమణణ వజజడగరరర

100-127/824

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-373
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససతనరకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-381
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చన ననసర
ఇఇటట ననఇ:11-381
వయససస:37
లఇ: పవ
1696 RBE0942581
పపరర: ససబబబ రకవవ నఇబమరర

100-129/631

భరస : కకషషయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-380
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ససతనరకమయక
ఇఇటట ననఇ:11-381
వయససస:63
లఇ: ససస స
1693 RBE1224781
పపరర: వర సకశమ వరతఇ

1685 RBE0974916
పపరర: హహససన మకరసన

1683 RBE2480150
పపరర: రమణ ఉపపలపకటట
భరస : కకటయక ఉపపలపకటట
ఇఇటట ననఇ:11-367
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర
ఇఇటట ననఇ:11-373
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట శశనస మకరసన
ఇఇటట ననఇ:11-373
వయససస:28
లఇ: ససస స
1690 RBE1157842
పపరర: కకటటశశరమక దసరరర

100-128/485

తఇడడ:డ మగసలయక చకశల
ఇఇటట ననఇ:11-364
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదధననరకయణ
ఇఇటట ననఇ:11-367
వయససస:27
లఇ: పవ
1687 RBE0974932
పపరర: సకరద మకరసన

1682 RBE1212927
పపరర: నరససఇహ రకవవ చకశల

1707 RBE1530484
పపరర: సకయ కలమమర పకననదధ

100-129/640

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర పకననదధ
ఇఇటట ననఇ:11-411
వయససస:23
లఇ: పవ
100-128/492

1710 RBE0891135
పపరర: సకమమమ జకఇ పలలర గగఇత

100-128/493

భరస : అఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-423
వయససస:54
లఇ: ససస స
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1711 RBE0891143
పపరర: వనఇకటటశశరరర పలలర గగఇత

100-128/494

తఇడడ:డ అఇజననయగలల
ఇఇటట ననఇ:11-423
వయససస:28
లఇ: పవ
1714 RBE1329458
పపరర: వనఇకట అపరష నరకశ

100-128/497

1715 RBE1329466
పపరర: అననపపరష నరకశ

100-128/892

1718 RBE1049817
పపరర: ఆఇజననయగలల కకలకకట

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర ససరఇగర
ఇఇటట ననఇ:11/454
వయససస:30
లఇ: పవ

1721 RBE1524776
పపరర: శవ పకరశత ససరఇగర

తఇడడ:డ పస ల ననయగడడ సకకరటట
ఇఇటట ననఇ:11-469
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరశశరరకవప
ఇఇటట ననఇ:11-483
వయససస:33
లఇ: పవ
1729 RBE1410240
పపరర: శరరష ఆవవల

100-128/503

100-128/506

భఇధసవవ: కకటటశశరకవవ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-598
వయససస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1730 RBE1287946
పపరర: పదక జఇగకల

1733 RBE1287979
పపరర: లకడక జఇగకల

100-128/509

1736 RBE1925239
పపరర: రమణ కలఇదర

100-126/532

1739 RBE1899269
పపరర: రమణ కలఇదర
భరస : ననగరకజ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-598
వయససస:23
లఇ: ససస స

1719 RBE1356527
పపరర: సరసశత కకలకకట

100-128/500

1722 RBE0837245
పపరర: నరసమక మగఇజహహచ

100-128/501

1725 RBE1882240
పపరర: సతకవత సకకరటట

100-126/533

భరస : పస ల ననయగడడ సకకరటట
ఇఇటట ననఇ:11-469
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-129/643

1728 RBE1410190
పపరర: గణణశ ఆవవల

100-128/502

తఇడడ:డ శశ రకమగలల ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:11-486
వయససస:35
లఇ: పవ
100-128/504

1731 RBE1287953
పపరర: రకమగ జఇగకల

100-128/505

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11-489
వయససస:30
లఇ: పవ
100-128/507

1734 RBE1287995
పపరర: వనఇకటటసశరరర జఇగల

100-128/508

తఇడడ:డ వరయక జఇగల
ఇఇటట ననఇ:11-489
వయససస:52
లఇ: పవ
100-128/510

భరస : నగరజ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-598
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-128/749

100-128/748

భరస : తనవటటననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-468
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : రకమగ జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11-489
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : కకనడ లల
ఇఇటట ననఇ:11-499
వయససస:37
లఇ: ససస స
1738 RBE1891449
పపరర: తరపతమక కలఇదర

100-129/641

భరస : వనఇకటటశశరరర జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11-489
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర జఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11-489
వయససస:28
లఇ: పవ
1735 RBE0695528
పపరర: దననలకకక లఇగకల

