నగరపలక సససస సధరణ ఎననకల, 2021
ఫట ఓటరర జబత - మఖ పతస
నగరపలక సససస పర

: గసటర

వరర / డవజన నసబర

: డవజన-06

మతతస ఓటరర ససఖఖ

: 10099

నగరపలక సససస ఉననటట శసన సభ
నయజకవరరస నసబర మరయ పర

: 94 - గసటర పశశమ
అనసచక

కమ ససఖఖ

ఏ.స./ప.యస. నస:

ఓటరర ససఖఖ
పరషల

సల

ఇతరల

మతతస

1
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8

14

0
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2
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6

9

0

15

3
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3

3

0
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4
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2

3

0

5

5

95 / 4

4

8

0
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6

95 / 5

5

1

0

6

7

95 / 6

4

2

0

6

8

95 / 7

4

3

0

7

9

95 / 8

3

5

0

8

10

95 / 9

0

2

0

2

11

95 / 10

0

4

0

4

12

95 / 11

1

2

0

3

13

95 / 12

5

0

0

5

14

95 / 13

1

2

0

3

15

95 / 14

0

1

0

1

16

95 / 16

1

1

0

2

17

95 / 18

1

2

0

3
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95 / 19

3

1

0

4
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95 / 20

2

0

0

2
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95 / 21

0

1

0

1

21

95 / 22

1

1

0

2

22

95 / 23

1

0

0

1

23

95 / 25

2

1

0

3

24

95 / 26

1

0

0

1

25

95 / 28

1

8

0

9

26

95 / 30

1

0

0

1

27

95 / 31

0

1

0

1

28

95 / 32

1

0

0

1

29

95 / 33

0

3

0

3

30

95 / 35

3

2

0

5

31

95 / 36

4

3

0

7

32

95 / 37

1

2

0

3

33

95 / 38

1

0

0

1

34

95 / 41

1

0

0

1

35

95 / 42

2

2

0

4

36

95 / 43

0

2

0

2

37

95 / 45

0

1

0

1

38

95 / 46

1

2

0

3

39

95 / 47

2

1

0

3

40

95 / 51

1

1

0

2

41

95 / 52

1

0

0

1

42

95 / 53

2

1

0

3

43

95 / 54

2

0

0

2

44

95 / 55

0

1

0

1

45

95 / 56

1

1

0

2

46

95 / 58

0

2

0

2

47

95 / 60

1

0

0

1

48

95 / 61

1

0

0

1

49

95 / 62

1

2

0

3

50

95 / 63

0

2

0

2

51

95 / 64

0

3

0

3

52

95 / 65

1

1

0

2

53

95 / 66

2

0

0

2

54

95 / 68

2

1

0

3

55

95 / 69

1

1

0

2

56

95 / 70

4

4

0

8

57

95 / 71

2

1

0

3

58

95 / 74

2

0

0

2

59

95 / 77

2

0

0

2

60

95 / 78

1

0

0

1

61

95 / 79

0

3

0

3

62

95 / 80

2

2

0

4

63

95 / 81

1

0

0

1

64

95 / 82

4

5

0

9

65

95 / 83

1

0

0

1

66

95 / 85

0

1

0

1

67

95 / 88

1

0

0

1

68

95 / 89

4

2

0

6

69

95 / 90

1

1

0

2

70

95 / 91

0

1

0

1

71

95 / 93

0

1

0

1

72

95 / 94

0

1

0

1

73

95 / 95

2

2

0

4

74

95 / 96

2

1

0

3

75

95 / 97

1

1

0

2

76

95 / 99

3

0

0

3

77

95 / 100

0

1

0

1

78

95 / 101

0

1

0

1

79

95 / 102

1

1

0

2

80

95 / 103

1

3

0

4

81

95 / 104

188

179

0

367

82

95 / 105

15

13

0

28

83

95 / 106

102

108

0

210

84

95 / 107

233

270

0

503

85

95 / 108

22

20

0

42

86

95 / 109

16

20

0

36

87

95 / 110

5

6

0

11

88

95 / 111

6

10

0

16

89

95 / 112

10

10

0

20

90

95 / 113

8

8

0

16

91

95 / 114

307

353

0

660

92

95 / 115

418

396

0

814

93

95 / 116

301

300

0

601

94

95 / 117

602

653

0

1,255

95

95 / 118

469

515

0

984

96

95 / 119

221

239

0

460

97

95 / 120

356

375

0

731

98

95 / 121

234

262

0

496

99

95 / 122

0

5

0

5

100

95 / 123

1

1

0

2

101

95 / 124

2

1

0

3

102

95 / 125

292

295

0

587

103

95 / 126

141

147

0

288

104

95 / 127

94

104

0

198

105

95 / 128

89

108

0

197

106

95 / 129

71

63

0

134

107

95 / 130

116

116

0

232

108

95 / 131

289

302

0

591

109

95 / 132

1

1

0

2

110

95 / 135

97

101

0

198

111

95 / 136

20

21

0

41

112

95 / 137

12

9

0

21

113

95 / 143

3

1

0

4

114

95 / 147

1

1

0

2

115

95 / 149

2

0

0

2

116

95 / 154

1

1

0

2

117

95 / 155

0

1

0

1

118

95 / 156

2

1

0

3

119

95 / 157

0

1

0

1

120

95 / 159

4

3

0

7

121

95 / 163

2

0

0

2

122

95 / 165

1

0

0

1

123

95 / 167

0

1

0

1

124

95 / 171

1

0

0

1

125

95 / 179

1

0

0

1

126

95 / 180

0

1

0

1

127

95 / 181

2

0

0

2

128

95 / 184

1

0

0

1

129

95 / 185

1

1

0

2

130

95 / 187

0

1

0

1

131

95 / 195

1

1

0

2

132

95 / 196

1

1

0

2

133

95 / 197

1

1

0

2

134

95 / 198

2

1

0

3

135

95 / 200

1

1

0

2

136

95 / 205

1

0

0

1

137

95 / 207

1

0

0

1

138

95 / 213

1

2

0

3

139

95 / 221

0

1

0

1

140

95 / 225

0

2

0

2

141

95 / 226

0

1

0

1

142

95 / 229

1

0

0

1

143

95 / 230

0

1

0

1

144

95 / 231

1

1

0

2

145

95 / 233

1

0

0

1

146

95 / 234

3

0

0

3

147

95 / 236

1

0

0

1

148

95 / 237

1

0

0

1

149

95 / 240

1

0

0

1

150

95 / 241

0

1

0

1

151

95 / 242

1

0

0

1

152

95 / 243

0

1

0

1

153

95 / 246

0

1

0

1

154

95 / 247

0

1

0

1

155

95 / 248

6

4

0

10

156

95 / 249

0

1

0

1

4,912

5,187

0

10,099

మతతస ఓటరర వవరల

నగరపలక సససస ఓటరర జబత
పచరణధకర మరయ మనసపల కమషనర,
గసటర నగరపలక సససస

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
1
SQX2062537
పపరర: కకరర దదరర భవన భభరర వ

95-1/1190

తఇడడ:డ కకరర భభససర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయసదస:22
లఇ: ససస స
4
SQX2062297
పపరర: దదదరక సరయ పరలలపవ

95-117/1202

2
SQX1983808
పపరర: లకడక నరససఇహ మమరరస
వసరసవఝఝల
భఇధదవవ: తతజజవత లఇకర
ఇఇటట ననఇ:9-1-65
వయసదస:49
లఇ: పవ

95-3/648

5
SQX2366268
పపరర: శవరనఇధ కకమమర కకటడ

95-117/1203

3
SQX1984194
పపరర: తతజజవత లఇకర

భరస : లకకక నరససఇహ మమరరస వసరసవఝఝల
ఇఇటట ననఇ:9-1-65
వయసదస:51
లఇ: ససస స
6
SQX1806157
పపరర: జవత లకడక పరలవనలల

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-2-1 SAI BABA TEMPLE ROA
వయసదస:23
లఇ: ససస స

భఇధదవవ: కకటటశదర రరవవ అలల
ఇఇటట ననఇ:9-2-9,1st line, Railpet
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హహసపసనయయ పరలవనలల
ఇఇటట ననఇ:9-2-11
వయసదస:29
లఇ: ససస స

7
SQX2062263
పపరర: సదపడజ మమమళలపలల

8
SQX2151405
పపరర: శరహరర మమఠరర

9
SQX2546646
పపరర: దదరరరమనననడడ కకఇడవటట

95-117/1205

తఇడడ:డ రవ కకమమర మమమళలపలల
ఇఇటట ననఇ:9-2-18
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-120/622

తఇడడ:డ మమటటలలరర యహన బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:9-2-91
వయసదస:26
లఇ: ససస స
13
SQX2066736
పపరర: షకకర సయద

11
SQX2236966
పపరర: మఝరళ కకషష చనన రరవవరర

95-6/574

14
SQX1974385
పపరర: శశరవ ససఇగ కతడయ

17
SQX2102598
పపరర: వనఇకట అననపవరష వఇగల

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ ఆయనవవలల
ఇఇటట ననఇ:9-3-45
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ Nanda Sasthri వఇగల
ఇఇటట ననఇ:9-3-191
వయసదస:69
లఇ: పవ

95-55/1107
19
SQX2102762
పపరర: వనఇకట లకడకపవరన సదఇదరర
వఇగల
భరస : వనఇకట అనదనపవరనఆనఇద శరససస స వఇగల
ఇఇటట ననఇ:9-3-191
వయసదస:64
లఇ: ససస స

20
SQX2096493
పపరర: శశశలజ పరరరపవడడ
భరస : రవ శఇకర పరరరపవడడ
ఇఇటట ననఇ:9-3-191
వయసదస:38
లఇ: ససస స

22
SQX2112696
పపరర: షరరరన శశషఇ

23
SQX2404606
పపరర: పవషష సపరపవ

95-115/638

తఇడడ:డ బభబఝ శశషఇ
ఇఇటట ననఇ:9-4-17/13
వయసదస:20
లఇ: ససస స
25
SQX2418192
పపరర: ఆఇథథన జయ శర మమచరల

95-117/1216

తఇడడ:డ బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-4-24
వయసదస:44
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/1218

26
SQX1842194
పపరర: దతవ పడవలకర రరవకకఇదద

12
SQX2061810
పపరర: దదరర పడసరద తతఇడడపవ

95-117/1209

15
SQX2062289
పపరర: ఇమమమన షపక

95-115/637

95-117/1210

తఇడడ:డ నడరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:9-3-39/A
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-53/1069

18
SQX2102564
పపరర: రవ శఇకర వఇగల

95-54/668

తఇడడ:డ వనఇకట అననపవరష శరససస స వఇగల
ఇఇటట ననఇ:9-3-191
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-56/924

95-117/1214

95-248/996
21
SQX2071389
పపరర: మహమకద అబఝదర రరవవఫ
బభష మహమకద
తఇడడ:డ ఎఇడడఎ అబఝదర రహహమమన బభష ఎఇడడఎ
ఇఇటట ననఇ:9-4-11
వయసదస:29
లఇ: పవ

24
SQX1881903
పపరర: అబఝ తదలఇ ససదదగర

95-117/1215

తలల : మహబమబ బ ససదదగర
ఇఇటట ననఇ:9-4-21
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-70/1049

27
SQX1881952
పపరర: రరజవ సఇగరన

తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ రరవకకఇదద
ఇఇటట ననఇ:9-4-23
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబనరవర సరదమ సఇగరన
ఇఇటట ననఇ:9-4-23-9
వయసదస:32
లఇ: పవ

29
SQX2034072
పపరర: సరజద మహమకద

30
SQX2317329
పపరర: రరగ పసడయ పసదపవలలటట

తఇడడ:డ సరద ర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:9-4-24/1
వయసదస:22
లఇ: పవ

95-117/1207

తఇడడ:డ తతఇడడపవ
ఇఇటట ననఇ:9-3-16
వయసదస:23
లఇ: పవ

భరస : కకఇడయయ సపరపవ
ఇఇటట ననఇ:9-4-17/B
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మమచరల
ఇఇటట ననఇ:9-4-21B
వయసదస:20
లఇ: ససస స
28
SQX1691260
పపరర: సదబభన సయయద

95-200/814

తఇడడ:డ కకశశర ససఇగ
ఇఇటట ననఇ:9-3-39
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-117/1211

95-117/1204

తఇడడ:డ రఇబభబఝ కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:9-2-36
వయసదస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదరరవవ చనదనరవవర
ఇఇటట ననఇ:9-2-108
వయసదస:20
లఇ: పవ

భరస : నదగఝర సయద
ఇఇటట ననఇ:9-3-27/A
వయసదస:25
లఇ: ససస స
16
SQX2058550
పపరర: శరరవణణ ఆయనవవలల

95-117/1206

తఇడడ:డ మహన రరవవ మమఠరర
ఇఇటట ననఇ:9-2-28
వయసదస:40
లఇ: పవ

10
SQX2289585
పపరర: మమటటలలరర ఇఇదద

95-3/649

95-117/1219

95-117/1217

95-117/1220

తఇడడ:డ హరర పడసరద రరవవ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-4-26
వయసదస:20
లఇ: ససస స
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31
SQX2010015
పపరర: శర శశదత కరరఇశశటట

95-117/1221

తఇడడ:డ శరనవరస కరరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-4-27
వయసదస:23
లఇ: ససస స

32
SQX2110427
పపరర: సరయ చఇడడ కకఇడతటట
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ కకఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:9-4-30
వయసదస:24
లఇ: పవ

95-109/1013 35
34
SQX2314763
SQX2132710
పపరర: వనఇకట సరయ మధదర కరరఇపవడడ
పపరర: అమరగఇదడబభబఝ వవలదదఇడక

తఇడడ:డ అఇజయయ కరరఇపవడడ
ఇఇటట ననఇ:9-4-38/A
వయసదస:24
లఇ: పవ
37
SQX2872893
పపరర: సదబభబ రతనఇ బబ ఇతదల

95-117/1222

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ వనలదఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-4-41
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-117/1302

భరస : బబ ఇతదల యయలసదరరరవ
ఇఇటట ననఇ:9-4-54A
వయసదస:35
లఇ: ససస స
40
SQX2870848
పపరర: కకరణకయ మహల

95-70/1050

38
SQX2901114
పపరర: ఉషరరణణ తననరర

భరస : వనఇకటరరజ మహల
ఇఇటట ననఇ:9-4-58
వయసదస:38
లఇ: ససస స

41
SQX2207975
పపరర: ధన లకడక కకలల పర

95-117/28

36
SQX2078103
పపరర: రఫస షపక

95-90/796

తఇడడ:డ సదబభన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-4-53
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-117/1305

భరస : శరయఇ కకమమర తననరర
ఇఇటట ననఇ:9-4-55
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-135/527

33
SQX0337238
పపరర: వనఇకట రరజగశదర అయయపష
సరదమ గఝపస భమమ
తఇడడ:డ వ వ కకటటశదర రరవవ భమమమ
ఇఇటట ననఇ:9-4-38
వయసదస:31
లఇ: పవ

39
SQX2072940
పపరర: వజయ శరమ పవలమగమరర

95-107/460

తఇడడ:డ నతక9దహ పవలమగమరర
ఇఇటట ననఇ:9-4-56
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-116/603

భరస : సరఇబశవరరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:9-4-60
వయసదస:36
లఇ: ససస స

42
SQX1917574
పపరర: పవజత బఇడరర

95-90/797

తఇడడ:డ రమమశ బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:9-4-63
వయసదస:23
లఇ: ససస స

95-117/1226 44
95-104/504 45
43
SQX2140366
SQX2520666
SQX2096261
పపరర: ఆతకకలరర బభససత అఫఫ డ జ షపక
పపరర: రవ చఇదడ సరయ పడశరఇత పటనఇ
పపరర: పదదకన కకతస మమసద

తఇడడ:డ ఆతకకలరర జవరద అఫఫ డ జ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-4-75/B
వయసదస:23
లఇ: పవ
46
SQX2045276
పపరర: అససమ సదలల న షపక

తఇడడ:డ నదరరయణ మమరరస పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-4-77
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-8/1192

తఇడడ:డ ఖదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:9/4/85
వయసదస:21
లఇ: ససస స
49
SQX2030088
పపరర: సరయ లత తమకన

95-4/1357

95-117/1236

తఇడడ:డ భమ శఇకర అమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-6-21/A
వయసదస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

50
SQX2185734
పపరర: పవషషవలల కగథణదబబ ఈనద

53
SQX2039972
పపరర: వజయ లకడక కగలమవథడ

95-118/803

56
SQX2213346
పపరర: సరయ కకషష గఇగరశశటట

59
SQX1821479
పపరర: సతయవత గలబ
భరస : వనఇకటటశదరరల గలబ
ఇఇటట ననఇ:9-6-27/2
వయసదస:41
లఇ: ససస స

95-248/997

95-221/807

51
SQX1855659
పపరర: కకరణ సరయ మణణకఇఠ
తతనదగఝఇటల
తఇడడ:డ రరధ కకషష మమరరస తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-5-18
వయసదస:24
లఇ: పవ

95-114/622

54
SQX1968817
పపరర: కకటపరటట తడనదథ

95-65/644

95-181/1207

తఇడడ:డ కకటపరటట వనఇకట రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-5/A/2/6
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-118/804

తఇడడ:డ రరఇ మహన రరవవ గఇగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-6-9
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-118/811

48
SQX1675990
పపరర: భమలకడక సతస
భరస : గగవఇద రరడడడ సతస
ఇఇటట ననఇ:9-4-169
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : ససనదదలక కగలమవథడ
ఇఇటట ననఇ:9-5-228
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట అమరనదథ గగలకసద
ఇఇటట ననఇ:9-6-4
వయసదస:28
లఇ: ససస స
58
SQX2376929
పపరర: జజయతరకయ అమకశశటట

95-117/1227

భరస : వనఇకటటశదరరల కగథణదబబ ఈనద
ఇఇటట ననఇ:9-4-239
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : వజయ చఇద కకయమ
ఇఇటట ననఇ:9-5-23
వయసదస:35
లఇ: ససస స
55
SQX2355022
పపరర: సరయ మనస గగలకసద

తఇడడ:డ పడసనన ఆఇజనవయఝలక కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:9-4-81
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరర వనఇగళఇ మదదదల
ఇఇటట ననఇ:9-4-91
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభలమజ తమకన
ఇఇటట ననఇ:9-4-212
వయసదస:25
లఇ: ససస స
52
SQX1837038
పపరర: నదగ శ⌍వవతద తతమమల

47
SQX2342699
పపరర: సదశల మమజగటట

95-7/1042

57
SQX2377521
పపరర: శరకరఇత వడల పవడడ

95-118/810

తఇడడ:డ రమమరరవవ వడల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:9-6-21
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-118/812

60
SQX2349595
పపరర: శరమమయల కకరణ జరరరపఫ తతల

95-118/815

తఇడడ:డ జజన ససలదరరజ జరరరపఫ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-6-32
వయసదస:47
లఇ: పవ
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95-118/816 62
95-118/817 63
61
SQX1796150
SQX2144293
SQX1895218
పపరర: వనఇకట నరససఇహరరవవ రరయఝడడ
పపరర: వనఇకట సరయ కలమయణ తతజ తదటట
పపరర: అఇజమక తదటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల రరయఝడడ
ఇఇటట ననఇ:9-6-36
వయసదస:47
లఇ: పవ
64
SQX1803691
పపరర: గగపరల కకషష శవ

95-118/823

తఇడడ:డ వనఇకట శవ పడసరద రరవవ తదటట
ఇఇటట ననఇ:9-6-37
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : సదబబరరవవ తదటట
ఇఇటట ననఇ:9-6-38
వయసదస:63
లఇ: ససస స

65
SQX1823665
పపరర: రరజగశదరర తతనదగఝఇటల

66
SQX2513042
పపరర: సరయ చరణ శరరరఇ

తఇడడ:డ రరమయయ శవ
ఇఇటట ననఇ:9-6-40 MOTUPALLI VARISTRE
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : నదగబడహకఇ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-6-51
వయసదస:40
లఇ: ససస స

67
SQX2480705
పపరర: సరయ మమనక గఇగరశశటట

68
SQX2571990
పపరర: శర లకడక చతరరల

95-118/839

95-118/832

95-118/818

95-104/505

తఇడడ:డ మహన రరవవ శరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-6-58/A
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-118/600

69
SQX2570745
పపరర: హహమఇత గఝపస చతరరల

95-118/1

తఇడడ:డ కరమమశదర రరవవ గఇగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-6-64 2nd FLOOR BEHIND A
వయసదస:25
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరవవ చతరరల
ఇఇటట ననఇ:9-6-64 beside ameer mahal
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ చతరరల
ఇఇటట ననఇ:9-6-64 opp to Ameer mahal
వయసదస:21
లఇ: పవ

70
SQX2571164
పపరర: శరనవరస రరవవ చతరరల

71
SQX2855062
పపరర: నదగమణణ మపసదతవ

72
SQX2693646
పపరర: షపక ఖలల

95-118/2

భఇధదవవ: శర లకడక చతరరల
ఇఇటట ననఇ:9-6-64,BESIDE AMEER MAHA
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : రమమశ మలల ఇపలల
ఇఇటట ననఇ:9-6-67
వయసదస:32
లఇ: ససస స

73
SQX2478527
పపరర: లకడక అడతడ పలల

74
SQX2819290
పపరర: ఓరరగఇటట రవ కకరణ

95-118/841

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ అడతడ పలల
ఇఇటట ననఇ:9-6-73
వయసదస:52
లఇ: ససస స
76
SQX2228757
పపరర: అరరణ కకమమర చదలవరడ

95-119/362

79
SQX2085660
పపరర: హరర దతవ సదభభశ బబ గర వరపవ

95-7/11

తఇడడ:డ ఫరదర బబ గర వరపవ
ఇఇటట ననఇ:09-07-23
వయసదస:22
లఇ: పవ

95-118/601

తఇడడ:డ యమనదస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-7-32/D
వయసదస:30
లఇ: పవ

77
SQX2431823
పపరర: తలల ఇ వవణఝగగపరల రరవవ తలల ఇ

95-118/846

భరస : నరరఇదడ కకమమర మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:9-7-8
వయసదస:36
లఇ: ససస స

80
SQX2114387
పపరర: బబ షపక

81
SQX2058329
పపరర: హహనద షపక

83
SQX2025104
పపరర: అఫసడన రగశనదరర మహమకద

95-117/1239

95-118/847

95-114/623

తఇడడ:డ రరయమజ అహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-7-31
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-119/364

తఇడడ:డ కరరమఝదదదన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:9-7-50
వయసదస:23
లఇ: ససస స

84
SQX2539021
పపరర: రమమశ గగ

95-66/1344

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక గగ
ఇఇటట ననఇ:9-7-50 3RD LINE
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-118/857

తఇడడ:డ బభజ బభబఝ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-7-59
వయసదస:27
లఇ: ససస స

95-119/370 89
95-118/863
88
SQX2062743
SQX2052850
పపరర: రరపరరజ పసనదగగఇడ పసనదగగఇడ
పపరర: వనఇకట శశష సరయ శరజ
సగఝటటరర
తఇడడ:డ వనఇకట లకడక నరససఇహ రరవవ పసనదగగఇడ
తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రవ బభబఝ సగఝటటరర
ఇఇటట ననఇ:9-7-71
ఇఇటట ననఇ:9-7-78
వయసదస:20
లఇ: పవ
వయసదస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-47/1305

78
SQX2420644
పపరర: యమమన కకషష తతలసస మమడఇ

భఇధదవవ: తలల ఇ వనఇకట ససత రరమనజజనద దతవ
ఇఇటట ననఇ:9-7-5
వయసదస:58
లఇ: పవ

95-119/365 86
85
SQX1859586
SQX2367548
పపరర: రరఇ మహన రరవవ బబథదపవడక
పపరర: నవహ యమససకన షపక

తఇడడ:డ నదగమలలల సదర రరవవ బబథదపవడక
ఇఇటట ననఇ:9-7-55
వయసదస:24
లఇ: పవ

75
SQX1804640
పపరర: మఝరళ దదసరర
తఇడడ:డ వనఇకట గఝరవయయ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:9-6-78
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-7-30
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-118/853

95-118/840

తఇడడ:డ మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-6-70
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:9-6-75
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకమమర సరదమ చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:9-7-2,sannidhi complex
వయసదస:44
లఇ: పవ

82
SQX2395424
పపరర: యఝసఫ షపక

95-118/1038

87
SQX1895168
పపరర: పడకరశఇ తమకన

95-118/858

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ తమకన
ఇఇటట ననఇ:9-7-70 RAILPET
వయసదస:71
లఇ: పవ
90
SQX2328490
పపరర: రరమకకషష మఝరరల

95-119/373

తఇడడ:డ కకషష మమరరస మఝరరల
ఇఇటట ననఇ:9-7-79
వయసదస:61
లఇ: పవ
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91
SQX2143923
పపరర: యశదఇత గఝఇటటరర

95-119/374

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:9-7-87
వయసదస:23
లఇ: పవ
94
SQX1937036
పపరర: పవరష చఇదడరరవవ రరఇటపరళళ

95-36/1245

తలల : నరసమక రరఇటపరళళ
ఇఇటట ననఇ:9-7-250
వయసదస:26
లఇ: పవ
97
SQX1757780
పపరర: ససతమహలకడక చదఇడడరర

95-198/613

95-119/383

95-115/639

95-35/443

95-114/627

104
SQX1822766
పపరర: సదఇదర రరవమక తదడడపరరరర

107
SQX1822790
పపరర: భభరత రరడడడ తదడడపరరరర

110
SQX1795822
పపరర: వసఇతమక చఇదనడరర

113
SQX2365997
పపరర: గగపసరరజ అమఝదదలపలల
భఇధదవవ: వనజకక పసదపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:9-9-19
వయసదస:40
లఇ: పవ

115
SQX2504652
పపరర: కకలసరన శరరష

116
SQX2118883
పపరర: సమత చరరమమమళల

95-114/636

భరస : ఆనఇద కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-9-25
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నదరరయణ పడత
ఇఇటట ననఇ:9-9-32
వయసదస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

99
SQX2276806
పపరర: అనదష గటట

95-119/378

119
SQX2571818
పపరర: రరఘవమక సఇకకరర
భరస : ఝనస సఇకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-9-32/A
వయసదస:48
లఇ: ససస స

95-119/386

భరస : సదరగష బభబఝ చడననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-8-25A
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-35/441

105
SQX1822774
పపరర: ఉమమదతవ తదడడపరరరర

95-35/442

భరస : బభపస రరడడ తదడడపరరరర
ఇఇటట ననఇ:9-8-407
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-35/444

108
SQX1822808
పపరర: బభపస రరడడ తదడడపరరరర

95-35/445

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ తదడడపరరరర
ఇఇటట ననఇ:9-8-407
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-114/628

111
SQX2874204
పపరర: సరయ భవరన గగల

95-114/762

తఇడడ:డ పడసరద రరవవ గగల
ఇఇటట ననఇ:9-9-10
వయసదస:19
లఇ: ససస స
95-114/632

114
SQX2061380
పపరర: అకబర మహమకద

95-114/635

తఇడడ:డ అఫఫల మహమకద
ఇఇటట ననఇ:9-9-24
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-105/617

భరస : మలల కరరరఫ న రరవవ చరరమమమళల
ఇఇటట ననఇ:9-9-26
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-36/1246

95-89/1000

భరస : మననజ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-8-11 1st FLOOR
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : పరఇడడ రఇగపరష చఇదనడరర
ఇఇటట ననఇ:9-9-6
వయసదస:67
లఇ: ససస స
95-114/629

95-66/1345

95-119/385 102
101
SQX2206803
SQX1830504
పపరర: సఇపవరష గగపరల రరవవ పసరరమళల
పపరర: వజయ లకడక చడననఇశశటట

తఇడడ:డ ఫసలప పరల వలసన పడవణ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-9-15
వయసదస:27
లఇ: ససస స

118
SQX1993229
పపరర: పవతడ పడత

95-89/1001

తఇడడ:డ బభపస రరడడడ తదడడపరరరర
ఇఇటట ననఇ:9-8-407
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రరమయయ ఉటల ఉటల
ఇఇటట ననఇ:9-9-5
వయసదస:32
లఇ: ససస స
112
SQX1858471
పపరర: ఫసలప అనత

98
SQX2074367
పపరర: గరరరజజదతవ తతఇడడపవ

93
SQX2542496
పపరర: కకటటశదర రరవవ నలమల

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:9-8-6/B
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : కకటట రరడడడ తదడడపరరరర
ఇఇటట ననఇ:9-8-407
వయసదస:90
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభపస రరడడడ తదడడపరరరర
ఇఇటట ననఇ:9-8-407
వయసదస:30
లఇ: పవ
109
SQX2538643
పపరర: రరజగశదరర ఉటల ఉటల

96
SQX2077097
పపరర: సదరగష చదఇడడరర

95-198/612

తఇడడ:డ సదబబరరవవ పసరరమళల
ఇఇటట ననఇ:9-8-25/A
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రమమశ కకనగళళ
ఇఇటట ననఇ:9-8-26
వయసదస:22
లఇ: ససస స
106
SQX1822782
పపరర: భభరర వ రరడడడ తదడడపరరరర

95
SQX1999358
పపరర: లకడకనదరరయణ గడడ ఇ

తఇడడ:డ కకషషరరవవ తతఇడడపవ
ఇఇటట ననఇ:9-8-10/1
వయసదస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకక నరససఇహ రరవవ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-8-23
వయసదస:26
లఇ: పవ
103
SQX2114403
పపరర: లకడక వరసవ కకనగళళ

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ నలమల
ఇఇటట ననఇ:9-7-93
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నగగశదరరరవవ గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-8-6
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : సదబడమణయఎఇ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:9-8-6B
వయసదస:72
లఇ: ససస స
100
SQX1641505
పపరర: సదనల రరఘవవఇదడ బబ లశశటట

95-119/377
92
SQX1859669
పపరర: మధద సడధన వజయ భభససర
కనకఇ
తఇడడ:డ వర భదడ రరవవ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:9-7-90
వయసదస:23
లఇ: పవ

117
SQX1858513
పపరర: నకగశ మమడ

95-114/639

తఇడడ:డ నదగ రరజగఇదడ పడసరద మమడ
ఇఇటట ననఇ:9-9-29/A
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-114/205

120
SQX2550408
పపరర: సదమతడ పడత

95-114/641

భఇధదవవ: వనఇకట నదరరయణ పడత
ఇఇటట ననఇ:9-9-32,
వయసదస:20
లఇ: ససస స
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121
SQX2200475
పపరర: వజయ లకడక బబ మకడదల

95-114/642

భరస : సతశ బబ మకడదల
ఇఇటట ననఇ:9-9-34/1
వయసదస:37
లఇ: ససస స
124
SQX2493682
పపరర: షపక బభజ బ

95-114/649

95-114/655

భరస : శరత కకమమర రరయపవడడ
ఇఇటట ననఇ:9-9-66
వయసదస:36
లఇ: ససస స
130
SQX1156588
పపరర: లమలబ షపక

125
SQX1710722
పపరర: జరననదబ షపక

95-200/815

95-114/659

129
SQX1795806
పపరర: లకడక నదరరయణ శరససస స
యలమఇచల
తఇడడ:డ సదబబ రరవవ యలమఇచల
ఇఇటట ననఇ:9-9-72
వయసదస:46
లఇ: పవ

95-114/657

95-114/658

132
SQX1937010
పపరర: పవరష బభయ కగతదవత

95-36/1248

131
SQX1812825
పపరర: సదజజత బభయ సభభవరత

తఇడడ:డ మత లమల నదయక
ఇఇటట ననఇ:9-9-449 BANJARA NAIK COLO
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : రరమఝ నదయక కగతదవత
ఇఇటట ననఇ:9-9-506
వయసదస:44
లఇ: ససస స

134
SQX1935683
పపరర: సరయశరకరఇత రరడడడ కకలల

95-114/660

95-115/643
135
SQX1813138
పపరర: ఇమసయమజ అహకద
మహమకద
తఇడడ:డ అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-10-6,45-7-245NO-601
వయసదస:52
లఇ: పవ

95-115/641

138
SQX1858638
పపరర: ఫసస హహనసర మహమకద

తఇడడ:డ గఇగధర రరడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:9-10-6, flat no 403
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనదమయయ కకనదగఇటభల
ఇఇటట ననఇ:9-10-29
వయసదస:57
లఇ: పవ
142
SQX2148286
పపరర: నదగలకడక దశక
భరస : రరఇబభబఝ దశక
ఇఇటట ననఇ:9-10-43A
వయసదస:51
లఇ: ససస స
145
SQX2068336
పపరర: గగల సరయ శరనవరస

140
SQX2137164
పపరర: హనదమమయమక శవరదద

143
SQX2210706
పపరర: రరఇబభబఝ దశక

146
SQX1858828
పపరర: వనయ కకమమర పఫ లలపఅల

తఇడడ:డ గగల వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:9-10-47A
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ పఫ లలపఅల
ఇఇటట ననఇ:9-10-52
వయసదస:27
లఇ: పవ

95-114/752
148
SQX2861615
పపరర: వనఇకట రరమమనదజ కకషష నరగన
బభబఝ ససడదబకకలన
తఇడడ:డ ససడదబకకలన వనఇకట చఇదడమహన
ఇఇటట ననఇ:9-10-57
వయసదస:21
లఇ: పవ

149
SQX1890979
పపరర: సరయ పసడయఇకర కకలల

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/644

తఇడడ:డ జగననధఇ కకలల
ఇఇటట ననఇ:9-10-75
వయసదస:25
లఇ: ససస స

141
SQX2371813
పపరర: దశక తతజశద

95-114/670

తఇడడ:డ దశక రఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:9-10-43/A
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-237/607

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల దశక
ఇఇటట ననఇ:9-10-43A,
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-143/751

95-115/642

తఇడడ:డ కరరమ ఎఇ ఎ
ఇఇటట ననఇ:9-10-6, FLAT NO-601
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : లఇగయయ శవరదద
ఇఇటట ననఇ:9-10-36
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-114/671

95-114/742

95-114/656

137
SQX2135390
పపరర: సరయ శరకరఇత రరడడడ కకలల

95-115/1

126
SQX2844298
పపరర: వనఇకట దదరర వనడతన థతళకర

128
SQX2322030
పపరర: లకడక సరయ గరఠరకర జజఫరర

136
SQX2135242
పపరర: రరధ ససఇధదజ కకలల

139
SQX2825727
పపరర: మహన రరవవ కకనదగఇటభల

95-94/999

తలల : వనఇకట దదరర శశభ థతళకర
ఇఇటట ననఇ:9-9-60
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగధర రరడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:9-10-6 FLAT NO 403
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఇగధర రరడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:9-10-6, flat 403
వయసదస:23
లఇ: ససస స

95-114/764

భరస : ఖమససఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-9-49 PADMASALEELA BAZA
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ మమరరస శఖమకకలల
ఇఇటట ననఇ:9-10-6
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-114/661

123
SQX2902633
పపరర: వశ అఇకకనడడ దదసరర

తఇడడ:డ వర వనఇకట సతయనదరరయణ రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:9-9-46
వయసదస:19
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ జజఫరర
ఇఇటట ననఇ:9-9-67
వయసదస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససనదద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-9-84
వయసదస:34
లఇ: ససస స
133
SQX2383305
పపరర: వనఇకట గరరరశ కకమమర శఖమకకలల

95-114/643

భరస : కకటటశదరరరవవ చలల పలల
ఇఇటట ననఇ:9-9-35
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : షపక మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:9-9-49
వయసదస:36
లఇ: ససస స
127
SQX2232270
పపరర: మహహన రరయపవడడ

122
SQX2424570
పపరర: శరదతవ చలల పలల

144
SQX2134955
పపరర: శర శరణయ చలల గఝఇడల

95-114/672

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ చలల గఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:9-10-46/A
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-115/649

147
SQX1771278
పపరర: సహహత దదమరరజ

95-115/650

తఇడడ:డ పడభభకర దదమరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-10-55 NEAR RANGA BOMMA
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-13/852

150
SQX2082972
పపరర: అలలఖయ బబ మకశశటట

95-13/853

తలల : అలలఖయ బబ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-10-102
వయసదస:21
లఇ: ససస స
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151
SQX2861540
పపరర: ససజనయ తడడకమళల

95-114/751

భరస : రరజశశఖర తడడకమళల
ఇఇటట ననఇ:9-10-118
వయసదస:30
లఇ: ససస స
154
SQX2356194
పపరర: నదగభఝషణ రరవవ ఉరరటట

95-115/654

95-114/688

160
SQX2357689
పపరర: వనఇకట రరమ చఇదడరరవవ శఇక

95-115/660

తఇడడ:డ కకటటశదరరవవ శఇక
ఇఇటట ననఇ:9-11-33
వయసదస:73
లఇ: పవ
95-115/671

తఇడడ:డ రరమయయ గగనదగఝఇట
ఇఇటట ననఇ:9-11-44
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-115/674

తఇడడ:డ సదధదకర సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:9-11-64
వయసదస:20
లఇ: పవ
169
SQX2521342
పపరర: వనఇకట పవన కకశక కలనశశటట

95-115/676

95-114/700

95-104/509

95-115/678

తఇడడ:డ గఝరర రరజ కలమయ
ఇఇటట ననఇ:9-11-151, KAKUMA VARI STRE
వయసదస:45
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/655

156
SQX2092302
పపరర: చన బడహకఇ తతట

95-104/506

158
SQX1812619
పపరర: మఝనద సరదమ భమదడరర

తఇడడ:డ పసచచయయ తతట
ఇఇటట ననఇ:9-11-11
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-114/691

159
SQX1812684
పపరర: కకమమరర బఝదదదరర

95-114/692

తఇడడ:డ ఏడడకకఇదలక భమదడరర
ఇఇటట ననఇ:9-11-13,MEDICAL COMPLEX
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : ఏడడకకఇడలక బఝదదదరర
ఇఇటట ననఇ:9-11-13,SANJEEVANI NILAYAM
వయసదస:50
లఇ: ససస స

161
SQX2569499
పపరర: రరజయ లకడక కకడఇబ

162
SQX2513034
పపరర: లకడక సదనల కఇదలఇ

95-114/4

95-114/696

తఇడడ:డ నరససఇహచదరరయలక కకడఇబ
ఇఇటట ననఇ:9-11-36
వయసదస:20
లఇ: ససస స

భఇధదవవ: ససత లకడక మలబఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-11-42, 2nd floor
వయసదస:43
లఇ: ససస స

95-114/699
164
SQX1858489
పపరర: శరనవరస సతయ సరయ పడశరఇత
మమడడకకఇడడరర
తఇడడ:డ రవ శఇకర మమడడకకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:9-11-45 NEAR BULAKSHMI ME
వయసదస:24
లఇ: పవ

165
SQX2430783
పపరర: వనలకగమరర అననపవరష మక
భరస : శరబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-11-53
వయసదస:95
లఇ: ససస స

167
SQX2066256
పపరర: మమనక ఉపషల

168
SQX2327609
పపరర: కకసలయ బబ మక

95-130/710

170
SQX2417459
పపరర: నదగమణణ తతనదగఝఇటల

95-115/675

95-115/677

171
SQX2411312
పపరర: చదరరసరక బభచద

95-118/870

తఇడడ:డ సదధకర బభచద
ఇఇటట ననఇ:9-11-95
వయసదస:20
లఇ: ససస స

95-104/507 174
173
SQX1719426
SQX2474732
పపరర: వనఇకట శవ పడతదప లఇగమలకల
పపరర: కకట సదధకర రరవవ కకట

176
SQX2350874
పపరర: అజజ అబఝదల

95-115/673

తఇడడ:డ సదభభశ చఇదడశశఖర బబ మక
ఇఇటట ననఇ:9-11-67
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:9-11-113
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : మమధవ రరవవ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:9-11-118,
వయసదస:30
లఇ: ససస స
178
SQX1858786
పపరర: కకషష మమరరస కలమయ

155
SQX1935709
పపరర: సరఇబశవ రరవవ సదఖవరసస

భరస : సరయ సదరగశ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-11-83
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదసరర రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-11-99
వయసదస:21
లఇ: పవ
175
SQX2108843
పపరర: ఝమనస కకతస పలల

95-114/753

భరస : తతజశద సతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:9-11-65
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ కకషష కలనశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-11-82
వయసదస:22
లఇ: పవ
172
SQX2555498
పపరర: దదసరర వజయ కకమమర

153
SQX2861706
పపరర: బఇదద సరయ రరకగశ
తదడడబబ యన
తఇడడ:డ గరరరధర కకమమర తదడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:9-10-137A
వయసదస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ సదఖవరసస
ఇఇటట ననఇ:9-11-7/45-1-9
వయసదస:41
లఇ: పవ

157
SQX1894070
పపరర: వనఇకట మణణ కఇట శర హరర
మదదల
తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ మదదల
ఇఇటట ననఇ:9-11-13 /s-6
వయసదస:22
లఇ: పవ

166
SQX2290963
పపరర: కకశక సఫ మఝ

95-115/651

తఇడడ:డ పడభభకర శఖరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-10-122/7
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపషల నరససఇహహలక ఉరరటట
ఇఇటట ననఇ:9-10-141
వయసదస:64
లఇ: పవ

163
SQX2566933
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ గగనదగఝఇట

152
SQX2321131
పపరర: సదషక శఖరఇ

95-116/610

భఇధదవవ: కకట కనకదదరర కకట
ఇఇటట ననఇ:9-11-114
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-114/702

177
SQX2095701
పపరర: తరక సరయ తనశస చతబబడ లక

తఇడడ:డ రవవఫ అబఝదల
ఇఇటట ననఇ:9-11-134
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యజజ నదరరయణ చతబబడ లక
ఇఇటట ననఇ:9-11-142
వయసదస:20
లఇ: పవ

95-116/637
179
SQX0160374
పపరర: సరయకకషష మలల కరరరఫ న రరవవ
కనమరల పవడడ
తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:9-11-160
వయసదస:43
లఇ: పవ

180
SQX2444503
పపరర: కకరస క
ర యమలకతతరర

95-6/575

95-116/638

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-11-164
వయసదస:22
లఇ: ససస స
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181
SQX1813351
పపరర: పసడయమ సమమన వ గఝడడ

95-116/639

182
SQX2530624
పపరర: అనదష చఇతలపవడడ

95-247/497

183
SQX2871770
పపరర: మధవ లఇకర

తఇడడ:డ రవ కకమమర గఝడడ
ఇఇటట ననఇ:9-11-165,GMC NO:313
వయసదస:23
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట నదగ హరరశ చఇతలపవడడ
ఇఇటట ననఇ:9-11-167
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : గగపసనదధ మక
ఇఇటట ననఇ:9-11-168
వయసదస:35
లఇ: ససస స

184
SQX1982495
పపరర: వనఇకట మహ లకడక వర

185
SQX2250942
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ బబ మక

186
SQX1858851
పపరర: పదకజ బబ ఇదలపరటట

95-114/703

భరస : వజయగగపరల వర
ఇఇటట ననఇ:9-11-172
వయసదస:38
లఇ: ససస స
187
SQX1812742
పపరర: ఆకరశ బభడడగరనవన

తఇడడ:డ శవ శఇకర రరవవ బబ మక
ఇఇటట ననఇ:9-11-177
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-114/704

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ బభడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:9-11-182
వయసదస:25
లఇ: పవ
190
SQX2354744
పపరర: జయమక అననపవరరడడ

95-116/645

95-225/786

భరస : ఇమమమన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-15-317/139
వయసదస:31
లఇ: ససస స
196
SQX1966225
పపరర: యయసదదదస ఉపవషనడరర

95-74/1273

95-68/1304

తఇడడ:డ కకషరష రరడడడ బభసరన
ఇఇటట ననఇ:9-73
వయసదస:25
లఇ: ససస స
205
SQX2032142
పపరర: సదకనయ రఇగరచడటట

తఇడడ:డ హరర బభబఝ కకనకఇచ
ఇఇటట ననఇ:9-302/A
వయసదస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-36/1249

95-18/1017

194
SQX2013969
పపరర: రరజ చలల

95-19/1113

192
SQX1858455
పపరర: నదగమర బ షపక

95-114/706

195
SQX1691294
పపరర: వకరయ మణణ తమకశశటట

95-28/1032

భరస : సదబబ రరవవ తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-16-909
వయసదస:24
లఇ: ససస స

95-118/1045 198
197
SQX2897106
SQX2461457
పపరర: వనఇకట పడవణ కకమమర వనలకగగటట
పపరర: కకటటశదరమక వలలల పవ

200
SQX1987056
పపరర: శరయఇబభబఝ కవల

203
SQX2115426
పపరర: లకడక పప ననగఇటట

206
SQX2089480
పపరర: జశదఇత అలల
ల రర

209
SQX2066488
పపరర: శరరవణణ దగరన
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ దగరన
ఇఇటట ననఇ:9-341
వయసదస:22
లఇ: ససస స

95-68/1303

భరస : రరఘవవలక వలలల పవ
ఇఇటట ననఇ:9-28-64/30
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-1/1191

201
SQX1816701
పపరర: షరబళ పఠరన

95-89/1002

తఇడడ:డ బషసర ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:9-47-83
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-4/1358

204
SQX1691039
పపరర: నదససయమ షపక

95-28/1033

భరస : నగమలమరర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-113
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-3/650

తఇడడ:డ అలల
ల రర వఘఘనశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-175/A
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-1/1193

95-147/742

భరస : ససనదదలక షపక
ఇఇటట ననఇ:9-13-57
వయసదస:35
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రరవవ పప ననగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-94
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదవనఇదఇ రఇగరచడటట
ఇఇటట ననఇ:9-132/2
వయసదస:24
లఇ: ససస స
208
SQX2107753
పపరర: లకడక భవన కకనకఇచ

191
SQX1937028
పపరర: వనఇకట సరయ ఫణణఇదడ రరడడడ
ఉడడమఝల
తఇడడ:డ శరనవరస రరడడడ ఉడడమఝల
ఇఇటట ననఇ:9-11-770/1
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక కవల
ఇఇటట ననఇ:9-30
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-1/1192

189
SQX2328086
పపరర: అబఝదల రహమన షపక
తఇడడ:డ డ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-11-186 ground floor
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల వనలకగగటట
ఇఇటట ననఇ:9-27-3 Prakash nagar
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అరరమఘమ వలలల పవ
ఇఇటట ననఇ:9-28-64/30
వయసదస:75
లఇ: పవ
202
SQX2044733
పపరర: భవన బభసరన

95-116/642

తఇడడ:డ నరససఇహహలక చలల
ఇఇటట ననఇ:9-16-95
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దదరర రరవవ ఉపవషనడరర
ఇఇటట ననఇ:9-19-143/3
వయసదస:22
లఇ: పవ
199
SQX2464030
పపరర: రరఘవవలక వలలల పవ

188
SQX1813302
పపరర: ఆకరశ చలకకలరర

95-116/641

భరస : బ వ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-11-177/2
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమశ చలకకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-11-182,
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ అననపవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:9-11-191
వయసదస:40
లఇ: ససస స
193
SQX2543676
పపరర: రరజజదఇ షపక

95-116/640

95-116/661

207
SQX1813948
పపరర: బభలమజ ననహహ హ పరణణదతపవ

95-32/676

తఇడడ:డ ఆనదననరరవ పరణణదతపవ
ఇఇటట ననఇ:9-217/A
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-131/781

210
SQX1860972
పపరర: సదరగష కకమమర గఝమకడడ

95-233/913

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ గఝమకడడ
ఇఇటట ననఇ:9-629
వయసదస:23
లఇ: పవ
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211
SQX2057263
పపరర: తతజ దదరరర

95-185/2

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ దదరరర
ఇఇటట ననఇ:10-1-3
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-120/8

తఇడడ:డ పరబడహక చరర మమడడకకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:10-02-06
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-120/11

95-120/760

95-117/1

తఇడడ:డ మరరకకశన కకశనమమసత
ఇఇటట ననఇ:10-3-17
వయసదస:23
లఇ: ససస స
226
SQX2089555
పపరర: నవన తడ

95-56/3

95-28/6

95-28/9

భరస : మమబఝసదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:10-10-452
వయసదస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/764

224
SQX2836336
పపరర: మఝఇతదజ మహమకద

95-120/215

230
SQX1665876
పపరర: పదదకవత సఇజపవ

233
SQX1665892
పపరర: శరరవరణణ దదమమకటట

95-2/14

236
SQX2114239
పపరర: నవన కకమమర బరపనవన

239
SQX1575911
పపరర: రరమ లకడక పటల పరటట
భరస : సదబబయయ పప టల పరటట
ఇఇటట ననఇ:10-11-1054
వయసదస:55
లఇ: ససస స

95-120/13

222
TDZ1802503
పపరర: సఇయఝకస రరమనవన

95-110/1

225
SQX1895572
పపరర: సరయ వననషషవ కకఇడడరర

95-120/14

తఇడడ:డ గఇటయయ గఝపస కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:10-4-2
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-108/3

228
SQX2289650
పపరర: సదరరఇదడ మక

95-110/2

తఇడడ:డ సరయ కకషష మక
ఇఇటట ననఇ:10-5-309
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-28/7

231
SQX1665884
పపరర: వనఇకరయమమక యడవలల

95-28/8

భరస : హనదమయయ లలట యడవలల
ఇఇటట ననఇ:10-10-407
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-28/10

234
SQX1691641
పపరర: కరరక దమకటట

95-28/11

తఇడడ:డ రరజగఇదడ పడసరద దమకటట
ఇఇటట ననఇ:10-10-408
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-2/15

తఇడడ:డ సపతదరమయమయ బరపనవన
ఇఇటట ననఇ:10-10-424
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-28/12

219
SQX2332674
పపరర: శవ నదగగశదర రరవవ పసమకసరన

భరస : కకషష కకశశర
ఇఇటట ననఇ:10-3-16/1 Samasivapet
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజగఇదడ పడసరద దదమమకటట
ఇఇటట ననఇ:10-10-408
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమణణకయ రరవవ రగగళల
ఇఇటట ననఇ:10-10-424
వయసదస:20
లఇ: పవ
238
SQX1691401
పపరర: షహనదజ షపక

221
SQX2860682
పపరర: అవనదశ పరల యమఇగగచ
కలచపవడడ
తలల : వరణణ కలచపవడడ
ఇఇటట ననఇ:10-3-13
వయసదస:24
లఇ: పవ

227
SQX1731579
పపరర: బఝలలల మకయ పసదపవలలటట

95-120/10
216
SQX2393544
పపరర: కకరరపరటట హహమ సదఇదర కకరరపరటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:10-3-8
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : వర మలలల సదర రరవవ సఇజపవ
ఇఇటట ననఇ:10-10-401
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససత రరమయయ యడవలల
ఇఇటట ననఇ:10-10-407
వయసదస:23
లఇ: ససస స
235
SQX2113223
పపరర: దదనవశ రగగళల

95-120/12

భరస : నదగగశదరరరవవ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:10-5
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమఝ జనపఅల
ఇఇటట ననఇ:10-10-396
వయసదస:35
లఇ: పవ
232
SQX1665900
పపరర: హరర పసడయమఇక యడవలల

218
SQX2372605
పపరర: ససతమక నదళఇ

95-12/6

తఇడడ:డ రరమ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:10-2-10, 2 LINE
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : ఏసదరరచఇదడ దతత
స గఝఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:10-3-19/C
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వజయభభససర తడ
ఇఇటట ననఇ:10-4-81
వయసదస:26
లఇ: పవ
229
SQX1691609
పపరర: సదరగష జనపఅల

95-120/9

భఇధదవవ: శరనవరస నదళఇ
ఇఇటట ననఇ:10-3-6,
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగఝర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:10-3-8-15
వయసదస:26
లఇ: ససస స
223
SQX2062347
పపరర: మననగన కకశనమమసత

215
SQX2308013
పపరర: నలన దతవ దదసరర

213
SQX2080752
పపరర: గకఠమన చచదరర మరసర
తఇడడ:డ పవలమల రరవవ
ఇఇటట ననఇ:10-1-13
వయసదస:22
లఇ: పవ

భరస : శవ శఇకర దదసరర
ఇఇటట ననఇ:10-2-7
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తలల : ఝమనసస
ఇఇటట ననఇ:10-2-23, 1st Floor
వయసదస:24
లఇ: పవ
220
SQX2840759
పపరర: శశశదద షపక

95-185/3

తఇడడ:డ అనల కకమమర మదదద
ఇఇటట ననఇ:10-1-5
వయసదస:20
లఇ: ససస స

214
SQX2460814
పపరర: వనఇకట సరరత దతవ మమడడకకఇడడరర

217
SQX2456630
పపరర: భభరర వ

212
SQX2057164
పపరర: మమధదరర మదదద

237
SQX2115087
పపరర: జగదదశ రగగళల

95-5/34

తఇడడ:డ మమణణకయ రరవవ రగగళల
ఇఇటట ననఇ:10-10-424
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-213/4

240
SQX1575473
పపరర: వనఇకట రమణ పప టల పరటట

95-213/5

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ పప టల పరటట
ఇఇటట ననఇ:10-11-1104
వయసదస:27
లఇ: పవ
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241
SQX2518033
పపరర: గకహలకడక పడతసపరటట

95-225/2

భరస : పడభభకర పడతసపరటట
ఇఇటట ననఇ:10-12-12
వయసదస:71
లఇ: ససస స
244
SQX2113553
పపరర: వనఇకట రమణ మకరసన

95-7/12

95-99/2

95-143/2

95-205/3

251
SQX2525863
పపరర: రమమఇజనఉలల చదగఇటట

254
SQX1981851
పపరర: సతషబభబఝ

95-1/38

257
SQX2346799
పపరర: సరయ పవరరషమ శరఖమమరర

95-16/5

260
SQX2569937
పపరర: దదమదర రరడడడ కలకత
తఇడడ:డ రరమ చఇదడ కలకత
ఇఇటట ననఇ:11-1-46
వయసదస:35
లఇ: పవ

95-126/1
262
SQX1863042
పపరర: వనఇకట రరమ సదబబమక
పలవరఇ
భరస : మమధన మహన రరవవ పలవరఇ
ఇఇటట ననఇ:11-2-8
వయసదస:66
లఇ: ససస స

263
SQX2243244
పపరర: పదదకవత మడడపలల
భరస : రరమ చరర మడడపలల
ఇఇటట ననఇ:11-2-223
వయసదస:55
లఇ: ససస స

265
SQX2073153
పపరర: జజనకకరరఇ మమడడశశటట

266
SQX2822401
పపరర: భభరర వ చనదనమమరరస

95-7/13

తఇడడ:డ లఇగగసరద రరవవ మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-03-10
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ నరరడడడ ఆరరమళల
ఇఇటట ననఇ:11-4-18
వయసదస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-240/6