1727 RBE0975112
పపరర: అనసరకధ గగఇడన

1716 RBE1329425
పపరర: వనఇకట శశషగరరరరకవవ నరకశ

భరస : ఆఇజననయగలల కకలకకట
ఇఇటట ననఇ:11-454
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరవవ
ఇఇటట ననఇ:11-483
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : గణణశ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:11-486
వయససస:30
లఇ: ససస స
1732 RBE1287961
పపరర: కకఇడ జఇగకల

100-128/499

తఇడడ:డ పస ల ననయగడడ సకకరటట
ఇఇటట ననఇ:11-469
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-129/642

100-128/496

తఇడడ:డ సససదయక నరకశ
ఇఇటట ననఇ:11-449
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : కకశయక ససరఇగర
ఇఇటట ననఇ:11-454
వయససస:26
లఇ: ససస స

100-126/531 1724 RBE1810381
1723 RBE1810332
పపరర: తరరపత నరఇ ననయగడడ సకకరటట
పపరర: గఇగక భవకన సకకరటట

1726 RBE0975104
పపరర: నరససఇహరవవ గగఇడన

100-128/498

తఇడడ:డ హనసమఇతతరకవవ కకలకకట
ఇఇటట ననఇ:11-454
వయససస:31
లఇ: పవ
100-129/532

1713 RBE0695437
పపరర: ఏడడకకఇదలల లఇగకల
తఇడడ:డ వనఇకట చచననయక లఇగకల
ఇఇటట ననఇ:11-424
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : సససదడశశరకవవ నరకశ
ఇఇటట ననఇ:11-449
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : సససదయక నరకశ
ఇఇటట ననఇ:11-449
వయససస:49
లఇ: ససస స
1720 RBE1084128
పపరర: కకశయక ససరఇగర

100-128/495

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర పలలర గగఇత
ఇఇటట ననఇ:11-423
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శశషగరరరరకవవ నరకశ
ఇఇటట ననఇ:11-449
వయససస:27
లఇ: ససస స
1717 RBE1443159
పపరర: ససభదడమక నరకశ

1712 RBE1116749
పపరర: అననపపరష పలలర గగఇత

1737 RBE1925247
పపరర: తరరపటమక కలఇదర

100-128/511

భఇధసవవ: కకటటశశరరకవవ కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:11-598
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-128/750

1740 RBE1672617
పపరర: తరరపఠమక

100-129/644

భరస : కకటటశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:11-598
వయససస:23
లఇ: ససస స
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1741 RBE1891662
పపరర: వజడ గరరర కకషష

100-128/512

తఇడడ:డ పసదద బగడడ యక
ఇఇటట ననఇ:11-704
వయససస:23
లఇ: పవ
100-129/645

భరస : గఇగయక వజడగకరర
ఇఇటట ననఇ:11-704
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-129/745

భరస : వనఇకటటశశరరర బబ దనర
ఇఇటట ననఇ:11TH WARD
వయససస:19
లఇ: ససస స
100-128/531

తలర : ససరరష శలఇ
ఇఇటట ననఇ:15/14
వయససస:27
లఇ: ససస స

1748 RBE2518835
పపరర: సకయ గణణష గఇధఇ

1751 RBE1177196
పపరర: శవమక శశరకఇ

100-128/1054

1754 RBE1541291
పపరర: బబల ననగమక శశరకమ

100-113/593

తఇడడ:డ ససబబబరకవవ శలఇ
ఇఇటట ననఇ:16-14
వయససస:28
లఇ: పవ

1757 RBE0722892
పపరర: లకడక చనవక

100-128/1053

తఇడడ:డ ననగరశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:16-36
వయససస:24
లఇ: ససస స
1762 RBE1400621
పపరర: రకమలకడక బబ డడడ తత

100-129/726

100-129/727

100-127/827

భరస : శవ ననగరశశర రకవవ
ఇఇటట ననఇ:113-A
వయససస:37
లఇ: ససస స
1768
పపరర: నవన కలమమర బబ మకరరడడ
భఇధసవవ: అనల కలమమర కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:215 N Moore Road
వయససస:32
లఇ: పవ