269
SQX2862084
పపరర: ఇఇదదరర చతతలకరర
భరస : సరయ బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:11-4-20
వయసదస:27
లఇ: ససస స

246
SQX2113439
పపరర: వజయ కకమమర వమసయమల
పటట
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ వమసయమల పటట
ఇఇటట ననఇ:10-17-486
వయసదస:22
లఇ: పవ
249
SQX2293991
పపరర: షరరఫవనననసర బబగఝమ షపక

95-5/35

95-31/10

252
SQX1889914
పపరర: నదగగశదర నదయక

95-2/16

తఇడడ:డ సఫ మల నదయక
ఇఇటట ననఇ:10-37
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-78/2

255
SQX1893023
పపరర: మరరయ దదసద పసరరక

95-23/14

తఇడడ:డ రరజ రరవవ పసరరక
ఇఇటట ననఇ:10-80
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-80/6

258
SQX2477024
పపరర: బభలకకటటశదరరరవవ కకరరవ

95-248/3

తఇడడ:డ యలమఇద కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:10-2514
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-120/217

261
SQX1814169
పపరర: తడవవణణ మదదద

95-120/17

తఇడడ:డ రరఘవవలక మదదద
ఇఇటట ననఇ:11-1-62
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-46/9

264
SQX2046092
పపరర: హహమఇత కకమమర దదసదపటటడ

95-8/27

తఇడడ:డ దదసదపటటడ శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:11-3-6
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-120/23

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల చనదనమమరరస
ఇఇటట ననఇ:11-3-15
వయసదస:19
లఇ: ససస స
95-121/1

95-1/37

భరస : సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:10-30
వయసదస:67
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ శశఖర శరఖమమరర
ఇఇటట ననఇ:10-116
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : హమద ఖమన లలట అబఝదల
ఇఇటట ననఇ:10-F2
వయసదస:52
లఇ: ససస స

268
SQX1694462
పపరర: కకరస ర పసడయ ఆరరమళల

95-81/5

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:10-64
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ ఆతతట
ఇఇటట ననఇ:10-102/1
వయసదస:21
లఇ: పవ
259
SQX1651512
పపరర: బబజజన అబఝదల

248
SQX2069003
పపరర: రఫస షపక

తఇడడ:డ శశషగరరర చదగఇటట
ఇఇటట ననఇ:10-34-46
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:10-52-5
వయసదస:54
లఇ: పవ
256
SQX2045755
పపరర: హహమఇత కకమమర ఆతతట

95-213/6

తఇడడ:డ అనవర షపక
ఇఇటట ననఇ:10-27-3255
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:10-33-36
వయసదస:49
లఇ: పవ
253
SQX2539542
పపరర: మహమకద ఫసరగజ షపక

245
SQX1928480
పపరర: గఝలజజర షపక

243
SQX2059350
పపరర: రరషక షపక
తఇడడ:డ రకఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:10-15-101
వయసదస:20
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన జన షపక
ఇఇటట ననఇ:10-17-16
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల యయ కకరరవ
ఇఇటట ననఇ:10-25-14
వయసదస:53
లఇ: పవ
250
SQX2252286
పపరర: బభష షపక

95-97/7

తఇడడ:డ గఝరవయయ బతతల
ఇఇటట ననఇ:10-12-199
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : రవ కకషష మకరసన
ఇఇటట ననఇ:10-16-393
వయసదస:34
లఇ: ససస స
247
SQX2336790
పపరర: యలమఇద కకరరవ

242
SQX2380285
పపరర: చలపత రరవవ బతతల

267
SQX2841906
పపరర: వనఇకట అజయ కకమమర బఝరల

95-120/762

తఇడడ:డ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍
ఇఇటట ననఇ:11-4-7
వయసదస:18
లఇ: పవ
95-120/766

270
SQX2062891
పపరర: జయలకడక పసదపవలలటట

95-120/26

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:11-4-28
వయసదస:24
లఇ: ససస స
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271
SQX2460681
పపరర: పసడమ పకథదద తలల ఇ

95-120/28

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:11-4-53
వయసదస:20
లఇ: పవ

272
SQX2026094
పపరర: వనఇకట కమల సరయ పసడయ
మమఘన తటవరరస
తఇడడ:డ సరయరరఇ తటవరరస
ఇఇటట ననఇ:11-4-55
వయసదస:21
లఇ: ససస స

95-120/31
274
SQX2378685
పపరర: వనఇకట శరనవరసరరవవ
కరకకమమనద
తఇడడ:డ వనఇకట సదబబరరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:11-4-86
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : సదబబరరడడడ మమదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:11-4-99A
వయసదస:60
లఇ: ససస స

277
SQX1806108
పపరర: వననషషవ లకనదవత

278
SQX2836807
పపరర: పసఇచల రరడడడ నరరల

95-121/11

తఇడడ:డ శవ నదగ రరజ లకనదవత
ఇఇటట ననఇ:11-4-104,2ND LINE
వయసదస:24
లఇ: ససస స
280
SQX1814342
పపరర: వనఇకట శరనవరస రరవవ పపరల

95-121/17

95-121/263

95-121/26

95-121/35

95-120/35

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ గగరఇటల
ఇఇటట ననఇ:11-19-857/1
వయసదస:52
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-9/3

290
SQX2434512
పపరర: ఇఇదదరర దతవ చనదమమరరస

293
SQX2085454
పపరర: జజసఫ కకమమర పఫ షఇ

95-62/6

296
SQX1967595
పపరర: గకససయ పఠరన

95-121/22

299
SQX2174639
పపరర: సరయరరఇ ససఇగ ధరఇగర
తలల : దదరర బభయ ధరఇగర
ఇఇటట ననఇ:11-22-7
వయసదస:20
లఇ: పవ

279
SQX2496867
పపరర: చఇదదక
డ పపరల

95-121/16

282
SQX2377646
పపరర: వనమఝల నరససఇహహలక

95-121/18

285
SQX2496644
పపరర: సరయ కకమమర పసదపవలలటట

95-121/23

తఇడడ:డ హరర బభబఝ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:11-4-196
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-121/523

288
SQX2007599
పపరర: వనవశ మరరమమమటభ

95-121/29

తఇడడ:డ గగపరలఇ మరరమమమటభ
ఇఇటట ననఇ:11-4-224a
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-121/36

291
SQX2453249
పపరర: ఆరగగయమక తతమక

95-120/34

తఇడడ:డ ఇనదన రరడడడ తతమక
ఇఇటట ననఇ:11-5-18
వయసదస:77
లఇ: ససస స
95-42/5

294
SQX2834810
పపరర: రరణఝక దతవ వరపనవన

95-58/2

తఇడడ:డ పడకగశ వరపనవన
ఇఇటట ననఇ:11-12-171/A
వయసదస:19
లఇ: ససస స
95-104/5

భరస : గకసప పఠరన
ఇఇటట ననఇ:11-13
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-16/6

95-121/6

తఇడడ:డ వనమఝల వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-4-134
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గరనన శశరరలక పఫ షఇ
ఇఇటట ననఇ:11-9
వయసదస:23
లఇ: పవ

భరస : యయసద నలపవ
ఇఇటట ననఇ:11-12-193
వయసదస:31
లఇ: ససస స
298
SQX2408003
పపరర: సరఇబశవ రరవవ గగరఇటల

287
SQX2867844
పపరర: నఇబమరర హన ఆకరశ

276
SQX1860543
పపరర: శవనదగరరజ పసళల ళ

భరస : వనఇకట శరనవరస రరవవ పపరల
ఇఇటట ననఇ:11-4-123
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ చనదమమరరస
ఇఇటట ననఇ:11-4-247
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరయపవరరడడడ యయరరవ
ఇఇటట ననఇ:11-5-187 2
వయసదస:48
లఇ: ససస స
295
SQX1802776
పపరర: రమణ నలపవ

95-121/262

తఇడడ:డ నఇబమరర శరధర
ఇఇటట ననఇ:11-4-215
వయసదస:19
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ తదర
ఇఇటట ననఇ:11-4-241
వయసదస:23
లఇ: ససస స
292
SQX2196459
పపరర: రరజ కకమమరర యయరరవ

284
SQX2513869
పపరర: వజయ దదరర పడసరద ఆకకల

95-121/5

తఇడడ:డ వవణఝగగపరలరరవ పసళల ళ
ఇఇటట ననఇ:11-4-104
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:11-4-158
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ సఫ మశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-4-200
వయసదస:24
లఇ: పవ
289
SQX1694520
పపరర: సదనత తదర

95-120/32

తఇడడ:డ సతయ సరయ లఇగమఝగఇటభల
ఇఇటట ననఇ:11-04-125
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరనదరరయణ కఇడడ
ఇఇటట ననఇ:11-4-156
వయసదస:19
లఇ: పవ
286
SQX2062958
పపరర: హహమఇత సఫ మశశటట

281
SQX2074441
పపరర: లకడక పడథదయష లఇగమఝగఇటభల

273
SQX1966902
పపరర: భరత చఇదడ మమనశ గగబమబరర
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:11-4-81, 1 ST LANE
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఓబఝల రరడడడ నరరల
ఇఇటట ననఇ:11-4-107
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హరగగపరల పపరల
ఇఇటట ననఇ:11-4-123 3RD LANE
వయసదస:40
లఇ: పవ
283
SQX2568566
పపరర: షణఝకఖ శవ కకమమర కఇడడ

275
SQX2322410
పపరర: కణక మలల శదరర మమదదరరడడడ

95-25/12

297
SQX1807437
పపరర: సఇధయ బభయ వడడతత

95-18/8

భరస : కకఇడద నదయక వడడతత
ఇఇటట ననఇ:11-16-287
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-195/2

300
SQX2894822
పపరర: అశరఫవననసర మహమకద

95-132/815

తఇడడ:డ బశరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:11-22-110/B(78-2-217)
వయసదస:19
లఇ: ససస స
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301
SQX2032753
పపరర: హరర పసడయఇకర వఇగర

95-137/2

తఇడడ:డ పవరరషఫ తస ఇ వఇగర
ఇఇటట ననఇ:11-27-33
వయసదస:23
లఇ: ససస స
304
SQX2057214
పపరర: జజన శశశదద షపక

95-156/1

95-71/4

95-230/2

95-163/1

95-45/2

95-52/9

తఇడడ:డ చనన తరరపతయయ ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:11-503
వయసదస:29
లఇ: పవ
322
SQX1675321
పపరర: హసరదఇత చటటటబబ మక

95-71/5

భరస : రరజ గగపరల రరవవ ఈమన
ఇఇటట ననఇ:11-1386
వయసదస:58
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-8/28

314
SQX2442184
పపరర: వరరఇజనవయ రరడడడ ఏలలరర

317
SQX2084937
పపరర: సరయ పసడయతఇ నదయఝడడ
నరలసపత
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ నరలసపత
ఇఇటట ననఇ:11-397
వయసదస:24
లఇ: పవ
320
SQX2406080
పపరర: అఇజల మమగఝలలరర

323
SQX1982032
పపరర: శరరష యడమ

95-83/3

326
SQX1810506
పపరర: ఈసర పసరరమమళ పలల వ

95-26/16

329
SQX2559615
పపరర: గఝడడవరడ శరయమ కకమమర
తఇడడ:డ గఝడడవరడ రరమ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:12-1-12 Flat No 314
వయసదస:42
లఇ: పవ

309
SQX1806819
పపరర: కనయక పరమమశదరర శనగపలల

95-9/4

312
SQX2043172
పపరర: వనఇకట రరజగశ దదసరర

95-5/37

315
SQX2085025
పపరర: పవన శరకరఇత గఝమక

95-7/14

తఇడడ:డ రరజయయ గఝమక
ఇఇటట ననఇ:11-380/1
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-163/2

318
SQX1810175
పపరర: సరఇబ శవర రరవవ వకసలగడడ

95-25/16

తఇడడ:డ పడసరద వకసలగడడ
ఇఇటట ననఇ:11-493/1,NAGARALU 1ST LINE
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-14/5

321
SQX1814961
పపరర: బభలమజ వనఇకటపషయయ ఇమకడడ

95-149/1

తఇడడ:డ సరఇబయయ ఇమకడడ
ఇఇటట ననఇ:11-624/1B
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-2/17

324
SQX1813641
పపరర: రరజగష బబ యలపలల

95-38/1

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల బబ యలపలల
ఇఇటట ననఇ:11-765/B
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-42/6

తఇడడ:డ హనదమయయ పలల వ
ఇఇటట ననఇ:11-945/6
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-42/942

95-5/36

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:11-206, D2
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : దదరర పడసరద యడమ
ఇఇటట ననఇ:11-687/1
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయఇ బతతల
ఇఇటట ననఇ:11-823/13
వయసదస:31
లఇ: పవ
328
SQX2904464
పపరర: శరలకడక ఈమన

311
SQX2043990
పపరర: సఇధయ రరణణ పవలవరరర

306
SQX2015774
పపరర: రరటభలక మణణయఇ

భరస : మఝకకఇదరరవ శనగపలల
ఇఇటట ననఇ:11-76
వయసదస:71
లఇ: ససస స

భరస : హహమరరవ మమగఝలలరర
ఇఇటట ననఇ:11-599
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవరజ చటటటబబ మక
ఇఇటట ననఇ:11-650/3
వయసదస:25
లఇ: పవ
325
SQX2271484
పపరర: ఏసదబభబఝ బతతల

95-132/1

తఇడడ:డ వనఇకట శవ రరడడడ ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:11-338
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజయయ గఝమక
ఇఇటట ననఇ:11-380 /1
వయసదస:20
లఇ: ససస స
319
SQX1802669
పపరర: వజయబభబఝ ఓరరచ

308
SQX2454833
పపరర: కకషష శరనవరస బభపటల

95-120/39

భరస : రఇబభబఝ మణణయఇ
ఇఇటట ననఇ:11-53
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబబరరవవ పవలవరరర
ఇఇటట ననఇ:11-146/15
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరరస లలవనల చలకవవరర
ఇఇటట ననఇ:11-240
వయసదస:21
లఇ: పవ
316
SQX2074581
పపరర: హహమ హరర గఝమక

95-25/15

తఇడడ:డ ససతరరమయయ బభపటల
ఇఇటట ననఇ:11-75-A
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ సరధద
ఇఇటట ననఇ:11-124
వయసదస:28
లఇ: ససస స
313
SQX1999762
పపరర: నఖల తతజ చలకవవరర

305
SQX1810787
పపరర: బసవపవననయయ కకయ

303
SQX2533123
పపరర: ధనలకడక బదఇ
భరస : అలకల రరఇ పడసరద బదఇ
ఇఇటట ననఇ:11-41/4
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కకయ
ఇఇటట ననఇ:11-50A
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సయద యమసస సయద
ఇఇటట ననఇ:11-65
వయసదస:27
లఇ: పవ
310
SQX2504306
పపరర: హరరక లకడక రరధదక సరధద

95-58/3

తఇడడ:డ లకకయయ గగల
ఇఇటట ననఇ:11-39-1161
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:11-44/a
వయసదస:68
లఇ: పవ
307
SQX2010775
పపరర: సయద ఫసరగజ సయద

302
SQX1672492
పపరర: గరత గగల

327
SQX1896695
పపరర: ఉదయ కకషష చలక

95-128/1

తఇడడ:డ భభససర చలక
ఇఇటట ననఇ:11-962/1
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-104/10

330
SQX2092468
పపరర: వవఇకటలకమరరజవ కకట

95-104/13

తఇడడ:డ కకట సదరగష సదరగష
ఇఇటట ననఇ:12-1-12,407,rvrempire
వయసదస:22
లఇ: ససస స
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331
SQX2439180
పపరర: సదజజత లకడక చఇక

95-104/11

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల చఇక
ఇఇటట ననఇ:12-1-12, FLAT NO.512,
వయసదస:39
లఇ: ససస స
334
SQX2092666
పపరర: పవరషచఇదడశశఖర కఇభఇపరటట

95-104/23

తఇడడ:డ బభలరరజ కఇభఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:12-1-49
వయసదస:45
లఇ: పవ
337
SQX2878932
పపరర: సతయవత అననఇ

95-104/759

95-104/31

95-1/39

95-198/2

95-43/1

భరస : సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-3-54
వయసదస:72
లఇ: ససస స
352
SQX1221654
పపరర: నదగ లలత నరరకటటట

95-104/29

344
SQX2011054
పపరర: నదగ మలల శదరర చఇత

347
SQX2382240
పపరర: పవన కకమమర గరరక

95-51/6

95-109/2

342
SQX1876762
పపరర: రవకకమమర సరదద

345
SQX2143535
పపరర: హహమఇత కకమమర
అనడమమకకనదడ
తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ అనడమమకకనదడ
ఇఇటట ననఇ:12-3-12
వయసదస:24
లఇ: పవ

95-104/36

348
SQX2416345
పపరర: వనఇకట రరవవ దతవరకకఇడ

350
SQX2093870
పపరర: నదగ సదబబయయ అలల ఇరరజ

351
SQX1893809
పపరర: తడవవణణ భమపత

95-107/1

95-105/4

95-108/1329

95-105/822

357
SQX2889681
పపరర: శత మహ లకడక చదలవరడ

358
SQX2821296
పపరర: లలలమ నదగ దదరగరశ

359
SQX2904282
పపరర: బభలమఝరళ కకషష దదసరరర

360
SQX1968064
పపరర: పడభభకర శరవయ మఇబలల

వయసస 01-01-2021 నటక

95-109/5

తఇడడ:డ అపషరరవవ మమకల
ఇఇటట ననఇ:12-7-4
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : కకదఇడపరణణ చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:12-7-27
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక దదసరరర
ఇఇటట ననఇ:12-7-35
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-104/37

354
SQX2902310
పపరర: రరమ కకషష మమకల

భరస : నదగగశదర రరవవ వవపవరర
ఇఇటట ననఇ:12-7-25New Dno12-7-24/1
వయసదస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలలమ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-7-34
వయసదస:19
లఇ: పవ

95-105/2

భరస : అశశక చకరవరరస భమపత
ఇఇటట ననఇ:12-04-408
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడక నరససఇహ రరవవ వవపవరర
ఇఇటట ననఇ:12-7-25 New Dno 12-7-24/1
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-105/413

95-105/1

95-104/33

తఇడడ:డ సదబబరరవవ దతవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:12-3-32
వయసదస:42
లఇ: పవ

356
SQX2854586
పపరర: అనదరరధ వవపవరర

95-104/30

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ సరదద
ఇఇటట ననఇ:12-1-570
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : బభలకకషష వనలలఇపలల
ఇఇటట ననఇ:12-5-2
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-108/1328

95-97/8

339
SQX2385789
పపరర: చఇదడశశఖర సఫ మరకతత

తఇడడ:డ రరమఝ గరరక
ఇఇటట ననఇ:12-3-28,Chintha Vari Street, ko
వయసదస:20
లఇ: పవ

353
SQX2107720
పపరర: లకడక వనలలఇపలల

95-104/15

తఇడడ:డ నదరరయణ సఫ మరకతత
ఇఇటట ననఇ:12-1-82
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబబయయ అలల ఇరరజ
ఇఇటట ననఇ:12-4-9/2
వయసదస:58
లఇ: పవ

భరస : పఫ తత రరజ నరరకటటట
ఇఇటట ననఇ:12-4-496
వయసదస:47
లఇ: ససస స
355
SQX2854479
పపరర: నదగగశదర రరవవ వవపవరర

338
SQX2021954
పపరర: వఇశ పసడయ సప డడసపటట

341
SQX2095859
పపరర: శరరద నడకకడడటట

333
SQX1876648
పపరర: పపడమ కకమమర వరడపలల

తఇడడ:డ పఫ తతరర రరమఝ
ఇఇటట ననఇ:12-1-57/B
వయసదస:25
లఇ: ససస స

భరస : సదరగశ చఇత
ఇఇటట ననఇ:12-3-1
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమఝ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:12-03-14C
వయసదస:24
లఇ: పవ
349
SQX2103430
పపరర: రహథదనసరస షపక

336
SQX2089761
పపరర: పఫ తతరర హహమలత

95-104/24

భరస : అచదయత రరమ రరజ మమమలమ
ఇఇటట ననఇ:12- 1-89
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదరగష బభబఝ ఆదడఇగర
ఇఇటట ననఇ:12-2-42
వయసదస:21
లఇ: ససస స
346
SQX2058469
పపరర: చరఇజవ పడసనన పసదపవలలటట

335
SQX2513489
పపరర: సతయవత అననఇ

భఇధదవవ: నదరరయణ రరవవ సప డడశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-1-80
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక పసరరమళల
ఇఇటట ననఇ:12-1-84
వయసదస:22
లఇ: ససస స
343
SQX2105369
పపరర: దదరర నదగ అఇజల ఆదడఇగర

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ వరడపలల
ఇఇటట ననఇ:12-1-21/D
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదరర రరవవ అననఇ
ఇఇటట ననఇ:12-1-54
వయసదస:48
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదర రరవవ అననఇ
ఇఇటట ననఇ:12-1-62A
వయసదస:49
లఇ: ససస స
340
SQX1974856
పపరర: రరపశర పసరరమళల

95-104/12
332
SQX1981083
పపరర: నవయ గరయతడ కకషష మమనస
కరకకమమనద
తఇడడ:డ శఇకర రరఘవ పడసరద రరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:12-1-12, SVRS EMPIRE, 508
వయసదస:24
లఇ: ససస స

95-105/827

95-107/603

95-105/22

తఇడడ:డ కకషష పడభభకర మఇబలల
ఇఇటట ననఇ:12-7-53
వయసదస:22
లఇ: ససస స
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361
SQX2071033
పపరర: బలరఇ మమరరళల

95-135/2

తలల : రతనఇ మమరరళల
ఇఇటట ననఇ:12-7-69/B
వయసదస:24
లఇ: పవ
364
SQX2001592
పపరర: అబఝదల ఖమదర జలమన షపక

95-105/27

95-105/37

95-105/40

95-106/23

95-105/52

95-106/33

95-106/50

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ బడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:12-8-4
వయసదస:20
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

374
SQX1795178
పపరర: తరరమల కకరణకయ పసదమరరస

377
SQX0675413
పపరర: సదనత కనతద

380
SQX2110252
పపరర: సరయ మమనక పసదపవలలటట

383
SQX1717180
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-106/51

386
SQX2093029
పపరర: వరరఇజనవయఝలక వటట
ల రర

95-106/28

389
SQX2826584
పపరర: చఇతదడ శరవరణణ
భరస : చఇతదడ నదగ రరజ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:12-8-5
వయసదస:38
లఇ: ససస స

369
SQX1721497
పపరర: మహహమఝద షపక

95-106/17

372
SQX2292084
పపరర: శవ నదగ పడసరద కనననల

95-105/46

375
SQX1975903
పపరర: శయమల బవరరడడడ

95-155/1

తలల : మదర కకసడరర
ఇఇటట ననఇ:12-7-141/A
వయసదస:75
లఇ: ససస స
95-106/31

378
MLJ2794824
పపరర: లకకకనదరరయణ ఆళళ

95-106/32

తఇడడ:డ అమఝలక
ఇఇటట ననఇ:12-7-153
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-106/35

381
SQX1876879
పపరర: సరళ దతవ కఇడద

95-106/36

భరస : సరయ రమణ కకమమర కఇడద
ఇఇటట ననఇ:12-7-178
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-229/1

384
SQX0442954
పపరర: కకటటశదరర బబ మక

95-106/22

భరస : సదభభష చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:12-7-1054
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-106/52

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ వటట
ల రర
ఇఇటట ననఇ:12-8-1
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-106/53

95-105/32

తఇడడ:డ సరయ బభబఝ కనననల
ఇఇటట ననఇ:12-7-102/A
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససనదద వరల షపక
ఇఇటట ననఇ:12-7-389
వయసదస:22
లఇ: పవ

భరస : వరరఇజనవయఝలక వటట
ల రర
ఇఇటట ననఇ:12-8-1
వయసదస:64
లఇ: ససస స
388
SQX2484806
పపరర: అఇకకర కకమమర బడడగరనవన

95-105/45

తఇడడ:డ శరనవరస సతయమమరరస పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:12-7-174/A
వయసదస:20
లఇ: ససస స

భరస : శరఇబయయ అలల
ఇఇటట ననఇ:12-7-272/4
వయసదస:76
లఇ: ససస స
385
SQX2092955
పపరర: పరరదత దతవ వటట
ల రర

371
SQX2152817
పపరర: దదనవశ కకమమర తకకసశశటట

366
SQX2497345
పపరర: నససమ బబగమ షపక

భరస : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-7-89, 3RD LINE, LINE
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:12-7-151
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వఠలమచదరర
ఇఇటట ననఇ:12-7-154
వయసదస:47
లఇ: పవ
382
SQX2203404
పపరర: సదబఝబలక అలల

95-105/38

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ పసదమరరస
ఇఇటట ననఇ:12-7-132/A
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇగ దదస పరరగపలల
ఇఇటట ననఇ:12-7-143
వయసదస:22
లఇ: పవ
379
SQX0675538
పపరర: సతయనదరరయణ కనతద

368
SQX1809888
పపరర: రహహమతతలమ షపక

95-105/25

తఇడడ:డ ఉసరకన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:12-7-81,
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తలల : లత తకకసశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-7-101/A
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రశద ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:12-7-116
వయసదస:20
లఇ: పవ
376
SQX1989623
పపరర: గరరరధర గగపరల పరరగపలల

95-105/28

తఇడడ:డ శరనవరస కలవ
ఇఇటట ననఇ:12-7-89/B
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతశ కకమమర ఎనమదల
ఇఇటట ననఇ:12-7-97
వయసదస:22
లఇ: ససస స
373
SQX2469070
పపరర: జజన శశశదద ఖమన పఠరన

365
SQX2494813
పపరర: షబన సదలమసనద షపక

363
SQX2394682
పపరర: కరరరకగశ కకపషల
తఇడడ:డ రరమఝ కకపషల
ఇఇటట ననఇ:12-7-75/106
వయసదస:20
లఇ: పవ

భరస : జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-7-80/B
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : శరరష రరజజ బబ ఇదలపరటట
ఇఇటట ననఇ:12-7-89/12
వయసదస:34
లఇ: ససస స
370
SQX2030492
పపరర: శర వదయ ఎనమదల

95-43/3

తఇడడ:డ మహన రరవవ బఝఇగ
ఇఇటట ననఇ:12-7-75/11A
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-7-80/A
వయసదస:37
లఇ: పవ
367
SQX2090744
పపరర: శరఇత శర బబ ఇదలపరటట

362
SQX2105849
పపరర: సదనత బఝఇగ

387
SQX2037851
పపరర: నదగ సరయ సతయ తతజ వవలలషరర

95-4/18

తఇడడ:డ లకకణ రరవవ వవలలషరర
ఇఇటట ననఇ:12-8-2
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-106/606

390
SQX2858793
పపరర: నదగ వణ పగడల

95-106/782

భరస : కలమయణ పగడల
ఇఇటట ననఇ:12-8-7
వయసదస:30
లఇ: ససస స
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391
SQX2883528
పపరర: లకకక పరతమమకల

95-106/787

భరస : నదగర రరడడడ పరతమమకల
ఇఇటట ననఇ:12-8-12
వయసదస:60
లఇ: ససస స
394
SQX2330900
పపరర: శరగమణణ వరదడ
ద రర

95-106/56

95-106/60

95-106/65

398
SQX2451771
పపరర: పవరష కకమమరర తరరల

401
SQX1757384
పపరర: జయ శర దళవరయ

95-107/4

తలల : వజయ లకడక గగడవరరస
ఇఇటట ననఇ:12-8-67/a
వయసదస:22
లఇ: పవ

404
SQX1988369
పపరర: ససజనయ పసదపవలలటట

95-107/7

భరస : బక రరవవ దఇడడ
ఇఇటట ననఇ:12-8-72
వయసదస:50
లఇ: ససస స

407
SQX2439081
పపరర: శరనవరస రరవవ పసరరమళల

95-107/600

410
SQX2094480
పపరర: శరలన పఫ తతరరజ

తఇడడ:డ బబనదనబకల
ల లమ వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-9-22
వయసదస:26
లఇ: పవ

413
SQX2068435
పపరర: జయ వనఇకట సరయ పవన
నడకల
తఇడడ:డ వనఇకట రరమ పడసరద నడకల
ఇఇటట ననఇ:12-9-23
వయసదస:20
లఇ: పవ

415
SQX2859122
పపరర: జయ శర వతదసవ గగలల

416
SQX2428571
పపరర: శరనవరస రరవవ కరరరమఇచ

95-107/601

తఇడడ:డ భభనదపడసరద గగలల
ఇఇటట ననఇ:12-10-8
వయసదస:18
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-19/4

95-107/5

419
SQX2235653
పపరర: ససమయ దవవలలరర
తఇడడ:డ శరదర
ఇఇటట ననఇ:12-10-120
వయసదస:21
లఇ: ససస స

399
SQX2324465
పపరర: రవ కకమమర యమరనగఝలమ

95-106/64

402
SQX1756527
పపరర: ఈశదరమక గరటట

95-4/21

405
SQX2483329
పపరర: హరరక గరడత

95-107/6

తఇడడ:డ జయరరఇ గరడత
ఇఇటట ననఇ:12-8-70
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-106/66

408
SQX2093912
పపరర: దదరర కయకరకకలమ

95-109/6

తఇడడ:డ నదగగశదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-009
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-107/9

411
SQX0672055
పపరర: కకషష కకశశర పవలపరటట

95-107/10

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-9-17
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-95/4

414
SQX2831477
పపరర: సదనత కకమమరర శవరఇ

95-107/303

భరస : శశభమషణ
ఇఇటట ననఇ:12-10-5
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-107/11

తఇడడ:డ సదబబరరవవ కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:12-10-16/B
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-107/12

95-106/59

భరస : కకషష మమరరస గరటట
ఇఇటట ననఇ:12-8-56
వయసదస:86
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:12-9-15
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-106/205

396
SQX2358471
పపరర: ఉమ మహహశదరర వననన

తఇడడ:డ గగపరల రరవవ యమరనగఝలమ
ఇఇటట ననఇ:12-8-47
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగవఇద
ఇఇటట ననఇ:12-8-546
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ గటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:12-9-8
వయసదస:47
లఇ: పవ

418
SQX2094365
పపరర: డదఇడడభభటభల నరససఇహ సరయ
శరరవణణ చదడ
డ పస
తఇడడ:డ డదఇడడభభటభల వవణఝగగపరల
ఇఇటట ననఇ:12-10-17
వయసదస:24
లఇ: ససస స

95-106/61

భరస : నదగ రరజ హరరష పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:12-8-68
వయసదస:24
లఇ: ససస స

406
SQX2832780
పపరర: అలవనలక మఇగతయమరర దఇడడ

95-106/55

భరస : శరనవరస రరడడడ వననన
ఇఇటట ననఇ:12-8-35
వయసదస:37
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రరవవ దళవరయ
ఇఇటట ననఇ:12-8-49/B
వయసదస:54
లఇ: ససస స

403
SQX1967710
పపరర: వనఇకట సరయ తతజ గగడవరరస

412
SQX2839348
పపరర: బబనదనబకల
ల లమ సరయ కకమమర

95-106/58

తఇడడ:డ నరరసఇహ మమరరస తరరల
ఇఇటట ననఇ:12-8-38
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : రవ కకమమర యమరనగఝలమ
ఇఇటట ననఇ:12-8-47
వయసదస:37
లఇ: ససస స

409
SQX2849529
పపరర: సదభభకర రరవవ గటటటపలల

395
SQX1993302
పపరర: చఇచల జరనన

393
SQX1974419
పపరర: సరయ వరఇజనవయఝలక
తఇడడ:డ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:12-8-15
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : కమలలశ కకమమర జరనన
ఇఇటట ననఇ:12-8-26
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరల రరడడడ వననన
ఇఇటట ననఇ:12-8-35
వయసదస:48
లఇ: పవ
400
SQX2364487
పపరర: జజయత యమరనగఝలమ

95-106/54

తలల : ససవణణలమవవన దవవలలరర
ఇఇటట ననఇ:12-8-13
వయసదస:20
లఇ: పవ

భరస : HUSBAND వరదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:12-8-19
వయసదస:76
లఇ: ససస స
397
SQX2360634
పపరర: శరనవరస రరడడడ వననన

392
SQX2181055
పపరర: హహమవఇత దవవలలరర

417
SQX2081644
పపరర: జజయత బబ లశశటట

95-156/2

భరస : మమరరత కకషష బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-10-16/c
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-106/67

420
SQX2884161
పపరర: సరదత జజనమల సరదత

95-108/1339

తఇడడ:డ కకషష జజనమల
ఇఇటట ననఇ:12-11-19/7
వయసదస:22
లఇ: ససస స
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421
SQX2498244
పపరర: మమరర మఝరరకకపవడడ

95-108/9

422
SQX2080174
పపరర: ఫరరద రజక షపక

భరస : వజయ భభససర రరవవ మఝరరకకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-20
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లటటఫ బభబఝ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-23
వయసదస:21
లఇ: పవ

424
SQX2871473
పపరర: వజయ కకమమరర ఆలలరర

425
SQX1771898
పపరర: దదరర చడననఇశశటట

95-108/1330

తఇడడ:డ జజన ఆలలరర
ఇఇటట ననఇ:12-11-89
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-108/31

428
SQX1812197
పపరర: భభససర రరవవ దరరర

తఇడడ:డ దదరరర రరవవ బతత
స లల
ఇఇటట ననఇ:12-11-184,3/4TH LINE
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యయసద రతనఇ దరరర
ఇఇటట ననఇ:12-11-191/D
వయసదస:32
లఇ: పవ

430
SQX2835759
పపరర: మమరస మక నరర

431
SQX1795194
పపరర: రరజకకమమరర వరడపలల

95-107/304

భరస : సదధకర నరర
ఇఇటట ననఇ:12-11-207
వయసదస:24
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసదరరల చటటటమమలమ
ఇఇటట ననఇ:12-11-219
వయసదస:60
లఇ: ససస స
436
SQX1979533
పపరర: డతవడ రరడబబ
డడ యన

95-109/24

95-108/39

95-110/4

95-109/1143

తఇడడ:డ వహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-341
వయసదస:21
లఇ: పవ
448
SQX2267698
పపరర: అనల కరవవరర
తఇడడ:డ వఇడనఇ కరవవరర
ఇఇటట ననఇ:12-11-359
వయసదస:23
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

437
SQX1894047
పపరర: బభజబభబఝ షసనక

440
SQX2828465
పపరర: మరరబ షపక

443
SQX2066900
పపరర: నదగమణణ చకస

95-109/18

429
SQX2200285
పపరర: హహమమమ షర షపక

95-109/22

95-109/19

435
SQX2368223
పపరర: యఝసఫ షపక

95-108/36

తఇడడ:డ నడరరదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-225/B
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-109/29

438
SQX1810845
పపరర: ఖమదర బ షపక

95-109/30

తఇడడ:డ మమబఝ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-245/3 4TH LINE
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-109/255

441
SQX2890986
పపరర: ఆదదలకడక దతవరరడడడ

95-108/1341

భరస : కకటటశదర రరవవ దతవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-258 (50-6-29)
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-62/9

444
SQX1803774
పపరర: రహఇతతలల షపక
తఇడడ:డ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-338
వయసదస:26
లఇ: పవ

446
SQX1790542
పపరర: రహహమఝననసర షపక

447
SQX1780733
పపరర: నదగమర బ షపక

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ నరర
ఇఇటట ననఇ:12-11-366
వయసదస:21
లఇ: పవ

95-109/17

432
SQX1893999
పపరర: అనత గఝరరగరఇజల

భరస : వనఇకట రరఘవ నదరరయణ రరవవ చకస
ఇఇటట ననఇ:12-11-274,275
వయసదస:55
లఇ: ససస స

449
SQX2880870
పపరర: శవ కకషష నరర

95-108/1340

భరస : సదఇదర రరవవ గఝరరగరఇజల
ఇఇటట ననఇ:12-11-212
వయసదస:26
లఇ: ససస స

95-109/49

భరస : హబబఝలమ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-347/B
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-109/53

426
SQX2890978
పపరర: కకటటశదర రరవవ దతవరరడడ

తఇడడ:డ సదలలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-205
వయసదస:22
లఇ: పవ

భరస : నదగఝర షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-254/A
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహచవననఎమ రరవవ మమదర
ఇఇటట ననఇ:12-11-274/b
వయసదస:23
లఇ: పవ
445
SQX2875813
పపరర: ఫయమజ షపక

95-113/3

తఇడడ:డ మమబఝసదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-245/3
వయసదస:22
లఇ: పవ

తలల : కరశఇభ నడరబభషర
ఇఇటట ననఇ:12-11-253,
వయసదస:28
లఇ: పవ
442
SQX2521896
పపరర: ఏసద బభబఝ మమదర

434
SQX1877521
పపరర: కరరషరక షపక

95-108/1336

తఇడడ:డ వనఇకటభదదడ దతవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-158 (50-6-29)
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : సలమకన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-222
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తలల : దదరర రరడడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:12-11-227
వయసదస:25
లఇ: పవ
439
SQX2457927
పపరర: మర వల నడరబభషర

95-108/16

భరస : సఇతతష కకమమర వరడపలల
ఇఇటట ననఇ:12-11-209
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-109/21

423
SQX2875763
పపరర: వర నదరరయణ దదదతద ల
భఇధదవవ: దదలప కకమమర దదదతద ల
ఇఇటట ననఇ:12-11-84
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : దదలప కకమమర చడననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-11-89, 1ST LINE
వయసదస:31
లఇ: ససస స

427
SQX1771872
పపరర: పడసరద బతత
స లల

433
SQX1877489
పపరర: యయసమక చటటటమమలమ

95-108/10

95-109/46

95-110/8

భరస : గఫవర షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-349
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-110/872

95-109/59
450
SQX1974468
పపరర: కకమమరర బభయ
నడనషరవరటటహహచయఝ
తఇడడ:డ రమఝలక నదయక నడనషరవరటటహహచయఝ
ఇఇటట ననఇ:12-11-387
వయసదస:32
లఇ: ససస స
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451
SQX1636745
పపరర: సరయనదధ బఇదడల

95-77/1

తఇడడ:డ భభనద కకమమర బఇదడల
ఇఇటట ననఇ:12-11-390
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-109/72

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ కడడయఇ
ఇఇటట ననఇ:12-11-419
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-110/14

తఇడడ:డ రవ కకపవషసరదమ
ఇఇటట ననఇ:12-11-427
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-109/1160

భరస : పడసరద పపరఇ
ఇఇటట ననఇ:12-11-451
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-110/869

భరస : అశశక కటట
ఇఇటట ననఇ:12-11-464
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-109/1146

469
SQX2148203
పపరర: గకరర పడసరద తదటటపరమఝల

472
SQX2435535
పపరర: వజయ దదరర భవరన అననపలల

95-108/40

95-108/42

461
SQX2150399
పపరర: మహబమబ సదభభన షపక

462
SQX2895365
పపరర: దదనవశ బతత
స ల

464
SQX2514735
పపరర: మటపప ఠరలమ శర లత

467
SQX2503571
పపరర: అపషల రరజ గఝససడడ

470
SQX2898781
పపరర: పవషషలత కలనదద ణణ

473
SQX2364529
పపరర: ఏసద వడపలల

భరస : గఝరర మమరరస కఇదదల
ఇఇటట ననఇ:12-11-543
వయసదస:74
లఇ: ససస స

476
SQX1431444
పపరర: బహమమతతలల షపక

95-110/17

479
SQX2374809
పపరర: సదభభన సయయద
తఇడడ:డ మయన సయద
ఇఇటట ననఇ:12-11-593
వయసదస:52
లఇ: పవ

95-109/1133

95-109/1165

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:12-11-460
వయసదస:19
లఇ: పవ
95-109/77

465
SQX2063816
పపరర: గకరర పడసరద తదటటపరమఝల

95-123/2

తఇడడ:డ పరనకరలక తదటటపరమఝల
ఇఇటట ననఇ:12-11- 468
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-109/84

468
SQX2191666
పపరర: జయలకడక పసడల

95-111/2

భరస : కకటయయ పసడల
ఇఇటట ననఇ:12-11-490
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-109/1167

471
SQX2461226
పపరర: శరనవరసద అరరఫ

95-108/41

తఇడడ:డ రరమ రరవవ అరరఫ
ఇఇటట ననఇ:12-11-509
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-111/3

474
SQX2072981
పపరర: జజన శశశదద షపక

95-111/4

తఇడడ:డ మమబఝ సదబభన ఎసససకర
ఇఇటట ననఇ:12-11-542
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-62/10

తఇడడ:డ లమల అహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-547
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-111/14

95-109/1138

459
SQX2848422
పపరర: భఝలకడక జరరరపఫ తతల
భరస : రరజరరవవ జరరరపఫ తతల
ఇఇటట ననఇ:12-11-435
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగయయ వడపలల
ఇఇటట ననఇ:12-11-530
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-109/85

456
SQX2854602
పపరర: రమయ చపసషడడ

భరస : రమమష కకపవషసరదమ
ఇఇటట ననఇ:12-11-427, OLD CLUB ROAD
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : ఆనఇద ఆకకమమర కలనదద ణణ
ఇఇటట ననఇ:12-11-506
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ అననఇపలల
ఇఇటట ననఇ:12-11-509/A
వయసదస:31
లఇ: ససస స
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95-110/15

తఇడడ:డ రరమ సరదమ గఝససడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-488
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరనకరలక తదటటపరమఝల
ఇఇటట ననఇ:12-11-498
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ అననపరరడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-589
వయసదస:35
లఇ: పవ

458
SQX1811348
పపరర: భవరన కకపవషసరదమ

95-109/68

తఇడడ:డ బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:12-11-423
వయసదస:21
లఇ: ససస స

భరస : జవయయ
ఇఇటట ననఇ:12-11-465
వయసదస:30
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ శశఖర గఝడడపవడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-472
వయసదస:24
లఇ: ససస స

478
SQX2190932
పపరర: వనఇకటటశదరరల అననపరరడడడ

95-110/13

తఇడడ:డ నన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-458
వయసదస:21
లఇ: పవ

463
SQX2878064
పపరర: మమరర ససజనయ కటట

475
SQX2354314
పపరర: వనఇకట సదబబమక కఇదదల

455
SQX2068625
పపరర: నరకల మఝదదమఅలమ

453
SQX1967660
పపరర: రవ కకరణ మఝరరకకపవడడ
తఇడడ:డ దతవపరల మఝరరకకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-404/A
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : కకరసట ఫ ఫర మఝదదమఅలమ
ఇఇటట ననఇ:12-11-421
వయసదస:45
లఇ: ససస స

457
SQX1877596
పపరర: సరయ కకపవషసరదమ

466
SQX2877322
పపరర: సహససన గఝడడపవడడ

95-109/1149

తఇడడ:డ ఈసదబ పటభన
ఇఇటట ననఇ:12-11-396
వయసదస:30
లఇ: పవ

454
SQX2022416
పపరర: ససజనయ కడడయఇ

460
SQX2889780
పపరర: శశశలజ పపరఇ

452
SQX2881274
పపరర: మదర పటభన

477
SQX2818557
పపరర: పడసరద చదకరసభభతదల

95-111/626

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల చదకరసభభతదల
ఇఇటట ననఇ:12-11-551 WARD 13
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-111/15

480
SQX1960087
పపరర: బకకర బభబఝ సయద

95-113/6

తఇడడ:డ గఫరర సయద
ఇఇటట ననఇ:12-11-595
వయసదస:22
లఇ: పవ
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481
SQX2865129
పపరర: ఖతదబ ఉననషర షపక

95-111/866

భరస : హబబ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-596
వయసదస:22
లఇ: ససస స

482
SQX2017739
పపరర: ఈసదబ షపక
తఇడడ:డ అలమలబక షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-601
వయసదస:22
లఇ: పవ

95-111/865 485
484
SQX2865111
SQX2824332
పపరర: అలవవలకమఇగమక కకమర కకఇడ
పపరర: కరరశరక షపక

భరస : శవయయ కకమర కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-607
వయసదస:18
లఇ: ససస స
487
SQX1991587
పపరర: శరనవరస సరధద

95-112/14

95-12/10

95-103/4

95-112/24

95-112/26

95-111/27

భరస : ఎడడకకఇడలక అననపవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-720
వయసదస:29
లఇ: ససస స
505
SQX2494177
పపరర: లకడక అననపవరరడడ

తఇడడ:డ అఇకకలక అచచ
ఇఇటట ననఇ:12-11-767
వయసదస:44
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-112/23

497
SQX1908128
పపరర: శరరవణణ కనశశటట

500
SQX1877778
పపరర: అఇకయయ అననపవరరడడడ

95-112/30

95-109/87

492
SQX2370450
పపరర: చటటట కకఇపటట

95-112/25

95-111/25

498
SQX2866309
పపరర: నదగ మమనక అననఇపలల

95-112/725

తఇడడ:డ వరయయ మమరరస అననఇపలల
ఇఇటట ననఇ:12-11-705
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-112/27

501
SQX2321768
పపరర: సరయ కకమమర అననపవరరడడ

503
SQX2890820
పపరర: సరఇబడజయఇ అననపరరడడడ

504
SQX2824431
పపరర: రరణఝక అననపవరరడడడ

తఇడడ:డ ససతదరరమ కడడమశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-11-783
వయసదస:41
లఇ: పవ

95-111/24

495
SQX1893551
పపరర: సదమ ఇరరకక

తఇడడ:డ శవయయ అననపవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-718
వయసదస:26
లఇ: పవ

509
SQX1907534
పపరర: బభల సదబడమణయఇ కడడమశశటట

95-112/17

తఇడడ:డ సదరగశ లలట
ఇఇటట ననఇ:12-11-674
వయసదస:24
లఇ: ససస స

95-112/736

95-112/28

95-112/29

భఇధదవవ: భభరత కకమమర అననపవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-734/a
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-112/31

తఇడడ:డ గగపస
ఇఇటట ననఇ:12-11-739
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-113/11

489
SQX2824001
పపరర: శశశదద షపక

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటసదరరల అననపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-709
వయసదస:52
లఇ: పవ

506
SQX2544450
పపరర: జజయత వలలల పవ

95-108/43

తఇడడ:డ పడసరద కకఇపటట
ఇఇటట ననఇ:12-11-663
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఝరవయయ
ఇఇటట ననఇ:12-11-722
వయసదస:35
లఇ: ససస స

భరస : బల కకటయయ అననపవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-738
వయసదస:55
లఇ: ససస స
508
SQX2391522
పపరర: మమమసడర బభబఝ అచచ

494
SQX2498749
పపరర: వనఇకటటష అననపవరరడడడ

486
SQX1805399
పపరర: సరదత మనగరలమ

తఇడడ:డ మహమకద ఏసదఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-646
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-11-688
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:12-11-707
వయసదస:37
లఇ: పవ
502
SQX2190593
పపరర: అనఇత లకడక అననపవరరడడ

95-112/737

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల అననపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-673
వయసదస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరధర ఇరరకక
ఇఇటట ననఇ:12-11-675
వయసదస:28
లఇ: పవ
499
SQX1803758
పపరర: ఆఇజనవయఝలక

491
SQX2554996
పపరర: శరనవరసరరవవ బబ ధ

95-112/10

భరస : గగపస మనగరలమ
ఇఇటట ననఇ:12-11-623
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబబరరవవ బబ ధ
ఇఇటట ననఇ:12-11-660
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నగరజ అననపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-11-669
వయసదస:25
లఇ: పవ
496
SQX1971290
పపరర: పడకరశ ఇరరకక

95-111/21

తఇడడ:డ ఏజడయ బలల కకరవ
ఇఇటట ననఇ:12-11-630
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల నలఇ
ఇఇటట ననఇ:12-11-658
వయసదస:32
లఇ: పవ
493
SQX1970847
పపరర: సరయ గగపస అననపవరరడడ

488
SQX2896322
పపరర: కకరణ కకమమర బలల కకరవ

483
SQX2133064
పపరర: సదనత చఇతగఝఇటల
భరస : తరరపతయయ చఇతగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:12-11-606
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆడమ శరఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-609
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝరళ సరధద
ఇఇటట ననఇ:12-11-628
వయసదస:22
లఇ: పవ
490
SQX2097020
పపరర: ఫణణఇదడ నలఇ

95-12/8

507
SQX1645118
పపరర: సఇత కకమమర కకట

95-197/3

తఇడడ:డ satyam kota
ఇఇటట ననఇ:12-11-741
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-54/3

510
SQX1960095
పపరర: శరనవరస రరవవ కకతస మమసద

95-113/24

తఇడడ:డ వనఇకయయ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:12-11-786
వయసదస:44
లఇ: పవ
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511
SQX2032217
పపరర: మహమకద షఫస షపక

95-12/11

తఇడడ:డ మహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-789
వయసదస:21
లఇ: పవ
514
SQX2104511
పపరర: వరలకడక చననఇశశటట

95-103/10

95-8/30

95-113/37

భరస : పడకరష పలల పవ
ఇఇటట ననఇ:12-11-837/A
వయసదస:36
లఇ: ససస స
523
SQX2149227
పపరర: రమదతవ వనమఝల

95-113/48

95-113/50

95-130/8

95-130/12

తఇడడ:డ మలట న పరల గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:12-12-20
వయసదస:32
లఇ: పవ
538
SQX2533180
పపరర: శవలల ఒలలటట

భరస : రఇగసరదమ జఇబఝలదదననన
ఇఇటట ననఇ:12-12-30,OLD CLUB ROAD
వయసదస:74
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

519
SQX2411213
పపరర: ధనలకడక మధరరబబ యనద

521
SQX2096816
పపరర: సరగజన గగరరల

522
SQX2033660
పపరర: నదగఝల మర షపక

95-113/40

524
SQX1960061
పపరర: శరఫసయ షపక

527
SQX2473031
పపరర: పరరదత మపరథద

530
SQX1796929
పపరర: వజయ పసనదమమల

533
SQX2570315
పపరర: నదణణససడ అనత గఝఇటటరర

536
SQX2498517
పపరర: జయమక పచచ

539
SQX2140705
పపరర: లకడక సనèజనదధ రరమశశటట
తఇడడ:డ వవణఝగగపరల రరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-12-34
వయసదస:22
లఇ: పవ

95-111/28

95-4/22

తఇడడ:డ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-859/A
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-113/49

525
SQX2862142
పపరర: సడదదల లమవణయ

95-113/908

తఇడడ:డ రవ సడదదల
ఇఇటట ననఇ:12-11-877
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-130/6

528
SQX2142669
పపరర: సరజదద షపక

95-130/7

భరస : మరవల షపక
ఇఇటట ననఇ:12-12-4a
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-130/9

531
SQX1994672
పపరర: డడనసస ఎడవరరడ జఇగఇ

95-111/29

తఇడడ:డ బబఇజమన జఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:12-12-12E
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-130/13

534
SQX2447753
పపరర: వవజడదల ససమన

95-37/20

తఇడడ:డ సమమదదనఇ
ఇఇటట ననఇ:12-12-18
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-111/30

భరస : వనఇగయయ పచచ
ఇఇటట ననఇ:12-12-21
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-130/18

95-113/29

భరస : వనఇకటటష మధరరబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:12-11-811
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజగఇదడ పడసరద గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:12-12-15/2A
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-130/14

516
SQX2096808
పపరర: శరమఝయయయల పసటల

భరస : సదరగష మతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:12-11-805,1ST LINE PRAKESH
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : కకరణ కకమమర పసనదమమల
ఇఇటట ననఇ:12-12-11/A
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : భకస వతసల వనలలచరర
ఇఇటట ననఇ:12-12-15/1
వయసదస:43
లఇ: ససస స
535
SQX1797075
పపరర: ఇమమనదయయల శర హరర గడడ ఇ

95-113/31

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:12-12-3
వయసదస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలల మఇద రరవవ శరనఇ
ఇఇటట ననఇ:12-12-6
వయసదస:45
లఇ: ససస స
532
SQX2462356
పపరర: వజయశర కకరపరటట

518
SQX1850882
పపరర: సదరష లత మతతకలరర

95-113/26

తఇడడ:డ డతవడ పసటల
ఇఇటట ననఇ:12-11-802
వయసదస:24
లఇ: పవ

భరస : హజ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11-876
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : పరగళల మణణకకమమర పరగళల
ఇఇటట ననఇ:12-11-879
వయసదస:22
లఇ: ససస స
529
SQX2519734
పపరర: హహమలత శరనఇ

95-106/68

భరస : ససఇహచలఇ గగరరల
ఇఇటట ననఇ:12-11-850
వయసదస:20
లఇ: ససస స

భరస : సదరగశ కకమమర వనమఝల
ఇఇటట ననఇ:12-11-875
వయసదస:22
లఇ: ససస స
526
SQX1960053
పపరర: పరగళల వజయలకడక పరగళల

515
SQX2093128
పపరర: ఏఫసనల
స మఝఠరరయనద

513
SQX2448728
పపరర: వనఇకటరరవవ భభషయఇ
తఇడడ:డ పవరష చఇదడరరవవ భభషయఇ
ఇఇటట ననఇ:12-11-796
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజకబ మఝఠరరయనద
ఇఇటట ననఇ:12-11-802
వయసదస:20
లఇ: పవ

భరస : సతశ కకమమర మమదదల
ఇఇటట ననఇ:12-11-805
వయసదస:27
లఇ: ససస స
520
SQX1803741
పపరర: వనఇకట శవ పలల పవ

95-113/25

తఇడడ:డ అపరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-11-792
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరఇవసరరరవ చననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-11-797
వయసదస:27
లఇ: ససస స
517
SQX2045995
పపరర: సదమలత మమదదల

512
SQX1858232
పపరర: కకరణ కకమమర కననడక

537
SQX2462489
పపరర: శరరవణణ ఎనదమఝల

95-130/15

భరస : హరర కకషష ఎనదమఝల
ఇఇటట ననఇ:12-12-23
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-130/19

540
SQX2833960
పపరర: శతతడఘన రరహహల వవరరకర

95-130/508

తఇడడ:డ గఝపరస వఎసఎస
ఇఇటట ననఇ:12-12-36
వయసదస:20
లఇ: పవ
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541
SQX2436764
పపరర: హనదన గఝడడపవడడ

95-130/20

తఇడడ:డ రరజకకమమర గఝడడపవడడ
ఇఇటట ననఇ:12-12-51
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-37/21

తఇడడ:డ యయసఫ బఝ ఎరరమల
ఇఇటట ననఇ:12-12-214
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-107/18

550
SQX1744416
పపరర: బబ జజన షపక
భరస : రరయమ⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-13-218
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ సఫ మరరజ
ఇఇటట ననఇ:12-14-7,
వయసదస:33
లఇ: ససస స
556
SQX2545390
పపరర: రఇబభబఝ పఫ కలరర