1763 RBE1400639
పపరర: గగవఇద రకవవ బబ డడడ తత

100-128/1059

1752 RBE1926815
పపరర: పడసకద జగనననథఇ

1755 RBE1176800
పపరర: వనఇకమక కకపవపల

1758 RBE1727023
పపరర: సకయ శశ బబ లర ఇ

100-128/1056

1761 RBE0976532
పపరర: ఆదధలకడక దనసరర

100-129/728

1764 RBE0727602
పపరర: రకమగలమక శశరకఇ
భరస : మమరరస
ఇఇటట ననఇ:19-62
వయససస:36
లఇ: ససస స

1766 RBE1940428
పపరర: వనఇకటటష వజడగరరర

1767 RBE1991850
పపరర: తవటట ననయగడడ మగఇజ

తఇడడ:డ శకకఇసన
ఇఇటట ననఇ:1137
వయససస:28
లఇ: ససస స

100-119/254

100-128/1057

100-128/1055

100-128/533

భరస : భబరత రకజ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:16-200
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బ సఇగఇ ననయగడడ సఇగఇ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:16/A/17
వయససస:32
లఇ: పవ

1769 RBE0890160
పపరర: రరవత పడతసపకటట

100-114/806

తఇడడ:డ ననగరశశరరకవవ బబ లర ఇ
ఇఇటట ననఇ:16/36
వయససస:23
లఇ: ససస స

100-128/537

తఇడడ:డ ననగయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:117
వయససస:28
లఇ: పవ
100-126/542

1749 RBE2517308
పపరర: శశ లకడక గఇధఇ

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరర కకపవపల
ఇఇటట ననఇ:16-00
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయక
ఇఇటట ననఇ:16/42
వయససస:21
లఇ: పవ

భరస : గగవఇద రకవవ
ఇఇటట ననఇ:16/A/17
వయససస:29
లఇ: ససస స
1765 RBE1883883
పపరర: శశ లకడక కకతస పలర

1760 RBE1891639
పపరర: శశ రకఇ శవ కకషష

100-128/514

తఇడడ:డ కకషటయక జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:15-83
వయససస:20
లఇ: పవ

భరస : సకగర బబబగ
ఇఇటట ననఇ:16-18
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-128/1060

1746 RBE1665199
పపరర: అఇజయక కఇడచల

భఇధసవవ: శవకజ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:12-32
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశర రకవవ శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:15-91
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-128/1058

100-128/751

తఇడడ:డ చన కకటయక
ఇఇటట ననఇ:11TH WARD
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : శవయక శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:15-79
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషటయక
ఇఇటట ననఇ:15-83
వయససస:21
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-129/646

భఇధసవవ: శవకజ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:12-32
వయససస:20
లఇ: పవ

1750 RBE1399535
పపరర: అనసరకధ శలఇ

1759 RBE1667963
పపరర: సకయశశ బబ లర ఇ

1745 RBE1426452
పపరర: లకడక భరతకవ

1743 RBE1889922
పపరర: వజడగరరర అఇజల
భరస : గఇగయక
ఇఇటట ననఇ:11-704
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రకవవ భరతకవ
ఇఇటట ననఇ:11-750
వయససస:29
లఇ: ససస స

1747 RBE2516565
పపరర: లకడక బబ దనర

1756 RBE1176776
పపరర: కకశఇత శలఇ

100-128/513

భరస : గఇగయక వజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:11-704
వయససస:23
లఇ: ససస స

1744 RBE1633890
పపరర: అఇజల వజడగరరర

1753 RBE1889898
పపరర: జగనననథఇ పడసకద

1742 RBE1923176
పపరర: అఇజల వజడగరరర

100-128/1064

100-129/249

తఇడడ:డ తనరర ననయగడడ మగఇజ
ఇఇటట ననఇ:161-7
వయససస:55
లఇ: పవ
100-128/536

1770 RBE1727189
పపరర: వనఇకటటశశరరర సదధదవకడ

100-127/826

తఇడడ:డ సతకననరకయణ సదధదవకడ
ఇఇటట ననఇ:11275A
వయససస:29
లఇ: పవ
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1771 RBE1541283
పపరర: కకటటష శశరకమ

100-127/1

తఇడడ:డ యరశనగకయమ శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:37
లఇ: పవ
1774 RBE1925577
పపరర: కకశషటయక దనసరర

100-128/4

100-128/23

100-129/735

100-128/794

1781 RBE1084078
పపరర: మఇమగన మహమకద

1776 RBE1925619
పపరర: మరరయమక వజడ

100-129/250

1779 RBE1994714
పపరర: సఇగఇ ననయగడడ బబ డడడ తత

100-129/736

1782 RBE1084086
పపరర: హసనహ మకద మహమకద

1784 RBE1675404
పపరర: అఇజమక

100-129/738

100-129/740

100-128/797

1787 RBE1164110
పపరర: ఆదధమహన కకమతనఎఇ

100-129/741

1788 RBE1164912
పపరర: లత గరటట ఇ

భరస : వనఇకటటశశరరర గరటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:MRO OFFICE VENUKA BAZAR
వయససస:29
లఇ: ససస స