95-4/23

తఇడడ:డ కకషషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-15-1
వయసదస:63
లఇ: పవ
559
SQX2470052
పపరర: మఝలలపరటట గగపస

548
SQX2433944
పపరర: రతన రరజ శశఖర వవలకషల

551
SQX2441533
పపరర: హహమ లత పప నదనడ

560
SQX1968007
పపరర: రగహహత

565
SQX2086619
పపరర: నజర షపక

566
SQX1926526
పపరర: మర వల షపక

వయసస 01-01-2021 నటక

95-130/830

తఇడడ:డ నదగ శఇకర వవమమరర
ఇఇటట ననఇ:12-14-2
వయసదస:19
లఇ: పవ
95-124/7

555
SQX2404408
పపరర: కకమమర చఇదడ శశఖర గరఇధద కకట

95-131/9

558
SQX2025351
పపరర: అనల కకమమర తలల

భరస : లకడక నదరరయణ కకరలమల
ఇఇటట ననఇ:12-15-55
వయసదస:59
లఇ: ససస స

95-130/824

569
SQX1926609
పపరర: మసస నబ సయద
భరస : మసరసన సయద
ఇఇటట ననఇ:12-15-2288
వయసదస:49
లఇ: ససస స

95-30/1

తఇడడ:డ తలల గఇగధర రరవవ తలల
ఇఇటట ననఇ:12-15-12
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-130/64

561
SQX1970540
పపరర: సరయ సదధద చఇత

95-130/67

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ చఇత
ఇఇటట ననఇ:12-15-23
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-131/16

564
SQX2086692
పపరర: ఇఇతయమజ బబగఝమ షపక

95-70/2

తఇడడ:డ షసకతల షపక
ఇఇటట ననఇ:12-15-2204
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-70/3

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:12-15-2288
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-70/5

552
SQX2861599
పపరర: నదగ సరయ అవనష వవమమరర

557
SQX2841658
పపరర: లఖత పఫ తతరరజ

563
SQX1744341
పపరర: పరరదత కకరలమల

తఇడడ:డ అహమద సయద
ఇఇటట ననఇ:12-15-2288
వయసదస:61
లఇ: పవ

95-130/48

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కకట
ఇఇటట ననఇ:12-14-29 PLOT NO 103
వయసదస:66
లఇ: పవ

95-130/838
562
SQX2903730
పపరర: వనఇకట లకడక పదదకవత
పసనదగగఇడ
భరస : వనఇకట శరనవరసరరవవ పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:12-15-37/A
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖజ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-15-2204
వయసదస:22
లఇ: ససస స

95-130/39

తఇడడ:డ మహన రరవవ శనగపలల
ఇఇటట ననఇ:12-14-29 FALT NO 303
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-15-17
వయసదస:23
లఇ: పవ

95-103/11

549
SQX2462539
పపరర: వనఇకట చటటట బభబఝ ఆలలరర

తఇడడ:డ శరమనదనరరయణ మమరరస ఆలలరర
ఇఇటట ననఇ:12-13-19
వయసదస:49
లఇ: పవ

554
SQX2064277
పపరర: జయఇత శర రరఇ సఇగపఅల

తఇడడ:డ మఝలలపరటట పవలల రరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-15/16
వయసదస:21
లఇ: పవ

568
SQX1926575
పపరర: మసరసన సయద

95-130/38

తలల : శశరగఖ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:12-15-8
వయసదస:18
లఇ: ససస స
95-165/1

95-130/37

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-13-15/B IMMANEYULU COL
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : పడసనన కకమమర పప నదనడ
ఇఇటట ననఇ:12-14-1
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-130/52

95-130/831

95-130/23 546
545
SQX2431930
SQX1797018
పపరర: హరర సరయ శశష సదబబరరవవ కకరవ
పపరర: రవ కరఇత పఫ లశశటట

తఇడడ:డ రతన జగకబ వవలకషల
ఇఇటట ననఇ:12-13-18/A
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-131/3

543
SQX2861631
పపరర: తరక రరమ చలసరన
తలల : సదనత చలసరన
ఇఇటట ననఇ:12-12-94/A
వయసదస:18
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పదక రమణ కకరవ
ఇఇటట ననఇ:12-13-7 second floor
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ డదనయయల రరజ కకమమర దససమ
ఇఇటట ననఇ:12-13-17/3
వయసదస:23
లఇ: ససస స

553
SQX1797026
పపరర: శశశలజ సఫ మరరజ

95-130/21

తఇడడ:డ శరనవరసరరడడడ పఫ తతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-12-81
వయసదస:25
లఇ: పవ

544
SQX1901586
పపరర: శరరష ఎరరమల

547
SQX2485704
పపరర: కకరసట న
స ద ఏఇజల దససమ

542
SQX2359289
పపరర: దదనవశ పఫ తతరరడడడ

567
SQX1926542
పపరర: సరజదద సయద

95-70/4

భరస : మరవల సయద
ఇఇటట ననఇ:12-15-2288
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-70/6

570
SQX2073021
పపరర: లకడక దదరర అననవరపవ

95-159/3

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ అననవరపవ
ఇఇటట ననఇ:12-16-11
వయసదస:23
లఇ: ససస స
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571
SQX2119063
పపరర: గగపస మఝళళపరటట

95-159/4

తఇడడ:డ పవలల రరవవ మమలలపత
ఇఇటట ననఇ:12-16-12
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-159/5

తఇడడ:డ దతవవఇదడ చదరర కమక
ఇఇటట ననఇ:12-16-20
వయసదస:50
లఇ: పవ

575
SQX2463032
పపరర: లకడక లహరర అడడ గళళ

95-131/29

భరస : సదజజత చతబబడ లక
ఇఇటట ననఇ:12-17-27
వయసదస:45
లఇ: ససస స

578
SQX2311090
పపరర: వనఇకట నదగగశదర రరవవ కకట

95-5/39

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-18-15/FLAT NO-1
వయసదస:74
లఇ: పవ
583
SQX1897396
పపరర: అభయ భరత పఫ లశశటట

581
SQX1803600
పపరర: రరజయలకడక యకకల

95-131/44

95-111/31

భరస : బఇడడ వవణఝ గగపరల
ఇఇటట ననఇ:12-19-4
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-131/1059

592
SQX2455368
పపరర: బభల మహన రరవవ పవవరదడ

95-131/40

587
SQX1818228
పపరర: పసఇకక దతవ జరనన సఇఘహద

590
SQX1837293
పపరర: కకటట వనఇకట మఇగరరజ పఫ లశశటట

593
SQX2001576
పపరర: శరనధద మమళచడరరవవ

తఇడడ:డ పవననయయ పవవరదడ
ఇఇటట ననఇ:12-19-73 building no 457
వయసదస:80
లఇ: పవ

భరస : ఫణణ కకమమర మమళచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-19-85
వయసదస:25
లఇ: ససస స

595
SQX2066538
పపరర: నదగ వనఇకట రరమ వరదన దతశ

596
SQX1818301
పపరర: అరరరయమ సదలమసనద సయయద

95-131/56

తఇడడ:డ సరయ కకమమర దతశ
ఇఇటట ననఇ:12-19-91
వయసదస:20
లఇ: పవ

579
SQX2355238
పపరర: శరరష కలల
ల రర

95-131/35

582
SQX2826261
పపరర: పసరరమళల మఝరళ కకషష

95-131/41

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ రరడడ పసరరమళల
ఇఇటట ననఇ:12-18-22
వయసదస:39
లఇ: పవ

599
SQX1818418
పపరర: చఇదడమమళ మమమడదల

95-131/46

తఇడడ:డ ఉమదతవ చదళల వడ
ఇఇటట ననఇ:12-19-2/A
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-131/47

588
SQX1865054
పపరర: దదపక ససఇగ రరజపవట

95-131/48

తఇడడ:డ వరద ససఇగ రరజపవట
ఇఇటట ననఇ:12-19-11 4TH FLOOR
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-131/53

591
SQX2509313
పపరర: అపమమ దతవ జపవడడ

95-125/5

తఇడడ:డ రరఢ కకషష శరక జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:12-19-63
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-131/54

594
SQX1442235
పపరర: వజయ మమళచడరరవవ

95-131/55

భరస : పవరష చఇదడ శరససస స మమళచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-19-85, OLD BANK ROAD,
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-131/57

తఇడడ:డ ఖదదరరలల సయయద
ఇఇటట ననఇ:12-19-110
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-248/998

95-159/8

95-131/45 585
584
SQX2270460
SQX2176881
పపరర: ఏన వ ఏల బ మననహర తలల
పపరర: కకషష పసడయఇకర చదళల వడ
ల రర

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-19-46
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-125/6

576
SQX1908748
పపరర: రమయ పడశరఇత బఇడడ

భరస : సరఇబశవరరవవ కలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:12-18-13/2
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : దదనవశ కకమమర జరనన సఇఘహద
ఇఇటట ననఇ:12-19-11
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ దదలపలల
ఇఇటట ననఇ:12-19-11/8
వయసదస:18
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-131/32

భఇధదవవ: పడసరద పప టటట
ఇఇటట ననఇ:12-18-33
వయసదస:38
లఇ: పవ

586
SQX2283455
పపరర: బఇడడ శరరద

95-131/17

భరస : డతవడ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:12-16-186
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సదధదకర యకకల
ఇఇటట ననఇ:12-18-16 MUPRISETTY VARIST
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరమ రరవవ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:12-18-28
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసరరడడడ తడనదల
ఇఇటట ననఇ:12-21
వయసదస:36
లఇ: పవ

95-131/20

తఇడడ:డ సదబబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-18-4
వయసదస:52
లఇ: పవ

580
SQX2048338
పపరర: తలష సరయ యమనద ప
న గ
డ ధద

573
SQX2463354
పపరర: మధవ సరణణసపత
భరస : వనఇకటటశదరరరవవ సరణణసపత
ఇఇటట ననఇ:12-16-14
వయసదస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నగగశ బభబఝ అడడ గళళ
ఇఇటట ననఇ:12-16-21
వయసదస:27
లఇ: ససస స

577
SQX1880814
పపరర: పరరద సరరధద చతబబడ లక

598
SQX1897255
పపరర: శరనవరసరరడడడ తడనదల

95-124/8

భరస : మమధవ రరవవ దదమఝకకసల
ఇఇటట ననఇ:12-16-13
వయసదస:65
లఇ: ససస స

574
SQX1749001
పపరర: రరజగఇదడ చదరర కమక

589
SQX2883130
పపరర: పవజ నకకత దదలపలల

572
SQX1961739
పపరర: భభగయ లకడక దదమఝకకసల

597
SQX2057735
పపరర: ససదదరరద మడడడ

95-131/58

తఇడడ:డ వననకట నదగగశదర రరవవ మడడడ
ఇఇటట ననఇ:12-19-133
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-131/63

తఇడడ:డ వరరఇజనవయఝలక మమమడదల
ఇఇటట ననఇ:12-21-20, BESIDE HEADPOST
వయసదస:41
లఇ: పవ

600
SQX2258895
పపరర: అనదష బబ డడ

95-131/64

తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ బబ డడ
ఇఇటట ననఇ:12-21-34
వయసదస:24
లఇ: ససస స
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601
SQX1818772
పపరర: శర లకడక తడడకమళ

95-131/65

602
SQX1818731
పపరర: రరషసత గఝఇటటరర

భరస : వనఇకట గఝపరస కకటటశదర రరవవ తడడకమళ
ఇఇటట ననఇ:12-21-42
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:12-21-44/A
వయసదస:24
లఇ: ససస స

604
SQX2441343
పపరర: వజయకకమరర వవపసషరగటల భ

605
SQX2197267
పపరర: మదన మహన తతలపఫ డ లక

95-131/68

భఇధదవవ: అశశక
ఇఇటట ననఇ:12-22-21
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-131/77

భరస : చడఇచయయ రరచపవడడ
ఇఇటట ననఇ:12-22-475
వయసదస:63
లఇ: ససస స
95-131/81

తలల : రరధదక నలల మలల
ఇఇటట ననఇ:12-23-34/A
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-135/524

తఇడడ:డ సదరగశ బభబఝ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:12-24-14
వయసదస:18
లఇ: పవ
616
SQX2145068
పపరర: శరకరఇత చకస

95-130/81

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ చకస
ఇఇటట ననఇ:12-24-33/G3
వయసదస:41
లఇ: పవ
619
SQX1721398
పపరర: ఇశరరయలక పసలల

95-106/69

622
SQX1930940
పపరర: వనఇకట శవ నదగగశదర రరవవ నల

95-60/7

భరస : వసఇత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-25-71,49-45
వయసదస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-131/85

614
SQX2388338
పపరర: లకడక కకలల పర

95-131/92

612
SQX2348985
పపరర: ⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍

615
SQX2885804
పపరర: షపక అశరబ షపక
భరస : శశకకచననమసస వఅల
ఇఇటట ననఇ:12-24-27
వయసదస:37
లఇ: ససస స

617
SQX2004810
పపరర: శరయఇ బభబఝ జలల

618
SQX2140150
పపరర: మఝష షపక

95-135/8

626
SQX2561231
పపరర: చదగల ఆదదలకడక

629
SQX2136406
పపరర: దదనకర మణణకరఇత మఝనగరల
తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మఝనగరల
ఇఇటట ననఇ:12-25-91
వయసదస:20
లఇ: పవ

95-131/80

95-131/86

95-131/1060

95-135/9

తఇడడ:డ వహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-25-3/6
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-125/7

621
SQX2048411
పపరర: జజసఫ రరజ మటటరర

95-106/70

తఇడడ:డ ఆదడయయ మటటరర
ఇఇటట ననఇ:12-25-3/25
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-4/25

624
SQX2355162
పపరర: దదరర మక వననగఇడల

95-135/18

భరస : నదగయయ వననగఇడల
ఇఇటట ననఇ:12-25-71
వయసదస:63
లఇ: ససస స
95-135/20

తఇడడ:డ వసఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-25-72
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-136/3

609
SQX1975697
పపరర: లకడక అజత కకమమర బయయ

భఇధదవవ: సదరగశ బభబఝ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:12-24-17,gadiyaram Vari Street
వయసదస:67
లఇ: ససస స

623
SQX1981802
పపరర: పదదకవత పసదపవలలటట

95-131/76

తఇడడ:డ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍
ఇఇటట ననఇ:12-24-11 HOUSE NO 491
వయసదస:76
లఇ: పవ

భరస : సరఇబశవ రరవవ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:12-25-43
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-135/19

606
SQX1818327
పపరర: కకటటశదరమక అననవరఇ

తఇడడ:డ రరమకకషష బయయ
ఇఇటట ననఇ:12-23-31
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడసరద రరవవ వరపన
ఇఇటట ననఇ:12-25-3/23
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష రరవవ నల
ఇఇటట ననఇ:12-25-19
వయసదస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జయ చఇదడ రరవనళల
ఇఇటట ననఇ:12-25-86
వయసదస:40
లఇ: పవ

95-131/79

611
SQX2428860
పపరర: వ వ ఏస ఆర అఖల కకమమర
కకట
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:12-24-8
వయసదస:21
లఇ: పవ

620
SQX1796473
పపరర: ఝమనస వరపన

95-131/67

భరస : వనఇకటటసదరరల అననవరఇ
ఇఇటట ననఇ:12-22-377
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమరరవవ జలల
ఇఇటట ననఇ:12-25-3
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యమకకబఝ పసలల
ఇఇటట ననఇ:12-25-3/14
వయసదస:45
లఇ: పవ

628
SQX1691583
పపరర: వషత
ష పడసరద రరవనళల

95-131/73

తఇడడ:డ సదబడమణయఎఇ జలకరఇత
ఇఇటట ననఇ:12-23-28
వయసదస:24
లఇ: పవ

610
SQX2035129
పపరర: సరయ అనశ నలల మలల

625
SQX2561223
పపరర: చదగల లకడక రరజయఇ

608
SQX1818277
పపరర: తతజగసదర జలకరఇత

603
SQX2493708
పపరర: మమక లకడక తతలశమక
భరస : శరఖమమరర రరఘవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-21-59
వయసదస:81
లఇ: ససస స

భఇధదవవ: హహమ లత తతలపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:12-22-34
వయసదస:47
లఇ: పవ

607
SQX1818533
పపరర: కకటమక రరచపవడడ

613
SQX2854016
పపరర: సరయకకషష కకలల పర

95-131/66

627
SQX1970516
పపరర: రమమశ చకటట

95-135/21

తఇడడ:డ భభససర బభబఝ చకటట
ఇఇటట ననఇ:12-25-75
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-136/4

630
SQX2570141
పపరర: పఇడడ కకమమరర వరరగగటట

95-136/7

భరస : శశఖర బభబఝ పసనడడపరమఝల
ఇఇటట ననఇ:12-25-103
వయసదస:35
లఇ: ససస స
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631
SQX1777614
పపరర: ససఇధద కకట

95-241/20

తఇడడ:డ శరధర కకట
ఇఇటట ననఇ:12-25-168
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-136/12

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ నడమమనడరర
ఇఇటట ననఇ:12-27-18
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-108/47

95-137/4

643
SQX2570695
పపరర: లకకకలలఠర వసదఇధరదతవ
నచడచనమమటల
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ నచడచనమమటల
ఇఇటట ననఇ:12-27-89
వయసదస:19
లఇ: ససస స

95-136/24

భరస : తతజ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:12-27-184
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-137/9

తలల : కకటటశదర రరవవ రరవపరటట
ఇఇటట ననఇ:12-28-24
వయసదస:56
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-234/2

642
SQX1992700
పపరర: వఇధయ శర గఝడడవరడ

95-136/23

తఇడడ:డ చఇదడ మఝరళమహన గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:12-27-86
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-136/27

645
SQX1961440
పపరర: గకతఇ సరయ గఝదదఇటట

95-131/96

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ గఝదదఇటట
ఇఇటట ననఇ:12-27-104A
వయసదస:22
లఇ: పవ

647
SQX2032860
పపరర: నఇదదన అలల ఇ

95-137/6

648
SQX2067254
పపరర: కరల బభజ

95-109/94

తఇడడ:డ కరల సదరగష
ఇఇటట ననఇ:12-27-182/E
వయసదస:26
లఇ: పవ

650
SQX1811397
పపరర: శరనవరస లఇగరల

95-137/7

653
SQX1693423
పపరర: సరయ కకషష మనననఇ

95-137/10

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మనననఇ
ఇఇటట ననఇ:12-27-215/A
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-137/11

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:12-28/1 B
వయసదస:59
లఇ: పవ
658
SQX1865963
పపరర: రరమ కకమమరర రరవపరటట

641
SQX2051092
పపరర: రరమ జశదఇత కకనకలల

644
SQX2126134
పపరర: మహహత సరయ దదసరర

95-108/48

651
SQX2570810
పపరర: గగవరర న సరయ నదగ తతజ పవల

95-137/8

తఇడడ:డ బభల కకటయయ లఇగరల
తఇడడ:డ నదగ రరజ పవల
ఇఇటట ననఇ:12-27-185 SEELAM VARI VEED ఇఇటట ననఇ:12-27-194/B
వయసదస:35
లఇ: పవ
వయసదస:19
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహ రరవవ మనననఇ
ఇఇటట ననఇ:12-27-215
వయసదస:72
లఇ: ససస స
655
SQX2416774
పపరర: కమల శరనవరస రరవవ దదసరర

95-108/46

భరస : అనల కకమమర సరతవల
ఇఇటట ననఇ:12-27-70/D
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదలలచన
ఇఇటట ననఇ:12-27-123
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-136/643

636
SQX2095289
పపరర: చఇదడ మమళ జలకఇటట

95-136/19 639
638
SQX2383628
SQX2095016
పపరర: చఇదడ శశఖర శరనవరస రరవవ పప ల
పపరర: లకడక పవరరషమ సరతవల

తఇడడ:డ శవ పడసరద దదసరదదడ
ఇఇటట ననఇ:12-27-93
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-136/206

95-131/94

తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ జలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:12-27-40/A4
వయసదస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకనకలల
ఇఇటట ననఇ:12-27-76
వయసదస:21
లఇ: పవ

భరస : సవరన యశదఇత
ఇఇటట ననఇ:12-27-109
వయసదస:24
లఇ: ససస స

652
SQX1865716
పపరర: నదగమక మనననఇ

95-108/44

తఇడడ:డ రరమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-27-69
వయసదస:44
లఇ: పవ

640
SQX2819001
పపరర: మమధదరర వనఇకట బల తడపవర
సదఇదరర వనమఝల
తఇడడ:డ శరనవరస వనమఝల
ఇఇటట ననఇ:12-27-75
వయసదస:19
లఇ: ససస స

649
SQX2846525
పపరర: కకరరశశటట శర త

635
SQX2080984
పపరర: భభరర వ రరఇ నదయక బనదవథ

633
SQX1865195
పపరర: రరకగష బమరగ
తఇడడ:డ దతవదదస బమరగ
ఇఇటట ననఇ:12-26-32
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజ నదయక బనదవథ
ఇఇటట ననఇ:12-27-36
వయసదస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పకకరయయ బబ మకడడ
ఇఇటట ననఇ:12-27-67
వయసదస:52
లఇ: పవ

646
SQX2837383
పపరర: సవరన షహజ

95-136/8

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష అరవపలల
ఇఇటట ననఇ:12-26-31
వయసదస:24
లఇ: ససస స

634
SQX2132173
పపరర: దదరర పడసరద నడమమనడరర

637
SQX2035103
పపరర: శరనవరస రరవవ బబ మడక

632
SQX1962877
పపరర: ీసహషగరీథ అరవపలల

656
SQX2071595
పపరర: యశదఇత దదసరర

659
SQX2045177
పపరర: శరరష బ షపక

95-136/31

భరస : శరనవరసరరవవ అబబరరజ
ఇఇటట ననఇ:12-27-217
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-136/32

తఇడడ:డ కమల శరనవరస రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:12-28-1/B 2ND FLOOR
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-136/34

654
SQX1811207
పపరర: అఇజనద దతవ అబబరరజ

657
SQX2889707
పపరర: నదగబభబఝ దదఇగ

95-137/741

తఇడడ:డ గణణశదర రరవవ దదఇగ
ఇఇటట ననఇ:12-28-22
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-226/2

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:12-28-32 BESTA VEEDHI
వయసదస:29
లఇ: ససస స

660
SQX1865914
పపరర: సరమఇత క మణణ పసనపరల

95-136/35

భరస : నదగగశదరరరవవ పసనపరల
ఇఇటట ననఇ:12-28-46
వయసదస:65
లఇ: ససస స
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661
SQX2229904
పపరర: చఇదడ లలఖ అవవల

95-137/13

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ అవవల
ఇఇటట ననఇ:12-28-59
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-137/15

తఇడడ:డ శవకకమమర కకమమకరర కకమఝకరర
ఇఇటట ననఇ:12-28-77/A
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-137/3

95-137/16

668
SQX2448280
పపరర: బడహకయయ రరగర

95-109/95

95-2/18

671
SQX1811264
పపరర: సరయ పసడయమ కకఇడద

95-137/18

95-231/4

తఇడడ:డ అజజ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:12-37-57
వయసదస:60
లఇ: పవ
679
SQX0620575
పపరర: ఝనస కకరసర

95-137/19

భరస : చఇదడ మమళ
ఇఇటట ననఇ:12-45
వయసదస:34
లఇ: ససస స
682
SQX2902237
పపరర: గగపరల రరవవ కకఇబ
తఇడడ:డ కకఇబ నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:12-93-5
వయసదస:29
లఇ: పవ
685
SQX2452969
పపరర: సదభభన షపక
తఇడడ:డ షబర షపక
ఇఇటట ననఇ:12-147
వయసదస:32
లఇ: పవ
688
SQX1842962
పపరర: ససతదరరమయయ కకపసనవన
తఇడడ:డ భభససరరరవవ కకపసనవన
ఇఇటట ననఇ:12-1295
వయసదస:60
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-137/20

675
SQX2261741
పపరర: దదవనన రరణణ కగతదన

95-95/6

677
SQX2441996
పపరర: శఇషరద పఠరన

680
SQX2045730
పపరర: ఏలలహహఠర కకలకలలరర

683
SQX2066819
పపరర: నదగ మలల క దవళ

686
SQX1910744
పపరర: ఇరరసన సయద

689
SQX2829687
పపరర: కకటటశదరరరవవ పరణణదదరర
తఇడడ:డ నగగశదరరరవవ పరణణదదరర
ఇఇటట ననఇ:12-11415
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-105/60

భరస : వనఇకటటశదరరల కగతదన
ఇఇటట ననఇ:12-37-33/5
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-246/3

678
SQX2051779
పపరర: కకమమకరర గగపస చఇద

95-8/32

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:12-43-6
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-1/42

681
SQX1817683
పపరర: శరయమల అఇజమక జజఫర

95-130/82

భరస : జజసఫ జజఫర
ఇఇటట ననఇ:12-65-3/9
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-79/4

684
SQX2015618
పపరర: సదధకర రరడడడ మలల వరపవ

95-13/22

తఇడడ:డ ఫరదర ఫరదర
ఇఇటట ననఇ:12-146
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-96/1199

తఇడడ:డ ఇఇతయమజ సయద
ఇఇటట ననఇ:12-181/12
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-1/43

672
SQX1811306
పపరర: సరఇబశవ రరవవ కకఇడద

674
SQX2365716
పపరర: బబగఇ షపక

తలల : కలమయణణ దవళ
ఇఇటట ననఇ:12-120
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-234/7

95-137/740

తఇడడ:డ మహన రరవవ కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:12-29-72 SEELAMVARI STREE
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏలయమజర కకలకలలరర
ఇఇటట ననఇ:12-51
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-107/604

669
SQX2889319
పపరర: సతయ శర జజగర

భరస : సరఇబశవ రరవవ కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:12-29-72 SEELAMVARI STREE
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : మగఝబల ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:12-37-57 , west side
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-243/403

95-130/3

భరస : రమమశ లలటట జజగర
ఇఇటట ననఇ:12-29-66
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కకమమర బడమకజజసదల
భరస : బభజ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-29-129 KUSUMA HARINATH ఇఇటట ననఇ:12-37-32/2
వయసదస:44
లఇ: ససస స
వయసదస:41
లఇ: ససస స
676
SQX2446193
పపరర: మకలబల ఖమన పఠరన

666
SQX2066041
పపరర: శరనవరసరరవవ కరససనదబబ యనద
తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ కససనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:12/29/9/A
వయసదస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తరరపత సరదమ రరగర
ఇఇటట ననఇ:12-29-63
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నఇడడకటట ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:12-29-72
వయసదస:25
లఇ: పవ
673
SQX2100873
పపరర: హహహమవత బడమకజజసదల

665
SQX2108744
పపరర: సరఇబ శవ రరవవ ససఇహఇ

95-137/729
663
SQX2870632
పపరర: గఝరర భవన నదగ సఇతతషస లమల

తఇడడ:డ సదరర లమల లమల
ఇఇటట ననఇ:12-28-75
వయసదస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక ససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:12-29-8b
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ కససనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:12/29/9/A
వయసదస:25
లఇ: పవ
670
SQX2080323
పపరర: నఇడడకటట మహహష

95-137/14

భరస : సరయ లమల లమల
ఇఇటట ననఇ:12-28-73
వయసదస:25
లఇ: ససస స

664
SQX2550093
పపరర: పవన కకమమర కకమఝకరర

667
SQX2073252
పపరర: గగపసనదధ కరససనదబబ యనద

662
SQX1969948
పపరర: పవజత బభయ లమల

687
SQX2000248
పపరర: అననపవరష వవటటకలరర

95-1/44

భరస : శరనవరస రరవవ వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:12-252/1
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-109/507

690
SQX2075703
పపరర: శఇషరద షపక

95-109/96

భరస : రసదల షపక
ఇఇటట ననఇ:12-11776
వయసదస:43
లఇ: ససస స
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691
SQX2243160
పపరర: ఇబడహహఇ షపక

95-171/3

తఇడడ:డ సరయ రరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:12- F-1
వయసదస:30
లఇ: పవ
694
SQX2362887
పపరర: కకషఫ ర సకలమ

95-125/8

695
SQX2079580
పపరర: గగపసచఇద బఇడల

95-125/9

698
SQX2852630
పపరర: ససఇధద మమరరళల

701
SQX2852549
పపరర: కకరస ర బచదచ

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ చదరరయలక గగవరద నఇ
ఇఇటట ననఇ:13-1-20 S 12
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకడక శరనవరస రరవవ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:13-1-20/S-13,
వయసదస:18
లఇ: ససస స

703
SQX1785914
పపరర: అమర జజన షపక

704
SQX1796366
పపరర: సదరగష రరయవరపవ

95-53/6

తఇడడ:డ గరలబ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:13-1-28
వయసదస:63
లఇ: పవ
706
SQX1830637
పపరర: కకషష రరయ నమమయ

95-125/36

తఇడడ:డ పడవణ రరయ నమమయ
ఇఇటట ననఇ:13-2-26
వయసదస:38
లఇ: పవ
709
SQX2873222
పపరర: బబ నఠర శర గగవఇదద

95-125/1356

95-125/1348

699
SQX2064608
పపరర: శవ రరమయయ మమరరళల

95-125/1347

95-125/10

702
SQX2040251
పపరర: సరదత పసడయ పచచపవలకసద

95-125/16

705
SQX2461424
పపరర: మణణదదప పఫ లశశటట

707
SQX1796325
పపరర: శరకరఇత పసదమరరస

708
SQX1796309
పపరర: సఇదదప కకమమర గగడడ ల

95-125/37

95-125/19

95-125/38

తఇడడ:డ శవ కకమమర గగడడ ల
ఇఇటట ననఇ:13-2-34
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-4/26

711
SQX2373678
పపరర: ఆశర జజయత బబ రరపవరరడడ

95-125/39

తలల : శరఇత బబ రరపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-2-48
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-125/41

714
SQX2549400
పపరర: సతయవత పసరరమళల

95-125/42

భరస : శరనవరస రరవవ కకపషఇ
ఇఇటట ననఇ:13-2-49 OPP GOWRIYA MATH
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హరర వనఇకట నరససఇహరరవవ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:13-2-54
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ పసరరమళల
ఇఇటట ననఇ:13-2-59
వయసదస:21
లఇ: ససస స

715
SQX2303774
పపరర: మమధవ మఝననఇగర

716
SQX1863018
పపరర: సదధదకర కకతస

717
SQX1863117
పపరర: నదగమణణ కకతస

95-125/53

భరస : శరనవరస రరడడడ మఝననఇగర
ఇఇటట ననఇ:13-2-82 , 2 LINE
వయసదస:49
లఇ: ససస స
718
SQX2552198
పపరర: లకడక భభరర వ గరరర
తఇడడ:డ గఝరరనదథఇ గరరర
ఇఇటట ననఇ:13-2-90
వయసదస:23
లఇ: ససస స
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95-125/54

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ కకతస
ఇఇటట ననఇ:13-2-86
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-125/56

719
SQX2347219
పపరర: పడశరఇత మమలల
తఇడడ:డ శరనవరసదలక మమలల
ఇఇటట ననఇ:13-2-91
వయసదస:20
లఇ: పవ

95-125/15

తఇడడ:డ బలరరమ కకషష రరవవ బలరరమ కకషష రరవ
ఇఇటట ననఇ:13-1-20,G-10
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయదతవ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:13-1-53
వయసదస:21
లఇ: పవ

713
SQX2235315
పపరర: శరహరర కకతత
స రర

95-10/9

తఇడడ:డ పనయయ మమరరళల
ఇఇటట ననఇ:13-1-11/A, 52-1-28
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : రరజగష కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:13-2-42 1ST LINE
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-125/40

696
SQX2057636
పపరర: లకడక గరయతడ కరణణకచతరల ర

తఇడడ:డ గగపరల కకషష మమరరస రరయవరపవ
ఇఇటట ననఇ:13-1-32
వయసదస:42
లఇ: పవ

710
SQX1981810
పపరర: బఇదద మమధవ కటకఇ

95-180/5

తఇడడ:డ గగపరల కకషష గఝపస కరణణకచతరల ర
ఇఇటట ననఇ:13-1-6
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజజ రరవవ పసదమరరస
ఇఇటట ననఇ:13-2-33
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగవఇదద శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:13-2-39
వయసదస:18
లఇ: ససస స
712
SQX1837210
పపరర: రరజతఇజఅల కకపషఇ

95-107/20

భరస : శవరరమయయ మమరరళల
ఇఇటట ననఇ:13-1-11/A
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-125/14

693
SQX2187839
పపరర: అనసడరయ షపక
భరస : రరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:12-F-1
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:13-1-3
వయసదస:45
లఇ: పవ

భఇధదవవ: రరజత అఇజల కకపషఇ
ఇఇటట ననఇ:13-1-11
వయసదస:34
లఇ: పవ
700
SQX1796358
పపరర: శశషరచదరరయలక గగవరద నఇ

95-179/2

భఇధదవవ: అనసడరయ షపక
ఇఇటట ననఇ:12-f1
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరరఇజనవయఝలక సకలమ
ఇఇటట ననఇ:13-1-1
వయసదస:44
లఇ: పవ
697
SQX1962869
పపరర: శరనవరస రరవవ కకపషఇ

692
SQX2279594
పపరర: సరయ రరఇ బభబఝ షపక

95-125/55

భరస : సదధదకర కకతస
ఇఇటట ననఇ:13-2-86 2ND LINE
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-125/57

720
SQX2375111
పపరర: లకడక దదరర మఝతవరపవ

95-125/58

తఇడడ:డ హరర బభబఝ మఝతవరపవ
ఇఇటట ననఇ:13-2-93
వయసదస:34
లఇ: ససస స
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721
SQX1251198
పపరర: నదఇచదరయయ మమతఇగర

95-51/7

తఇడడ:డ సడరయయ మమతఇగర
ఇఇటట ననఇ:13-2-146
వయసదస:68
లఇ: పవ
724
SQX2395242
పపరర: బబలద భభనద సరయ పడకరశ

95-126/5

95-125/67

95-64/8

భరస : దదరర వర పడసరద లకకసజ
ఇఇటట ననఇ:13-3-210
వయసదస:53
లఇ: ససస స
733
SQX2523272
పపరర: తతజశదన కరజజ

728
SQX2852465
పపరర: శరకరఇత బమరరల

95-125/69

732
SQX1823871
పపరర: భభగయమమరర మదదదకరయల

తఇడడ:డ పరపయయ అననపవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:13-5-4
వయసదస:25
లఇ: ససస స

737
SQX2123669
పపరర: జరననబ షఫసయమ షపక

తఇడడ:డ షరమమఝళల షపక
ఇఇటట ననఇ:13-5-34/A
వయసదస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

743
SQX2064640
పపరర: దదవయ పలలల ల

95-126/19

746
SQX2050664
పపరర: లకడక సదకనయ కకలల పర

95-126/9

749
SQX1823996
పపరర: సలక షపక
తలల : హససనద షపక
ఇఇటట ననఇ:13-5-35
వయసదస:25
లఇ: ససస స

95-126/6

735
SQX1796630
పపరర: రరఇబభబఝ పస

95-126/11

తలల : సతయవత పస
ఇఇటట ననఇ:13-4-35/1
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-129/1

738
SQX2366961
పపరర: షపక జరననబ షపక

95-126/13

తలల : షపక నడరఫ హ బబగఝమ షపక
ఇఇటట ననఇ:13-4-37/1
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-128/2

741
SQX2263069
పపరర: మఇజ షపక

95-187/2

భరస : ఖదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:13-4-59-3
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-126/18

744
SQX2892438
పపరర: మమనదకకఇడ శతమక

95-126/739

భరస : శరనవరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-5-20/A
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-126/21

తఇడడ:డ మహనరరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:13-5-28
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-128/4

95-143/3

భరస : వనఇకట లకకయయ మదదదకరయల
ఇఇటట ననఇ:13-4-12/A
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనఇత రరడడడ పలలల ల
ఇఇటట ననఇ:13-5-17
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గణణశదర రరవవ ీరమగరన
ఇఇటట ననఇ:13-5-22
వయసదస:36
లఇ: పవ
748
SQX2065522
పపరర: ఫసనరగజ షపక

95-125/68

భరస : శరనవరసరరడడడ గఝఇటక
ఇఇటట ననఇ:13-4-57
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-126/17

729
SQX1710375
పపరర: రహహఇ పఠరన

731
SQX2414456
పపరర: లఇగ రరడడడ ననటట

తఇడడ:డ జన బభష
ఇఇటట ననఇ:13-4-37
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వశదనదథ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:13-4-42,kothapet
వయసదస:22
లఇ: పవ

745
SQX2223998
పపరర: శరకరఇత ీరమగరన

95-126/726

తఇడడ:డ రరధద కకషష భకగఝమళల
ఇఇటట ననఇ:13-4-23
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-126/12

95-125/66

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ మటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:13-3-47
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదభభన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:13-3-107
వయసదస:30
లఇ: పవ

734
SQX1896372
పపరర: యశససదన భకగఝమళల

95-125/63

726
SQX2823250
పపరర: ఆదదశశషత మటటటపలల

తఇడడ:డ మదదసడధన రరవవ బమరరల
ఇఇటట ననఇ:13-3-52, Lakshmi bhavan
వయసదస:35
లఇ: ససస స

95-126/15 740
739
SQX1979483
SQX2065464
పపరర: తతజ వనఇకట సరయ కనమరల పవడడ
పపరర: రమణ గఝఇటక

742
SQX2004877
పపరర: దదరరర భవరన అననపవరరడడ

95-127/1

తఇడడ:డ సదద సరఇబశవ రరడడ ననటట
ఇఇటట ననఇ:13-4-11
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రమమశ కరజజ
ఇఇటట ననఇ:13-4-14
వయసదస:25
లఇ: ససస స
736
SQX2064905
పపరర: చఇదన అనత లకడక పసడయ
తదడడమమకకలమ
తఇడడ:డ శరధర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:13-4-36
వయసదస:21
లఇ: ససస స

725
SQX1863950
పపరర: ససవర శఇకర రరవవ దదసరర

723
SQX1796390
పపరర: మమనక కకతదస
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కకతదస
ఇఇటట ననఇ:13-3-24/28
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన వనఇకయయ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:13-3-31
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట శవ రరమకకషష రరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:13-3-52
వయసదస:51
లఇ: ససస స
730
SQX1210319
పపరర: లకడక శర లకకసజ

95-125/59

భఇధదవవ: గగకకల కకషష కకనదగమమలమ
ఇఇటట ననఇ:13-3-3
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బబలద రఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:13-3-25,
వయసదస:20
లఇ: పవ
727
SQX2421972
పపరర: లకడక పరదరరస

722
SQX2525483
పపరర: హరర కకషష కకశశర కకనదగమమలమ

747
SQX2821304
పపరర: రహహమమన షపక

95-126/22

తఇడడ:డ దదదద సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:13-5-32/B
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-128/5

750
SQX2065290
పపరర: ఆషర షపక

95-128/6

భరస : గకసప బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:13-5-38
వయసదస:27
లఇ: ససస స
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751
SQX2068203
పపరర: గకసప బభష షపక

95-137/21

తఇడడ:డ అబఝదల సలమఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:13-5-38,
వయసదస:33
లఇ: పవ
754
SQX2296457
పపరర: గకసయ షపక

95-126/23

తఇడడ:డ అబఝదల మఝనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:13-5-40/1
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-126/25

తఇడడ:డ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:13-5-44
వయసదస:32
లఇ: ససస స
757
SQX2874915
పపరర: ఇమమమన రజజ మహమకద

752
SQX1896406
పపరర: అబఝదల కరరఇ షపక

95-127/800

755
SQX2538585
పపరర: కకటట వనజ యయకకల కకరణ
కకమమర
భఇధదవవ: యయకకల కకరణ కకమమర వననఫ
ఇఇటట ననఇ:13-6-14
వయసదస:52
లఇ: ససస స

753
SQX2064889
పపరర: మహబమబ సదభభన మఝజజవర
తఇడడ:డ మసరసన సరహహబ మఝజజవర
ఇఇటట ననఇ:13-5-42,
వయసదస:58
లఇ: పవ

95-21/58

756
SQX2850196
పపరర: పప ఇడడగల నరరఇదడ రరడడడ

95-127/808 759
758
SQX2896835
SQX2826824
పపరర: సయద షమమఝననసర సయద
పపరర: అహమకద షపక

భఇధదవవ: ఉమమర సయద
ఇఇటట ననఇ:13-6-46, 5th Line, Guntu
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:13-6-50
వయసదస:36
లఇ: పవ

760
SQX1817196
పపరర: సరయ నదధ నసపఇకరరరవ

761
SQX0584227
పపరర: రహకతతలమల

762
SQX2065225
పపరర: షపక రహకతతలకర

తఇడడ:డ మమధవ రరవవ నసపఇకరరరవ
ఇఇటట ననఇ:13-6-52
వయసదస:25
లఇ: పవ
763
SQX2064632
పపరర: షపక యమససకన
భరస : షపక జబబర బభష
ఇఇటట ననఇ:13-6-58
వయసదస:23
లఇ: ససస స
766
SQX2566636
పపరర: వనఇకయమక కమకల

764
MLJ3613726
పపరర: కకరసస దరరజయఇ కరవవరర

95-127/608

767
SQX2349223
పపరర: జమల షపక
భరస : మహబమబ సదబభన బభబఝ షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-6
వయసదస:50
లఇ: ససస స

769
SQX2059020
పపరర: సమన షపక

770
SQX2256162
పపరర: నజమఝదదదన షపక

95-127/48

తఇడడ:డ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-33
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దరరయమ హహసససన షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-49
వయసదస:24
లఇ: పవ
775
SQX2077139
పపరర: దసస గరరర ఖమన పఠరన

భరస : మబన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:13-07-59
వయసదస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

773
SQX2065142
పపరర: సమరర బబీతగఇ షపక

95-104/43

776
SQX1963735
పపరర: మబన బభష షపక

95-127/43

779
SQX1970789
పపరర: గకసప పఠరన
తఇడడ:డ జజన శశశదద పఠరన
ఇఇటట ననఇ:13-7-61
వయసదస:53
లఇ: పవ

765
SQX1896471
పపరర: మధద రరయపరటట

95-127/36

768
SQX2065381
పపరర: నడర పఠరన

95-128/12

భరస : అనదర పఠరన
ఇఇటట ననఇ:13-7-32
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-127/49

771
SQX2532521
పపరర: గకససయ షపక

95-125/73

తఇడడ:డ దరరయమ హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-49
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-127/53

774
SQX2067551
పపరర: మబన బభష షపక

95-80/10

తఇడడ:డ మకలబల బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-59
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-127/54

తఇడడ:డ మకకబల బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:13-07-59
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-128/13

95-127/29

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ రరయపరటట
ఇఇటట ననఇ:13-6-80
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జలమన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-58
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమఝలమల ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:13-07-59
వయసదస:21
లఇ: పవ
778
SQX1960350
పపరర: హసన బభనద షపక

95-85/2

తఇడడ:డ షరజహన షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-41
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-127/52

95-127/404

భఇధదవవ: ఫసడఇద
ఇఇటట ననఇ:13-6-55 gunturvarithara
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : వఇదనఇ కరవవరర
ఇఇటట ననఇ:13-6-76
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : చనన అబభబయ కమకల
ఇఇటట ననఇ:13-6-80 new 51-14-371
వయసదస:56
లఇ: ససస స

772
SQX2532489
పపరర: ఖజ మహహదద న షపక

95-127/28

తఇడడ:డ షరరఫ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:13-6-55
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-125/71

95-127/795

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరడడడ పప ఇడడగల
ఇఇటట ననఇ:13-6-16/3
వయసదస:18
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహబమబ సదభభన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:13-6-38
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-127/21

95-126/24

777
SQX1990068
పపరర: దసస గరరర ఖమన పఠరన

95-127/55

తఇడడ:డ కరరమఝలల ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:13-07-59
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-127/56

780
SQX1973395
పపరర: గకసప పఠరన

95-127/57

తఇడడ:డ జజన శశశదద
ఇఇటట ననఇ:13-7-61
వయసదస:53
లఇ: పవ
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781
SQX1960368
పపరర: అపసరరననసర పఠరన

95-128/14

భరస : గకసప పఠరన
ఇఇటట ననఇ:13-7-61
వయసదస:49
లఇ: ససస స
784
SQX2435238
పపరర: రగషన జమర షపక

95-127/59

95-128/207

95-131/98

788
SQX2051969
పపరర: అపసరనద షపక

95-127/63

791
SQX2551406
పపరర: అఫఫ డ జ సదలమసనద షపక

95-127/61

794
SQX2429009
పపరర: రరమ లకడక తదళపవరరడడ

786
SQX2400133
పపరర: గకసప బభష షపక

789
SQX2051993
పపరర: మహమకద అపసర అల షపక

95-127/64

792
SQX2035723
పపరర: షబన షపక

95-127/65

తఇడడ:డ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-91
వయసదస:27
లఇ: ససస స

796
SQX1896943
పపరర: కలమయణ రరఇ పపవష

797
SQX2535292
పపరర: వజయ లకడక దదలల

798
SQX2305852
పపరర: నదగ లకడక కకఇదదరర

799
SQX2376473
పపరర: గణణశ కకలకల
తలల : అరరణ కకలకల
ఇఇటట ననఇ:13-7-102
వయసదస:25
లఇ: పవ
802
SQX1864925
పపరర: లకడక అననపవరరడడ

95-128/20

తఇడడ:డ సఇజవయయ జఇగ
ఇఇటట ననఇ:13-8-22
వయసదస:46
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-127/70

803
SQX1742915
పపరర: వనఇకట నవయససడ మరవరనవన

95-4/27

806
SQX2381663
పపరర: తరరపతయయ యయరరవ

95-128/21

809
SQX2218154
పపరర: మమరర మమలఅ
భరస : చన చనయయ ÌåÑÚÂåÂÜ
ఇఇటట ననఇ:13-8-24
వయసదస:49
లఇ: ససస స

801
SQX1864065
పపరర: శరనవరస రరడడడ అననపవరరడడడ

95-128/19

804
MLJ2508224
పపరర: పదక కఇదదల

95-128/22

భరస : శరనవరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-7-199
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-128/27

తఇడడ:డ లకకయయ యయరరవ
ఇఇటట ననఇ:13-8-19/2
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-128/29

95-127/68

తలల : పసద వనఇకటరరడడడ అననపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-7-108
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:13-7-183
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకణ రరవవ ఆఈఏనదలమ
ఇఇటట ననఇ:13-07-346
వయసదస:21
లఇ: ససస స
808
SQX2303584
పపరర: పడభఝ దదస జఇగ

800
SQX2822153
పపరర: వరసవ పసడయ కటభట

95-127/66

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ కకఇదదరర
ఇఇటట ననఇ:13-7-92, 6TH LINE
వయసదస:21
లఇ: ససస స

భరస : కకషష చడనతనయ కటభట
ఇఇటట ననఇ:13-07-105
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరడడడ అననపవ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:13-7-108
వయసదస:41
లఇ: ససస స
805
SQX2101913
పపరర: లమవణయ ఆఈఏనదలమ

95-127/67

భరస : సదబబ రరవవ దదలల
ఇఇటట ననఇ:13-7-91/A
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-127/69

95-128/15

795
SQX1980630
పపరర: నగరనద షపక

భరస : ససఇహచలఇ నదయఝడడ తదళపవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:13-7-90
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక పపవష
ఇఇటట ననఇ:13-7-91
వయసదస:26
లఇ: పవ

95-127/62

తఇడడ:డ అశరఫ అల షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-86
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నదరరయణ రరడడడ జజలరరడడడగరరర
ఇఇటట ననఇ:13-7-88
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-128/17

95-127/60

తఇడడ:డ అశరఫ అల షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-86
వయసదస:20
లఇ: పవ

భరస : అశరఫ అల షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-86
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-128/16

95-80/11

తఇడడ:డ అలమభభక షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-81 guntur gunturvarithota
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అశరఫ అల షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-86
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-86
వయసదస:44
లఇ: పవ
793
SQX1896802
పపరర: శవ లకడక జజలరరడడ గరరర

785
SQX2066561
పపరర: బభష పటభన

783
SQX1831007
పపరర: షకకర షపక
భరస : మహహదదదన రబభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-63
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనదర పటభన
ఇఇటట ననఇ:13-7-72
వయసదస:20
లఇ: పవ

భరస : దదవవద షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-81,6TH LINE
వయసదస:24
లఇ: ససస స
790
SQX2551398
పపరర: అశరఫ అల షపక

95-127/58

తఇడడ:డ ఖమజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:13-7-62
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:13-07-65
వయసదస:22
లఇ: పవ
787
SQX2826311
పపరర: కరరషరక షపక

782
SQX2065126
పపరర: రగషసణణ షపక

807
SQX2386563
పపరర: ఆదదలకడక యయరరవ

95-128/28

భరస : తరరపతరరడడడ యయరరవ
ఇఇటట ననఇ:13-8-19/2
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-128/30

810
SQX2519593
పపరర: కకట ఝనస లకడక

95-123/3

తఇడడ:డ కకట సస తరరపరల రరడడ
ఇఇటట ననఇ:13-8-26
వయసదస:31
లఇ: ససస స
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811
SQX2505378
పపరర: ఝనస లకడక కకట

95-127/72

తఇడడ:డ చన తరరపరలక రరడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:13-8-26
వయసదస:31
లఇ: ససస స
814
SQX2394864
పపరర: లకడక దతవ కకఇడపవ రరడడ

95-128/32

95-127/74

820
SQX2416105
పపరర: సదరగశ పపవష

95-127/75

95-128/34

95-131/99

821
SQX1864099
పపరర: మఝననస

824
SQX2036432
పపరర: కవయ బరఇ

827
SQX1864172
పపరర: రరధయయ మఝథకనద

95-129/17

830
SQX2065647
పపరర: నడరఫ హన షపక

95-129/13

తఇడడ:డ రరఇ మమరరస ఏకలసరఠర
ఇఇటట ననఇ:13-10-1256
వయసదస:29
లఇ: పవ

833
MLJ1323070
పపరర: జయమక⌍ పపరపఫ గఝ⌍

95-129/15

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ అలల
ఇఇటట ననఇ:13-10-1350
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-167/3
838
SQX2072742
పపరర: నదగ అఇజన ఆశరత చచదరర
థదరరవవఢక
తఇడడ:డ వరరఇజనవయ వర పడసరద థదరరవవఢక
ఇఇటట ననఇ:13-14-564
వయసదస:23
లఇ: ససస స

95-129/16

95-128/33

822
SQX2861680
పపరర: రరహహల కకమమర ననలకకరరస

95-129/428

825
SQX2461838
పపరర: రరమఝ కరపవ

95-127/76

828
SQX2064939
పపరర: దదవయ కకట

95-126/29

తలల : శర లత కకట
ఇఇటట ననఇ:13-8-146
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-129/18

831
SQX1796804
పపరర: సదనతద ఆరరపలల

95-129/19

భరస : శరనవరసరరవవ ఆరరపలల
ఇఇటట ననఇ:13-9-20
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-36/10

834
MLJ2871267
పపరర: శవనదయక పరలస యమ

95-36/11

తఇడడ:డ భదదన
డ దయక
ఇఇటట ననఇ:13-10-1299
వయసదస:62
లఇ: పవ

836
SQX2515328
పపరర: వజయ భభససర రరవవ
మఝరరకకపవడడ
తఇడడ:డ దతవదదనఇ మఝరరకకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:13-11-21
వయసదస:61
లఇ: పవ

95-108/51

839
SQX2250520
పపరర: చఇదడ శశఖర రరడడడ గఝమకడడ

95-61/2

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరడడడ గఝమకడడ
ఇఇటట ననఇ:13-14-1840
వయసదస:20
లఇ: పవ

819
SQX1896828
పపరర: అబఝదల రకఫ షపక

తఇడడ:డ బభబఝ కరపవ
ఇఇటట ననఇ:13-8-96
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : దదనయయలక⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:13-10-1281
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-36/12

95-129/433

తఇడడ:డ అఇకమక రరవవ ననలకకరరస
ఇఇటట ననఇ:13-8-81
వయసదస:18
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబఝదల రవవఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:13-8-178/A
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-99/3

816
SQX2885689
పపరర: శర లకడక మమధవరపవ

తఇడడ:డ అబఝదల జబబర షపక
ఇఇటట ననఇ:13-8-75
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ మఝథకనద
ఇఇటట ననఇ:13-8-105
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : షపక ఖమజజ మహహనదదదదన
ఇఇటట ననఇ:13-8-163C
వయసదస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-129/7

తఇడడ:డ రరమ చఇదడ రరడడడ బరఇ
ఇఇటట ననఇ:13-8-93
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబబరరడడడ వనననపవస
ఇఇటట ననఇ:13-08-96
వయసదస:38
లఇ: పవ

835
SQX2273340
పపరర: మహహఇదడ అలల

818
SQX1837269
పపరర: నదసర అల మఝహమకద

95-128/31

భరస : నరగశ
ఇఇటట ననఇ:13-8-46
వయసదస:21
లఇ: ససస స

భరస : బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:13-8-80
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదద వనఇకటరరడడడ అననపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-8-84
వయసదస:56
లఇ: పవ

832
SQX2481570
పపరర: సతయనదరరయణ ఇకకసరరస

95-129/6

తఇడడ:డ హహసపసన మఝహమకద
ఇఇటట ననఇ:13-8-57,
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదరరయణ సరదమ పపవష
ఇఇటట ననఇ:13-8-79
వయసదస:30
లఇ: పవ

829
SQX1963990
పపరర: షపక ఆరరఫర

815
SQX1863794
పపరర: నదగ జజయత సఇగగపవ

813
SQX2389112
పపరర: రమణ రరడడడ కకఇడపవ రరడడడ
తఇడడ:డ రరమరరడడడ కకఇడపవ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-8-29
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దదరరరరరవవ సఇగగపవ
ఇఇటట ననఇ:13-8-45
వయసదస:26
లఇ: ససస స

817
SQX2065134
పపరర: సరయ వనఇకట తతలససరరఇ రరఇ
చటటట
తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ చటటట
ఇఇటట ననఇ:13-08-47,7th Line
వయసదస:22
లఇ: పవ

826
SQX2066652
పపరర: పసద కకటట రరడడడ వనననపవస

95-127/73

తఇడడ:డ చన తరరపరలక రరడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:13-8-26
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : రమణ రరడడడ కకఇడపవ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:13-8-29
వయసదస:31
లఇ: ససస స

823
SQX2404242
పపరర: ఏడడకకఇడలక అననపవరరడడ

812
SQX2518314
పపరర: వజయ లకడక కకట

837
SQX2194942
పపరర: రరథదణద బభబఝ బఇడల మఝడడ

95-68/13

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ బఇడల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:13-13-983
వయసదస:22
లఇ: పవ
840
SQX1913425
పపరర: నవయ శఇగమసటటట