1790 RBE1472547
పపరర: లకడక పస చఇచరర

1791 RBE0728196
పపరర: బబలయక పకనసగఇటట

100-128/1070

1793 RBE1086256
పపరర: అఇజమక వజజడగరరర

1794 RBE1086264
పపరర: ననగమక వజజడగరరర

తఇడడ:డ పసదద బగడడ యక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసదద బగడడ యక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:43
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-128/800

భరస : ననగయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-128/802

1796 RBE1086298
పపరర: గఇగగలల వజజడగరరర

1799 RBE1471002
పపరర: జయరకమ రఇగ
తఇడడ:డ రఇగరకజ రఇగ
ఇఇటట ననఇ:SC-713
వయససస:40
లఇ: పవ

100-128/798

100-128/801

తఇడడ:డ ననగయక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-128/803

తఇడడ:డ పసదద బగడడ యక వజజడగరరర
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:48
లఇ: పవ
100-128/1071

100-125/1047

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరర కకమతనఎఇ
ఇఇటట ననఇ:H.NO. 11-342 BC COLONY
వయససస:28
లఇ: పవ

1792 RBE1086249
పపరర: గఇగయక వజజడగరరర

100-128/799

100-129/739

తఇడడ:డ శశనస కలఇదర
ఇఇటట ననఇ:H NO 11/58
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకయక
ఇఇటట ననఇ:N.A.
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆధదననరకయణ జజలల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:41
లఇ: పవ

100-129/737

1785 RBE1675420
పపరర: వనఇకటటశశరరర కలఇదర

తఇడడ:డ నరసయక పస చఇచరర
ఇఇటట ననఇ:MUTYALAMPADU ROAD
వయససస:50
లఇ: పవ

1798 RBE1151752
పపరర: రవ జజలల

100-129/251

తఇడడ:డ పస ల ననయగడడ బబ డడడ తత
ఇఇటట ననఇ:0-0
వయససస:71
లఇ: పవ

భరస : శవ రరడడడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:MUTYALAMPADU ROAD
వయససస:68
లఇ: ససస స

1795 RBE1086272
పపరర: ననగయక వజజడగరరర

100-128/6

భరస : ననగయక వజడ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:H NO 11/58
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:H NO 11-58
వయససస:24
లఇ: ససస స
1789 RBE1223601
పపరర: వరమక కకలమ

1778 RBE1994706
పపరర: నరసమక బబ డడడ తత

100-128/3

భరస : హసనహ మకద మహమకద
తఇడడ:డ అలల సకహహబ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:C/O SK.PENTU SAHEB ENADU ఇఇటట ననఇ:C/O SK.PENTU SAHEB ENADU
వయససస:66
లఇ: ససస స
వయససస:74
లఇ: పవ

భరస : చన సససదన రకవవ బలలమల
ఇఇటట ననఇ:D.NO:11-209
వయససస:32
లఇ: ససస స
1786 RBE1675370
పపరర: వనఇకట లకడక

100-128/5

భరస : సఇగఇ ననయగడడ బబ డడడ తత
ఇఇటట ననఇ:0-0
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకయక అననవరపవ
ఇఇటట ననఇ:BC COLONY
వయససస:25
లఇ: పవ
1783 RBE1108928
పపరర: ననగమణణ బలలమల

1775 RBE1925585
పపరర: రకణమక దనసరర

1773 RBE1923259
పపరర: నగరజ శశరకమ
తఇడడ:డ తరరపతయక శశరకమ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:25
లఇ: పవ

భరస : కకశషటయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరకయణ మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:0-0
వయససస:30
లఇ: పవ
1780 RBE1456483
పపరర: మహన రకవవ అననవరపవ

100-128/2

తఇడడ:డ కకటయక శశరకఇ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:31
లఇ: పవ
1777 RBE1879030
పపరర: వర సససదసలల మలరరడడడ

1772 RBE1923234
పపరర: ననకరసఠరక శశరకఇ

1797 RBE1287938
పపరర: వనఇకటననగలకడక అననవరపవ

100-128/806

భరస : రమమష అననవరపవ
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-125/1049

100-125/1048
1800 RBE0618421
పపరర: వనఇకటలకడక పడసనన అళహరర

భరస : శశనవకస
ఇఇటట ననఇ:S.I. Quart
వయససస:46
లఇ: ససస స
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100-Gurajala

Additions
S

5Be RBE2525368

a o ond: 11-215

Doko

Part No:119

AC No:100