95-95/7

తఇడడ:డ బభపరరరవవ శఇగమసటటట
ఇఇటట ననఇ:13-15-188/2
వయసదస:24
లఇ: ససస స
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841
SQX2283117
పపరర: ధనదష సరయ శరనవరస వలలల టట

95-242/10

తఇడడ:డ రరఘవ లలట
ఇఇటట ననఇ:13-19
వయసదస:20
లఇ: పవ
844
SQX1949940
పపరర: దదవయవరణణ వలలల టట

95-249/5

95-195/3

95-10/13

95-10/14

95-104/381

95-115/5

95-115/8

95-115/11

భరస : పడభభకరరరవవ సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:27
లఇ: ససస స
868
MLJ2528941
పపరర: దయమరరధదక⌍ నఇబమరర⌍
భరస : సడరయనదరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:51
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-71/860

854
SQX2001337
పపరర: శశరగఖ చదగఇటట

857
MLJ2493435
పపరర: మహహశదరర గరఇధద

860
SQX0861047
పపరర: శరరష మఇచదకకఇడ

863
SQX1112044
పపరర: డక యస యస యస
మమరరత మణణదదప సరతతలలరర
తఇడడ:డ పడభభకరరరవవ సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:27
లఇ: పవ
866
SQX1174283
పపరర: శరదతవ గరరకపరటట

95-4/28

869
SQX1280536
పపరర: లకడక మమనక నఇబమరర
తఇడడ:డ సడరరయ నదరరయణ నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:28
లఇ: ససస స

849
SQX2051787
పపరర: జజశశనద న సరయ కకమమర కలల
ల రర

95-8/33

852
SQX2005015
పపరర: ఉషశర ఏమలమ

95-64/13

855
SQX1895325
పపరర: రరజగశ శఇక

95-104/380

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబయయ శఇక
ఇఇటట ననఇ:45-1
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-115/3

858
MLJ2493443
పపరర: నదగ బడహకనఇదఇ గరఇధద

95-115/4

తఇడడ:డ నదగగఇదదడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:70
లఇ: పవ
95-115/6

861
SQX0861054
పపరర: గగపస కకషష మఇచదకకఇడ

95-115/7

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-115/9

864
SQX1112085
పపరర: పడభభకరరరవవ సరతతలలరర

95-115/10

తఇడడ:డ లకకకనదరరయణ సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-115/12

తఇడడ:డ రరమ శరససస స
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-135/218

95-46/1090

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ ఏమలమ
ఇఇటట ననఇ:13-134/A
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:33
లఇ: పవ
865
SQX1112101
పపరర: శశషతకకమమరర సరతతలలరర

851
SQX1808153
పపరర: నదగలకడక యడవలల

846
SQX2896215
పపరర: చడఇచమక బబ మకశశటట

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ కలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:13-58
వయసదస:21
లఇ: పవ

భరస : నదగ బడహకనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:64
లఇ: ససస స

భరస : రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:70
లఇ: ససస స
862
SQX0861062
పపరర: రవ కకషఫ ర మఇచదకకఇడ

95-10/12

తఇడడ:డ శశభన బభబఝ చదగఇటట
ఇఇటట ననఇ:13-447
వయసదస:22
లఇ: ససస స

భరస : రరజగశ శఇక
ఇఇటట ననఇ:45-1
వయసదస:39
లఇ: ససస స
859
MLJ3204815
పపరర: ఆదదలకడక మలశశటట

848
SQX1806942
పపరర: సదషక అఇకరఇ

95-19/5

భరస : మలల కరరరఫ న రరవవ బబ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:13-25-66/7
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : మణణ యడవలల
ఇఇటట ననఇ:13-126-10A
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తలల : సరఇబడజయఇ మమకల
ఇఇటట ననఇ:13-161
వయసదస:21
లఇ: ససస స
856
SQX1895341
పపరర: గగడద దతవ శఇక

95-64/10

తఇడడ:డ శరనవరస అఇకరఇ
ఇఇటట ననఇ:13-32-1139
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన శరరఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:13-101/a
వయసదస:22
లఇ: ససస స
853
SQX2077840
పపరర: తడవవణణ మమకల

845
SQX2479467
పపరర: వనఇకట పదక జజయత ఉపషల

843
SQX1663806
పపరర: మరర వరల షపక
తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:13-19-1667
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ ఉపషల
ఇఇటట ననఇ:13-22
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబ రరవవ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:13-31-1132/85
వయసదస:54
లఇ: ససస స
850
SQX2076107
పపరర: రరకరసన షపక

95-20/4

తఇడడ:డ మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:13-19-1627
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లలట రరఘవ వలలల టట
ఇఇటట ననఇ:13-19-70193
వయసదస:27
లఇ: ససస స
847
SQX1800291
పపరర: శవ పరరదత రరడడ

842
SQX1306274
పపరర: మహబమబ షరరఫ షపక

867
MLJ2528925
పపరర: రరజయలకడక⌍ నఇబమరర⌍

95-135/217

భరస : వనఇకటరరమమరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:76
లఇ: ససస స
95-135/219

870
SQX2150134
పపరర: వననషషవ నఇబమరర

95-135/220

తఇడడ:డ సదరయనదరరయణ నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-1
వయసదస:27
లఇ: ససస స
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871
SQX0148031
పపరర: అబడహఇ గరఇధద

95-115/13

తఇడడ:డ దతవయయ
ఇఇటట ననఇ:45-1-6
వయసదస:24
లఇ: పవ
874
SQX0228395
పపరర: సదవరష కమల బటటట

95-115/14

భరస : చననయయ
ఇఇటట ననఇ:45-1-6
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-115/16

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-6
వయసదస:24
లఇ: ససస స

875
SQX0393181
పపరర: బటటట అనష పసడయమ

95-115/19

880
SQX0475590
పపరర: ససతదరరమఝలక వనమమల

95-115/21

భరస : శరనవరసరరడడడ వనమమల
ఇఇటట ననఇ:45-1-8
వయసదస:42
లఇ: ససస స

878
SQX1934108
పపరర: హరర పసడయమ తడడకమళల

95-115/17

876
SQX1337642
పపరర: రమమ దతవ తతట

95-115/20

95-115/18

879
SQX2069649
పపరర: రరషక బ షపక

భరస : వనఇకట సతయనదరరయణ తడడకమళల
ఇఇటట ననఇ:45-1-6,F.NO.504,
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇమమమ బ షపక
ఇఇటట ననఇ:45-1-07
వయసదస:22
లఇ: ససస స

881
SQX0475640
పపరర: శరనవరస రరడడడ ఏ

882
SQX2699353
పపరర: రరజయలకకక పసనదగగఇడ

884
SQX1001718
పపరర: రరజ శశఖర చనదమలక

95-115/15

భరస : చన బడహకఇ తతట
ఇఇటట ననఇ:45-1-6
వయసదస:31
లఇ: ససస స

95-115/22

తఇడడ:డ నదగగఇదడ రరడడడ ఏ
ఇఇటట ననఇ:45-1-8
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-115/24

873
SQX0228361
పపరర: నదగగశదరరరవవ బటటట
తఇడడ:డ బభవయయ
ఇఇటట ననఇ:45-1-6
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-6
వయసదస:30
లఇ: ససస స

877
SQX0444133
పపరర: వనఇకట సతయనదరరయణ
తడడకమళల
తఇడడ:డ వనఇకట సదబబయయ తడడకమళల
ఇఇటట ననఇ:45-1-6,F.NO.504
వయసదస:44
లఇ: పవ

883
SQX0910372
పపరర: ఊషర పడసనన చనదమలక

872
SQX0089037
పపరర: శశరయమక మఇదదడడ

95-108/239

95-115/23

భరస : వనఇకటరరవవ పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-8
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-115/25

885
SQX1031285
పపరర: అఇజమక చనదమలక

95-115/26

తఇడడ:డ వవఇకట సదబభబ రరవవ చనదమలక
ఇఇటట ననఇ:45-1-9
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకట సదబభబ రరవవ చనదమలక
ఇఇటట ననఇ:45-1-9
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : ససవర రరమయయ చనదమలక
ఇఇటట ననఇ:45-1-9
వయసదస:70
లఇ: ససస స

886
SQX2699346
పపరర: మహలకడక చనదమలక

887
SQX0833145
పపరర: పవషషలత గఝడడవరడ

888
SQX2699312
పపరర: లలకగశదరరరవవ గఝడడవరడ⌍

95-115/27

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ చనదమలక
ఇఇటట ననఇ:45-1-9
వయసదస:52
లఇ: ససస స
889
SQX2699320
పపరర: గరరరధరగఝపస గఝడడవరడ⌍

భరస : గరరరధర గఝపస గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-10
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-115/30

తఇడడ:డ లలకగశదరరరవవ⌍ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-10
వయసదస:56
లఇ: పవ
892
SQX0416511
పపరర: వదదయ సరగర తతకల⌍

95-115/33

భరస : వనఇకట కకషఫ ర⌍ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-1-12
వయసదస:51
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/31

893
SQX0608083
పపరర: తతకల శరకరకత⌍

95-115/36

896
SQX2699296
పపరర: పసచచమక తతకల⌍

95-115/34

899
MLJ0857136
పపరర: రరదదడణణ లలళళ⌍ ⌍
భరస : శరనవరసరరవవ⌍ లలళల
ఇఇటట ననఇ:45-1-12
వయసదస:56
లఇ: ససస స

95-115/32

894
SQX0911057
పపరర: నదగమణణ తతకల

95-115/35

భరస : వదదయ సరగర తతకల
ఇఇటట ననఇ:45-1-11
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-115/37

భరస : వరయయ⌍ తతకల
ఇఇటట ననఇ:45-1-11
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-115/39

891
SQX2824076
పపరర: తతఇడడపవ ఉమ మహహశదరర
భరస : వనఇకట శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-10
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ తతకల
ఇఇటట ననఇ:45-1-11
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయయ తతకల
ఇఇటట ననఇ:45-1-11
వయసదస:64
లఇ: పవ
898
MLJ0855015
పపరర: దదరరరకకమమరర⌍ పఫ తత
స రర⌍

890
SQX2699338
పపరర: తదయమరమక గఝడడవరడ⌍

95-115/29

తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ⌍ gudivada
ఇఇటట ననఇ:45-1-10
వయసదస:82
లఇ: పవ

భరస : లలకగశదరరరవవ⌍ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-10
వయసదస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ తతకల
ఇఇటట ననఇ:45-1-11
వయసదస:36
లఇ: పవ
895
SQX2699288
పపరర: వవఇకటటశదరరల తతకల

95-115/28

897
SQX2699304
పపరర: వజయలకడక తతకల

95-115/38

భరస : వనఇకటటశదరరల తతకల
ఇఇటట ననఇ:45-1-11
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-115/40

900
MLJ2465433
పపరర: శరనవరసరరవవ లలళళ⌍

95-115/41

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ⌍ లలళల
ఇఇటట ననఇ:45-1-12
వయసదస:59
లఇ: పవ
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901
SQX0165761
పపరర: వనఇకటకకషఫ ర⌍ పప తత
స రర⌍

95-115/42

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ⌍ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-1-12
వయసదస:53
లఇ: పవ
904
SQX1375485
పపరర: జగదదశదరరరవవ లలళల

902
SQX1344050
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ లలళల
తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ లలళల
ఇఇటట ననఇ:45-1-12
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-115/45

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ లలళల
ఇఇటట ననఇ:45-1-12
వయసదస:34
లఇ: పవ

905
SQX2699262
పపరర: నదగగశదర రరవవ లలళళ

తఇడడ:డ అనల కకమమర పఫ తతరర కకషషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-13
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వవఇకట కకషఫ ర పరతతరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-13
వయసదస:27
లఇ: పవ

910
SQX2699254
పపరర: సదబబరతనఇ పప తత
స రర

911
SQX2823862
పపరర: పఫ తతరర అనల కకమమర

95-115/50

భరస : శశషగరరరరరవవ పప తత
స రర.
ఇఇటట ననఇ:45-1-13
వయసదస:69
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట కకషష రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-13
వయసదస:57
లఇ: ససస స
916
SQX2058477
పపరర: పప తత
స రర నదగలకడక

95-116/12

95-115/57

95-115/60

95-115/51

920
MLJ0852087
పపరర: రవచఇద వవమఝలపరటట

923
MLJ0852897
పపరర: బభలకకషష⌍ పప టటట⌍

95-115/63

928
MLJ0853341
పపరర: కశమక మఇచదకకఇడ

95-115/66

926
MLJ0853200
పపరర: వనఇకట సతష రరడడ

95-115/54

909
SQX2699247
పపరర: రవకకమమర పప తత
స రర

95-115/49

912
SQX2824050
పపరర: పఫ తతరర వనఇకట కకషష రరవవ

95-115/52

915
SQX2842045
పపరర: పఫ తతరర భభణఝ గణణశ

95-115/843

తఇడడ:డ పఫ తతరర రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-1-13
వయసదస:19
లఇ: పవ
95-115/55

95-115/56
918
MLJ0850883
పపరర: నదగశరనవరసరరవవ⌍ ఇననమమరర⌍

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ⌍ ఇననమమరర.
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-115/58

921
MLJ0852475
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ కరకరల ⌍

95-115/59

తఇడడ:డ వనఇకటమఝనకకషరషరరవవ⌍ కరకరల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-115/61

924
MLJ0852905
పపరర: వనఇకటనదరరయణ⌍ పడతస⌍

95-115/62

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ⌍ పడత
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:78
లఇ: పవ
95-115/64

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:64
లఇ: పవ
929
MLJ0853358
పపరర: మమరరత నదగ వజయదదరర ⌍
మఇచదకకఇడ⌍
భరస : శరనవరసరరవవ⌍ మఇచదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:49
లఇ: ససస స

95-115/47

తఇడడ:డ శశషగరరర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-13
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస⌍ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:61
లఇ: పవ

925
MLJ0853093
పపరర: లకకకసతయనదరరయణ⌍
మఝరరకకపవడడ⌍
తఇడడ:డ కకటటఇబరరవవ⌍ మఝరరకకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:61
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

917
MLJ0850495
పపరర: నదగగశదర రరవవ మఇచదకకఇడ

906
SQX2699270
పపరర: లకడక లలళళ⌍

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-1-13
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ వవమఝలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట మఝన కకషరషరరవవ⌍ కరకరల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:73
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదరరరవవ⌍ మఇచదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:62
లఇ: ససస స

95-115/48

తఇడడ:డ గగపయయ⌍ మఇచదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల దదవనదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:70
లఇ: పవ
922
MLJ0852806
పపరర: వనఇకట పవషరషవత⌍ కరకరల ⌍

914
SQX2824407
పపరర: పఫ తతరర భభణఝ గణణశ

95-115/44

భరస : నదగగశదరరరవవ⌍ లలలల
ఇఇటట ననఇ:45-1-12
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-1-13
వయసదస:19
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పప తత
స రర రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-1-13
వయసదస:22
లఇ: ససస స
919
MLJ0851527
పపరర: శవరరమకకషషమమరరస దదవనదల

95-115/46

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-13
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-115/53

903
SQX1375303
పపరర: ససతమక లలళల
భరస : నదగభమషణఇ లలళల
ఇఇటట ననఇ:45-1-12
వయసదస:83
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ లలళళ
ఇఇటట ననఇ:45-1-12
వయసదస:64
లఇ: పవ

95-4/1175 908
907
SQX2512754
SQX1001726
పపరర: అనల కకమమర పఫ తతరర Kumar
పపరర: వవఇకట కగదదరగశదర పఫ తతరర

913
SQX2824084
పపరర: పఫ తతరర హహమలత

95-115/43

95-115/65
927
MLJ0853226
పపరర: యస.యస.కగ.వ.పడసరద⌍ ఒగఝర⌍

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ⌍ ఒగఝర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-115/67

930
MLJ0853366
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ మఇచదకకఇడ⌍

95-115/68

తఇడడ:డ గగపయయ⌍ మఇచదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:56
లఇ: పవ
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931
MLJ0853655
పపరర: సరయలకడక⌍ మఝరరకకపవడడ⌍

95-115/69

932
MLJ0853911
పపరర: లకడక మమధవ⌍ ఒగఝర⌍

95-115/70

933
MLJ0853929
పపరర: వరసఇత⌍ రరడ⌍డడ

95-115/71

భరస : లకడక సతయనదనరరయణ⌍ మఝరరకకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:58
లఇ: ససస స

భరస : యస.యస.కగ.వ. పడసరద రరవవ⌍ ఒగఝర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:48
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సతష కకమమర⌍ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:59
లఇ: ససస స

934
MLJ0853937
పపరర: లమవణయ⌍ మమదదల⌍

935
MLJ0853960
పపరర: లకడక సదజజత⌍ పఫ లశశటట ⌍

936
MLJ0854067
పపరర: తడపవర సదఇదరమక⌍ పఫ టటట⌍

95-115/72

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍ మమదదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:45
లఇ: ససస స
937
MLJ0854083
పపరర: మఝరళకకషష⌍ పఫ లశశటట ⌍

భరస : మఝరళకకషష⌍ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-115/75

తఇడడ:డ గఝరరనధఇ⌍ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:64
లఇ: పవ
940
MLJ0854414
పపరర: హహహమవత⌍ తననరర⌍

95-115/78

95-115/81

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ మమదదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:49
లఇ: పవ
946
MLJ0858084
పపరర: నదగకకమమరర⌍ మమదదల⌍

95-115/84

95-115/87

95-115/90

భరస : వనఇకటటశదరరల కకనకకఇడల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:64
లఇ: ససస స
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944
MLJ0856104
పపరర: పదదకవత⌍ దదవనదల⌍

95-115/82

950
MLJ0859165
పపరర: ధనలకడక⌍ పడతస⌍

953
MLJ0859454
పపరర: మలల ఖమరరఫ నరరవవ కకనకఇడల

95-115/93

956
MLJ0859850
పపరర: శరధర రరవవ⌍ కకలల పర⌍

959
SQX0088971
పపరర: లమవణయ మమదదల⌍
భరస : సరఇబశవరరవవ⌍ మమదదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:38
లఇ: ససస స

942
MLJ0854802
పపరర: అననపవరష ఇననమమరర

95-115/80

945
MLJ0856740
పపరర: సదధదరరణణ⌍ జయవరపవ⌍

95-115/83

భరస : సదబభబరరవవ⌍ జయవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-115/85

948
MLJ0859116
పపరర: రతనకకమమరర⌍ కరకరల ⌍

95-115/86

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ⌍ కరకరల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-115/88

95-115/89
951
MLJ0859280
పపరర: లకకకరమణదరరవవ⌍ ఇననమమరర⌍

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ⌍ ఇననమమరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-115/91

954
MLJ0859801
పపరర: వజయలకడక⌍ కకలల పర⌍

95-115/92

భరస : శరధర⌍ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-115/94

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-115/96

95-115/77

భరస : నదగశరనవరస ఇననమమరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : రవచఇదడ⌍ వవమఝలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:50
లఇ: ససస స
958
MLJ2468635
పపరర: లకడక కకనకకఇడల

95-115/79

భరస : వనఇకట నదరరయణ⌍ పడత
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ కలచభటల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:74
లఇ: ససస స
955
MLJ0859835
పపరర: పదదకవత⌍ వవమఝలపరటట⌍

941
MLJ0854596
పపరర: వనఇకటమలల ఖమరరఫ నరరవవ
మఇచదకకఇడ
తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ⌍ మఇచదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:41
లఇ: పవ

947
MLJ0858811
పపరర: వనఇకటటశదరరల వవమఝలపరటట

939
MLJ0854299
పపరర: కకసదమ కకమమరర⌍ శనగ పలల ⌍
భరస : రరఇపడసరదద⌍ శనగపలల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమసరదమ వవమఝలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:88
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట నదరరయణ⌍ కరకరపరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:55
లఇ: ససస స
952
MLJ0859389
పపరర: సదజజత కలచభటల ⌍

95-115/76

భరస : శవరరమకకషష⌍ దదవనదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ⌍ మమదదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:75
లఇ: ససస స
949
MLJ0859140
పపరర: పవషషకకమమరర⌍ కరకరపరరస⌍

938
MLJ0854265
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ కరకరల

95-115/74

భరస : రరధదకకషషమమరరస⌍ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటమఝనకకషరషరరవవ కరకరల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట సదబడమణయఇ⌍ తననరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:55
లఇ: ససస స
943
MLJ0855049
పపరర: సరఇబశనరరవవ మమదదల

95-115/73

957
MLJ2465532
పపరర: వనఇకటటశదరరల కకనకఇడల

95-115/95

తఇడడ:డ చనన వనఇకటసదబబయయ కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-115/97

960
SQX0125104
పపరర: శరనవరస మమరరస మమడ

95-115/98

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ మమడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:56
లఇ: పవ
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961
SQX0150607
పపరర: బభలమజ భరత⌍ జవరదజ⌍

95-115/99

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ⌍ జవరదజ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:41
లఇ: పవ
964
SQX0166025
పపరర: నరససఇహరరవవ వశదనదధదన⌍

95-115/102

95-115/105

తఇడడ:డ శరనవరసరచదరరయలక కరఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:66
లఇ: పవ
973
SQX0386060
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ⌍ తలల ఇ⌍

95-115/111

95-115/114

95-115/117

95-115/120

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ జయవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:35
లఇ: ససస స
985
SQX1067207
పపరర: మమనస రరడడడ

95-115/123

974
SQX0416479
పపరర: రరమ మధన⌍ వశదనదధదన⌍

977
SQX0704544
పపరర: మమధవ కరకరల

980
SQX0754796
పపరర: భభనద సడవఇత యఇడడపగ
డ డ

95-115/126

969
SQX0166231
పపరర: లత కరఇడడరర

95-115/107

972
SQX0386052
పపరర: కకసదమ తలల ఇ⌍

95-115/110

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ⌍ తలల మ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-115/112

975
SQX0550525
పపరర: యఇడడపగ
డ డ బ ఆర కకమమర⌍

95-115/115

978
SQX0704569
పపరర: నహరరకర పఫ లశశటట

95-115/116

తఇడడ:డ మఝరళకకషష పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-115/118

981
SQX0833095
పపరర: జయఇత వశదనదధదన

95-115/119

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ వశదనదధదన
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:47
లఇ: పవ

983
SQX0963520
పపరర: సదబభబ రరవవ జయవరపవ

984
SQX1062991
పపరర: సదశల ఊర

986
SQX1139683
పపరర: కలమయణణ తవడడశశటట

989
SQX1206813
పపరర: నతతశ భరదదదజ జవరదజ
తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ జవరదజ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:31
లఇ: పవ

95-115/113

తఇడడ:డ శవ కకమమర⌍ యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-115/121

95-115/122

భరస : బభలకకషష ఊర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-115/124

భరస : తదఇడవ కకషష
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగ శరనవరస రరవవ ఇననమమరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:28
లఇ: పవ
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95-115/109

తఇడడ:డ వరభదడ రరవవ జయవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట సతష కకమమర రరడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:29
లఇ: ససస స
988
SQX1174291
పపరర: గఝరర భరత ఇననమమరర

971
SQX0269142
పపరర: కలషన జజయత⌍ బమరగడడ ⌍

95-115/104

భరస : వనఇకట పరరద శరరదద కరఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:64
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరవవ కరకరల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ జయవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:29
లఇ: ససస స
982
SQX0861070
పపరర: భదడకరళ జయవరపవ

95-115/106

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ⌍ వశదనదధదన
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మఝరళకకషష పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:34
లఇ: పవ
979
SQX0754770
పపరర: సరదత జయవరపవ

968
SQX0166181
పపరర: దదరరరఇబ⌍ వవమఝలపరటట⌍

95-115/101

భరస : సదబభబరరవవ⌍ మమదదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : హహమఇత కకమమర⌍ బమరగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ గగపరల రరవవ⌍ తలల మ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:72
లఇ: పవ
976
SQX0704460
పపరర: గఝరరనదధ పఫ లశశటట

95-115/103 966
965
SQX0166066
SQX0166124
పపరర: నదగ అఇజల దతవ⌍ మఇచదకకఇడ⌍
పపరర: రతదసలక⌍ మమదదల⌍

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ⌍ వవమఝలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-115/108

963
SQX0165985
పపరర: శవకకమమరర⌍ యఇడడపగ
డ డ⌍
భరస : వనఇకటటశదరరరవవ⌍ యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబరరవవ⌍ మఇచదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సతష కకమమర⌍ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:59
లఇ: ససస స
970
SQX0268995
పపరర: వనఇకటపరరదసరరధద కరఇడడరర

95-115/100

భరస : నరససఇహరరవవ⌍ వశదనదధదన
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహకయయ⌍ వశదనదధదన
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:84
లఇ: పవ
967
SQX0166157
పపరర: వరసఇత⌍ ీడడడడ⌍

962
SQX0165928
పపరర: హహహమమవత వశదనదధదన⌍

987
SQX1139691
పపరర: తదఇడవ కకషష తవడడశశటట

95-115/125

తఇడడ:డ ససతద రరమమఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-115/127

990
SQX1223445
పపరర: జజయత కకమమరర వరకర

95-115/128

భరస : సరఇబ రరడడ వరకర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:46
లఇ: ససస స
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991
SQX1235614
పపరర: రమయశర మమడ

95-115/129

తఇడడ:డ శరనవరస మమరరస మమడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:27
లఇ: ససస స
994
SQX1376020
పపరర: మసరసన రరవవ మమజగటట

95-115/132

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ మమజగటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:60
లఇ: పవ
997
SQX1396051
పపరర: సతయవత కకరరపఫ డ లక

95-115/135

95-115/138

95-115/141

భరస : వరయయ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:60
లఇ: ససస స
1006 SQX2698926
పపరర: వనఇకటమఝనకకషరషరరవవ కరకరల
తఇడడ:డ రగశయయ కరకరల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:76
లఇ: పవ
1009 SQX2698959
పపరర: నదగగశదరరరవవ జవరదజ
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల జవరదజ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:62
లఇ: పవ
1012 SQX2698983
పపరర: సతయనదరరయణ పరదరరస

995
SQX1376244
పపరర: చఇదదడవత మమజగటట

95-115/133

996
SQX1376434
పపరర: వనఇకట రఇగ మణణ దదపవ
మమజగటట
తఇడడ:డ మసరసన రరవవ మమజగటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-115/134

95-115/136

999
SQX2126779
పపరర: సతయవరణణ ఉపషల

95-115/137

998
SQX1547241
పపరర: యశదఇత కకమమర మమడ

1001 SQX2214336
పపరర: రరణఝక శవ సదవరష కకమమరర
తలల
ల రర
భరస : నదగ గఇగధర రరవవ తలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:57
లఇ: ససస స

95-115/139

1004 SQX2277580
పపరర: రరఘవవఇదడ రరవవ తలల
ల రర

95-115/142

1007 SQX2698934
పపరర: భభససరరరవవ శశమశశటట

95-115/150

తఇడడ:డ శవ కకటటశదర రరవవ కలరపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-15
వయసదస:44
లఇ: పవ
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1005 SQX2698918
పపరర: సదబభబరరవవ పరదరరస

95-115/143

95-115/145

1008 SQX2698942
పపరర: సదధదకర కలచభటల ⌍

95-115/146

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ కలచభటల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:67
లఇ: పవ

95-115/148 1011 SQX2698975
1010 SQX2698967
పపరర: వనఇకటసదబడహకణయఇ⌍ తననరర⌍
పపరర: సదబభబరరవవ మఇచదకకఇడ

1013 SQX2698991
పపరర: భభససర రరవవ పరదరరస

95-115/153 1016 SQX2277424
1015 SQX2699015
పపరర: ధనపవషరషవత జవరదజ జవరదజ
పపరర: వరయయ పఫ తతరరజ

95-115/156

95-115/140

తఇడడ:డ రరమసదబబయయ రరమదదరరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:78
లఇ: పవ

95-115/151

1014 SQX2699007
పపరర: దమయఇత శశమశశటట ⌍

95-115/152

భరస : భభససరరరవవ⌍ షఫ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:63
లఇ: ససస స
95-115/154

1017 SQX0550012
పపరర: పరదరరస వనఇకట సతయలత

తఇడడ:డ శరఇబయయ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14 FLOT NO.104
వయసదస:70
లఇ: పవ

భరస : భభససర రరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-15
వయసదస:45
లఇ: ససస స

1019 SQX2454486
పపరర: రఇబభబఝ పరదరరస

1020 SQX2458842
పపరర: వనఇకట సతయ లత పరదరరస

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-15
వయసదస:52
లఇ: పవ

95-115/149

తఇడడ:డ గగపయయ మఇచదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదరరరవవ జవరదజ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:55
లఇ: ససస స

1002 SQX2214450
పపరర: నదగవలల తలల
ల రర

భరస : టట యయన వ యల రరఘవవఇదడ రరవవ తలల
ల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ తననరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:61
లఇ: పవ

1018 SQX0705053
పపరర: శరనవరసరరవవ కలరపరటట

భరస : రవ శఇకర ఉపషల
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ షఫ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-115/147

95-115/131

తఇడడ:డ యస ఆర కకటటశదర రరవవ పలల పఫ తత
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగ గఇగరదర రరవవ తలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-115/144

993
SQX1297267
పపరర: సఇతతషస జజహనవ పలల పఫ తత

తఇడడ:డ శవ రరమ కకటటశదర రరవవ పలల పఫ తత
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస మమరరస మమడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బసవయయ తళళ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:69
లఇ: పవ
1003 SQX2276178
పపరర: జజనకక పఫ తతరరజ

95-115/130

భరస : మసరసన రరవవ మమజగటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : రవ కకమమర కకరరపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:45-1-14
వయసదస:42
లఇ: ససస స
1000 SQX2214328
పపరర: నదగ గఇగరధర రరవవ తళళ
ల రర

992
SQX1297242
పపరర: శరరవన పలల పఫ తత

95-115/157

95-115/155

95-115/158

భరస : భససరరరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-15
వయసదస:44
లఇ: ససస స
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1021 SQX2698900
పపరర: రరణణ పరదరరస

95-115/159

భరస : సతయనదనరరయణ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-15
వయసదస:53
లఇ: ససస స
1024 MLJ0855353
పపరర: జయలకడక మదదద

95-115/162

95-115/165

95-115/163

1028 SQX1046698
పపరర: శరనవరస రరవవ మదదద

95-115/168

1031 SQX0726968
పపరర: రరధదక పసనదగగఇడ

95-115/166

1034 SQX0608141
పపరర: కరకకమమనద మమధవరరవవ

1026 SQX0754887
పపరర: హహమజ మదదద

1029 SQX2698884
పపరర: శరనవరస మదదద

95-131/114

95-130/107

1035 SQX0608174
పపరర: కరకకమమనద రమమదతవ

95-130/109
1036 SQX0608208
పపరర: హనదమఇతత
వనఇకటసడరయనదరరయణ
తఇడడ:డ కరకకమమనద
వనఇకట సడరయనదరరయణ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:75
లఇ: పవ

1037 SQX0608240
పపరర: మలల చడరరవవ హహహమమవత

1042 SQX2446946
పపరర: రరజయలకడక దదవనదల

95-130/115

భరస : రరజజ గణపత రరవవ దదవనదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-131/118

1048 SQX1647734
పపరర: లకడక ఆతకకలరర

95-131/121

95-130/108

1038 SQX0608265
పపరర: మలల చడరరవవ సదబభబరరవవ

95-130/111

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-130/114

భరస : వరరఇజనవయ వర పడసరద రరవవ చదద
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:62
లఇ: ససస స

1041 SQX1466722
పపరర: నఇదద సతయ ససమత
కరకకమమనద
తఇడడ:డ మమధవ రరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:27
లఇ: పవ

1043 SQX0616425
పపరర: లకకకకకమమరర తరరవధదల⌍

1044 SQX1263011
పపరర: గకరర లలత వననషషవ కరకకమమనద

95-131/117

95-130/113

95-131/116

తఇడడ:డ పవరరషఫ తస ఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:33
లఇ: ససస స

1045 SQX1263045
పపరర: ఎల ఎన మననజ కకమమర
పఇతఇగర
తఇడడ:డ బభల కకటటశదర రరవవ పఇతఇగర
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:43
లఇ: పవ

1046 SQX1360437
పపరర: బభల కకటటసససరరవ పతఇగర

తఇడడ:డ యస ఆర పడసరద రరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-131/119

తఇడడ:డ గఝరవయయ పతఇగర
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:72
లఇ: పవ
1049 SQX0333062
పపరర: కజఫఇ రవ కకమమర

భరస : నదగగశదరరరవవ ఆతకకలరర
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కజఫఇ
ఇఇటట ననఇ:45-1-18,F.NO.9,KAKUMANU SO ఇఇటట ననఇ:45-1-19
వయసదస:45
లఇ: ససస స
వయసదస:60
లఇ: పవ
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95-130/110

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:57
లఇ: ససస స
1040 SQX1190669
పపరర: పరపరయమక చదద

95-131/115

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-17/1
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కర హహచ వనఇకట సడరయనదరరయణ కరకకమమ భరస : మమధవరరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:54
లఇ: పవ
వయసదస:47
లఇ: ససస స

95-130/112

95-115/167

1032 SQX0727230
పపరర: శరయమ పసనదకకఇడ

భరస : కర హహచ వ సడరయనదరరయణ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:72
లఇ: ససస స

1039 SQX1190644
పపరర: వరరఇజనవయ వర పడసరద
రరవవ చదద
తఇడడ:డ వనఇకట సదబబ రరవవ చదద
ఇఇటట ననఇ:45-1-18
వయసదస:70
లఇ: పవ

95-115/164

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-1-16
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : శరయమ
ఇఇటట ననఇ:45-1-17/1
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-130/106

95-115/161

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-1-16
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-1-16
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-1-16
వయసదస:54
లఇ: ససస స
1033 SQX0608125
పపరర: కరకకమమనద కనకదదరర

1025 SQX0754879
పపరర: భవయశర మదదద

1023 MLJ0854745
పపరర: రవ మదదద మదదద
తఇడడ:డ మదదద నదగభమషణఇ మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-1-16
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-1-16
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-1-16
వయసదస:51
లఇ: ససస స
1030 SQX2698892
పపరర: రగజజశర మదదద మదదద

95-115/160

భరస : రవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-1-16
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : సదరగష గగజ
ఇఇటట ననఇ:45-1-16
వయసదస:42
లఇ: ససస స
1027 SQX1046680
పపరర: రగజజ శర మదదద

1022 MLJ0854703
పపరర: బబబ పదదకవత మదదద

1047 SQX1647726
పపరర: నదగగశదరరరవవ ఆతకకలరర

95-131/120

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-18,F.NO.9,KAKUMANU SO
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-130/116

1050 SQX0333096
పపరర: కజఫఇ పదదకవత

95-130/117

భరస : రవ కకమమర కజఫఇ
ఇఇటట ననఇ:45-1-19
వయసదస:50
లఇ: ససస స
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1051 SQX0589812
పపరర: కజఫఇ గణణష గకతమ కకమమర

95-130/118

తఇడడ:డ రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-1-19
వయసదస:31
లఇ: పవ
1054 SQX0248799
పపరర: అనడరరధ తరరవదదల

1063 SQX1388025
పపరర: కరమమశదరర పఇతఇగర

95-130/124

95-130/125
1058 SQX1211408
పపరర: పసనదగగఇడ వనఇకట లకడ ససఇధద
పసనదగగఇడ వనఇకట
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-21
వయసదస:27
లఇ: ససస స

1059 SQX1897214
పపరర: వనఇకట లకడక పదదకవత
పసనదగగఇడ
భరస : శరనవరస రరవవ పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-21
వయసదస:50
లఇ: ససస స

95-130/127

95-130/128 1062 SQX1036053
1061 SQX1897263
పపరర: వనఇకట లకడక సదపసడయ పసనదగగఇడ
పపరర: సరయ సదభభషసణణ రఇగర

95-130/130

1065 SQX2821338
పపరర: వజయ పవరగషశదరర మదదదనవన

1067 SQX0275719
పపరర: సదధదరరణణ మమదఇడదడపవ

95-130/135

1072 SQX0872739
పపరర: లకకకపత పరలకకడతటట

95-130/138

వయసస 01-01-2021 నటక

95-130/133

1073 SQX0872747
పపరర: శరధర తతమఝలలరర

95-130/141

95-130/144

1076 SQX1517947
పపరర: హరవఇడర ససఇహ సరరదర

1068 SQX0422550
పపరర: రఇగర కకమమర మమదనదదరరవవ

95-130/134

తఇడడ:డ జయ కకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-130/136

1071 SQX0669382
పపరర: లకకక నహరరకర గడడడపరటట

95-130/137

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-130/139

తఇడడ:డ రరమమరరవవ తతమఝలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హరరదఇదర సరరదర
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : కకషషమమరరస వనఇకఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:72
లఇ: ససస స

1070 SQX0669366
పపరర: సదనల దదప గడడడ పరటట

95-115/169

భరస : నదరరయణ సరదమ మదదదనవన
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:69
లఇ: పవ

1078 SQX1897107
పపరర: సదబబయమక వనఇకఇశశటట

95-130/131

భరస : జయకకషషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:52
లఇ: ససస స

1069 SQX0423244
పపరర: నదగ మలల సదబభబరరవమక
మమదనదదరరవవ
భరస : జయ కకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:71
లఇ: ససస స

95-130/129

1064 SQX2501336
పపరర: అరరణ రఇగర

1066 MLJ0927434
పపరర: నదరరయణసరదమ మదదదనవన
తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:66
లఇ: పవ

95-130/126

తఇడడ:డ వనఇకట రరమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:45-1-22
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరమ కకషష రఇగర
ఇఇటట ననఇ:45-1-22
వయసదస:26
లఇ: ససస స

95-130/132

95-130/122

తఇడడ:డ వనఇకట శరనవరస రరవవ పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-21
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభల కకటటశదర రరవవ పఇతఇగర
ఇఇటట ననఇ:45-1-22
వయసదస:70
లఇ: ససస స

1075 SQX1245696
పపరర: సదఖజత సరరదర

తఇడడ:డ లల పవరరషఫ తస ఇ తరరవదదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-19
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకకకనరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-20
వయసదస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ లఇగ సరదమ పసరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:45-1-21
వయసదస:24
లఇ: ససస స

1055 SQX2679660
పపరర: లలమపవరరషఫ తస ఇ తరరవధదల

95-130/120
1053 SQX1580258
పపరర: నరఇజన మణణకఇఠ తరరవదదల

95-130/123
1056 SQX2679678
పపరర: ఇఇదదరరసదరగష కకమమర
తరరవధదల తరర వదదల
తఇడడ:డ లకకకనరససఇహరరవవ తరర వధదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-20
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-130/121

భరస : లలమపవరరషఫ తస ఇ తరర వధదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-20
వయసదస:63
లఇ: ససస స
1060 SQX1897248
పపరర: సరయ సదచతడ పసరరమమళల

95-130/119

తఇడడ:డ ఇఇదదర సదరగష కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-1-19
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : లలమసదరగషతసమమర
ఇఇటట ననఇ:45-1-20
వయసదస:58
లఇ: ససస స
1057 SQX2679686
పపరర: లకకకసదభభషసణణ తరరవదదల

1052 SQX0739524
పపరర: కకనననర లకడక తరరవధదల

1074 SQX1013846
పపరర: రరధతష అనదన

95-130/140

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రరవవ అనదన
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-130/142

1077 SQX1517954
పపరర: లకడక సరరదర

తఇడడ:డ తరల ససఇహ సరరదర
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : హరవఇడర ససఇహ సరరదర
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:56
లఇ: ససస స

95-130/145
1079 SQX2066066
పపరర: నదగ ఉమ మహహశదర సరయ
ఇడపలపరటట
తఇడడ:డ హనదమమన బభబఝ ఇడపలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:21
లఇ: పవ

1080 SQX2148013
పపరర: మననజ కరఇత దతవకక

95-130/143

95-130/146

భఇధదవవ: వశరలమకడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:34
లఇ: పవ
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1081 SQX2148039
పపరర: వశరలమకడ దతవకక

95-130/147

భరస : రమమష బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:54
లఇ: ససస స
1084 SQX2679637
పపరర: గగపరలరరడడడ గఇగరరరడడడ

95-130/150

95-131/122

భరస : కకషష మహన అడపల
ఇఇటట ననఇ:45-1-25-101FF
వయసదస:45
లఇ: ససస స
1093 SQX2311546
పపరర: గఇగరరరడడడ లకకరరడడడ

95-130/151 1086 SQX2679652
1085 SQX2679645
పపరర: హనదమమన బభబఝ ఇడపలపరటట
పపరర: నళన ఇడపలపరటట

1088 SQX1797166
పపరర: తతలశమక గడడడ పరటట

95-130/153

1091 SQX1249177
పపరర: మనద మననజ బడహకజజసదయల

95-130/149

95-130/152

భరస : హనదమమనదబబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-131/123

భరస : వరయయ గడడడ పరటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:77
లఇ: ససస స
95-131/129

1083 SQX2405975
పపరర: సదనల కకమమర శకరకకలఇ
తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ శకరకకలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయయ గడడడ పరటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:59
లఇ: పవ
1090 SQX1169847
పపరర: అనదష అడపరల

95-130/148

భరస : సదనల కకమమర శకరకకలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటపషయయ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:78
లఇ: పవ
1087 SQX1797158
పపరర: రరఇబభబఝ గడడడ పరటట

1082 SQX2404564
పపరర: వనఇకట నదగ శశదత శకరకకలఇ

95-131/124
1089 SQX2209195
పపరర: మఝరళ కకషష హరరశ కరఇత దతవకక

భఇధదవవ: వశరలమకడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-131/128

1092 SQX1517962
పపరర: సరఇబశవ రరవవ వనలగపవడ

తఇడడ:డ రరమచఇదడ మఝరర
ల బడహకజజసదయల
ఇఇటట ననఇ:45-1-25/FF204
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ వనలగపవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25FF501
వయసదస:69
లఇ: పవ

1094 SQX2311587
పపరర: గఇగరరరడడడ శరరష

1095 SQX2311819
పపరర: గఇగరరరడడడ నరకల

95-130/154

95-131/130

95-131/125

తఇడడ:డ గఇగరరరడడడ గగపరల రరడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25 FLAT NO 504
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : గఇగరరరడడడ లకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25 FLAT NO 504
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : గఇగరరరడడడ శరనవరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25 FLOT NO 504
వయసదస:39
లఇ: ససస స

1096 SQX2311777
పపరర: గఇగరరరడడడ శరనవరసరరడడడ

1097 SQX1835206
పపరర: సరయ పడకరశ పగడదల

1098 SQX2065951
పపరర: నదగ జజయత కకరళల

95-131/126

95-130/155

95-130/159

తఇడడ:డ గఇగరరరడడడ గగపరల రరడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25 FLOT NO 504,
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరరవవ పగడదల
ఇఇటట ననఇ:45-1-25 SURYA HANUMAN AP
వయసదస:26
లఇ: పవ

భరస : వజయ కకమమర కకరళల
ఇఇటట ననఇ:45-1-25,FLAT NO 302
వయసదస:40
లఇ: ససస స

1099 SQX1738517
పపరర: వజయ కకమమర కకరళళ

1100 SQX2143931
పపరర: తరరమల రరవవ చఇత

1101 SQX2143949
పపరర: పదదకవత చఇత

95-131/127

95-130/160

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ కకరళళ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25, FLAT NO.302,
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల చఇత
ఇఇటట ననఇ:45-1-25,FLAT NO 401
వయసదస:45
లఇ: పవ

1102 SQX2827343
పపరర: కకషష కకమమరర కకతస మమసద

95-131/267 1104 SQX2825693
1103 SQX2827277
పపరర: వనఇకట కకషరష రరవవ కకతస మమసద
పపరర: రరజగశదరర దఇడ

95-115/414

95-130/161

భరస : తరరమల రరవవ చఇత
ఇఇటట ననఇ:45-1-25,FLAT NO-401
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-115/170

భరస : వనఇకట కకషరష రరవవ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:45-1-25,FLAT NO 402
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:45-1-25,FLAT NO 402
వయసదస:65
లఇ: పవ

భరస : బడహకనఇదఇ దఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25,FLOT NO 403
వయసదస:64
లఇ: ససస స

1105 SQX2382752
పపరర: శశఖర బభబఝ టభటభ

1106 SQX2385706
పపరర: లలత కకమమరర కటట

1107 SQX2444214
పపరర: డ డ

95-130/156

భఇధదవవ: లలతకకమమరర కటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-25, Sai krupa Apartments
వయసదస:62
లఇ: పవ

95-130/157

భరస : శశఖర బభబఝ టభటభ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25, Sai krupa apartments
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-1-25, SAI KRUPA APARTME
వయసదస:28
లఇ: పవ

95-130/162 1109 MLJ0922625
95-130/163 1110 MLJ0923052
1108 MLJ0921635
పపరర: రరధదకకషషమమరరస బడహకజజయసదయల
పపరర: శరరరమచఇదడమమరరస బడహకజజయసదల
పపరర: అననపవరష కకలమల

తఇడడ:డ శరరరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:92
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:63
లఇ: పవ

95-130/158

95-130/164

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:76
లఇ: ససస స
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1111 MLJ0927004
పపరర: హహమలత నఇబమరర

95-130/165

భరస : పవరషచఇదడరరవవ నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:63
లఇ: ససస స
1114 SQX0248856
పపరర: సరఇబశవరరవవ కకలల
ల రర

95-130/168

తఇడడ:డ పసచచయయగఝపస
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:61
లఇ: పవ
1117 SQX0332817
పపరర: వనఇకట చఇదడ శశఖర ఆమఇచ

1112 MLJ0929810
పపరర: ససతదరరమమఇజనవయఝలక
మమడతదటట
తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:61
లఇ: పవ

95-130/166

1115 SQX0248914
పపరర: సతదయదతవ కకలల
ల రర

95-130/169

1118 SQX0424564
పపరర: మణణకఇఠ చఇదడశశఖర పఫ కలరర

తఇడడ:డ కరసస వశదనదధ శరససస స ఆమఇచ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:35
లఇ: పవ

1120 SQX0669135
పపరర: శరయమఝసమమర వససఇశశటట

1121 SQX0669184
పపరర: శశకరఇత నఇబమరర

95-130/174

తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:36
లఇ: పవ
1123 SQX0669424
పపరర: పడశరఇత నమకగడడ
తఇడడ:డ వనఇకట కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:58
లఇ: ససస స
1126 SQX0739508
పపరర: జగదదష వకసలగడడ

95-130/180

1127 SQX0739557
పపరర: రరజయలకడక వకసలగడడ

95-130/183

1130 SQX1211218
పపరర: పవరషచఇదడ రరవవ నఇబమరర

95-130/175

1119 SQX0509695
పపరర: అఖల సరవతడ మమడతదటట

95-130/173

1122 SQX0669408
పపరర: కలమయణ చకరవరరస వససఇశశటట

95-130/178

1125 SQX0738971
పపరర: వనఇకట రతనఇ వకసలగడడ

95-130/179

తఇడడ:డ ససతదరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-130/181

1128 SQX0739755
పపరర: వశరలకడక సరదమ

95-130/182

భరస : రమమష బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-130/184

1131 SQX1245704
పపరర: సఇపత కకమమర కకలశశటట

95-130/185

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకడక శరనవరస రరవవ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:28
లఇ: ససస స

భరస : లకడక శరనవరస రరవవ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:57
లఇ: ససస స

1134 SQX1388116
పపరర: లకడక శరనవరస రరవవ
తతనదగఝఇటల
తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:57
లఇ: పవ

1135 SQX2378800
పపరర: వజయ లకడక శకరకకలఇ

1136 SQX2423572
పపరర: కకరర వససఇశశటట

1137 SQX2500833
పపరర: లకడక పసడయఇకర పఫ కలరర

95-130/186

95-130/189

భరస : నదగగశదర రరవవ శకరకకలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:65
లఇ: ససస స
1138 SQX2679587
పపరర: రరఇబభబఝ పఫ కలరర
తఇడడ:డ కకషరషరరవవ పఫ కలరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:63
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-130/187

95-130/190

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ వససఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-130/192

1139 SQX2679595
పపరర: హరరగగపరల కరకకమమనద
తఇడడ:డ చఇదడమమళ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:59
లఇ: పవ

95-130/176

తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబయయ నదఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:69
లఇ: పవ
1133 SQX1388082
పపరర: నదగ చఇదదక
డ పసరరమమళల

95-130/170

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : జగదదష వకసలగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:39
లఇ: ససస స
1132 SQX1388074
పపరర: పసరరఇ దతవ తతనదగఝఇటల

95-130/172

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ వకసలగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:40
లఇ: పవ
1129 SQX0748103
పపరర: రరజయలకడక వకసలగడడ

1124 SQX0669432
పపరర: వనఇకట లకకక నమకగడడ

1116 SQX0248963
పపరర: కకటటశదరరరవవ
తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-130/177

95-130/167

తఇడడ:డ రరమచఇదడ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:34
లఇ: పవ

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-130/171

1113 SQX0015198
పపరర: వఇశ కకషష బడహకజజయశయఇ

95-130/188

95-130/191

తలల : మణణకరఇత చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-130/193

1140 SQX2679603
పపరర: సరగజనమక పపరరపడగడ⌍

95-130/194

భరస : రరమలఇగగశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:92
లఇ: ససస స
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1141 SQX2679611
పపరర: పరరదత గఇగరరరడడడ

95-130/195

భరస : గగపరలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:71
లఇ: ససస స
1144 SQX0538264
పపరర: సదలలచనదరరణణ పసరరపడగడ⌍

95-131/135

తఇడడ:డ కమలమతడ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26FF4
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-131/138

1148 SQX1360395
పపరర: ఇఇధదమత బబడ బబబశలక
భరస : కకషష మమరరస బబడ బబబశలక
ఇఇటట ననఇ:45-1-26-G3
వయసదస:66
లఇ: ససస స

1150 SQX1360338
పపరర: నదగగశదర రరవవ శరకరకకళఇ

1151 SQX0883231
పపరర: అనదరరధ మమడతదటట

95-131/132

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ శరకరకకళఇ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26/LF7
వయసదస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ మమడతదటట
ఇఇటట ననఇ:45-1-26-TF2
వయసదస:27
లఇ: ససస స
1156 MLJ0926600
పపరర: ససతదరరమమమసరద రఇగర

95-130/197

తఇడడ:డ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-28
వయసదస:40
లఇ: పవ
1159 SQX2679561
పపరర: లకకకపడసనన వరవలల

95-130/200

95-130/203

తఇడడ:డ బభలగఇగరధరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2
వయసదస:45
లఇ: ససస స
1168 MLJ3654233
పపరర: కరశవశదనదధఇ⌍ కకఇదతటట⌍
తఇడడ:డ కకషషమమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2
వయసదస:49
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-131/133

95-115/846

1158 SQX2679553
పపరర: వనఇకటరరమకకరషష ర రఇగర

1166 MLJ2789717
పపరర: రరధదక⌍ కకఇదతటట⌍

1169 MLJ3655867
పపరర: ససతదరతనఇ⌍ శఖమకకలల ⌍
భరస : మలల ఖమరరఫ నరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2
వయసదస:89
లఇ: ససస స

95-131/140

95-131/1058
1155 SQX2882025
పపరర: ఉమ మహహశదర రరవవ జఇ జజయఇ

1157 SQX2679546
పపరర: కకరషషమమరరస రఇగర

95-130/198

95-130/199

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-1-28
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-130/201

1161 MLJ0926477
పపరర: చఇదడశశఖర రఇగర

95-130/202

తఇడడ:డ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-29
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-130/204

1164 MLJ2515039
పపరర: లకడకతతలశ కలరరనల

95-130/205

భరస : రగహహత బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-1-32
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-104/511

భరస : కరశవశదనదధఇ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-104/513

1152 SQX0883249
పపరర: లకకక ఐశదరయ మమడతదటట

తఇడడ:డ నదరరయణ జఇ జజయఇ
ఇఇటట ననఇ:45-01-26,FF3
వయసదస:69
లఇ: పవ

1163 SQX2679520
పపరర: రరమపడసరదరరవవ డథగరపరరస⌍

95-131/131

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26-TF2
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-31
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-104/510

1149 SQX0408054
పపరర: నఇబమరర నదగ రరధద శలష

భరస : జఇ జయఇ ఉమమ మహహశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26,FF3
వయసదస:59
లఇ: ససస స

1160 SQX2679579
పపరర: వనఇకటఅనదరరధ రఇగర

95-131/137

తఇడడ:డ తడశఇకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26/LF2
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:45-1-28
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-1-29
వయసదస:62
లఇ: ససస స
1165 MLJ2789709
పపరర: లకకకమలల కరరతనఇ⌍ శఖమకకలల ⌍

95-131/139

తఇడడ:డ రరజగగపరలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-1-28
వయసదస:70
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-28
వయసదస:57
లఇ: ససస స
1162 SQX2679538
పపరర: భభరత రఇగర

1154 SQX2869113
పపరర: జఇ జయఇ వరరణ కకమమరర

95-131/134

తఇడడ:డ రరమలఇగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26-FF4
వయసదస:68
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26/TF2
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-131/141

1143 SQX1573964
పపరర: సఇతతష పసచచయయ గఝపరస
కకలల
ల రర
తఇడడ:డ సరఇబ ససవర రరవవ కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:45-1-26-FF2
వయసదస:27
లఇ: పవ

95-131/136 1146 SQX0538405
1145 SQX0538413
పపరర: రరమలఇగగశదర రరవవ యయరపడగడ
పపరర: కమలమతడ యయరపడగడ

భరస : రరధదకకషష మమరరస బడహక జజయతతలక
ఇఇటట ననఇ:45-1-26-G3
వయసదస:85
లఇ: ససస స

1153 SQX1183763
పపరర: లకడక ససఇదరయ మమడతదటట

95-130/196

భరస : రరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-1-26
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : కమలమతడ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-1-26FF4
వయసదస:62
లఇ: ససస స
1147 SQX1360387
పపరర: అననపవరష బడహక జజయతతలక

1142 SQX2679629
పపరర: బడమరరఇబ పఫ కలరర

1167 MLJ2789956
పపరర: మలలల శదరర⌍ శఖమకకలల ⌍

95-104/512

భరస : బభలగఇగరధరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-104/514

1170 SQX0722058
పపరర: సరఇబభడజయఇ కకపవషరరవవరర

95-104/515

భరస : రరఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:45-2
వయసదస:73
లఇ: ససస స
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1171 SQX1314889
పపరర: లల సరయ మమధవ బబ కకససఇ

95-104/516

తఇడడ:డ గగవరదన రరవవ బబ కకససఇ
ఇఇటట ననఇ:45-2
వయసదస:28
లఇ: పవ
1174 MLJ0856518
పపరర: సరయసదరగష తతనదగఝఇటల

95-116/13

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ వదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:45-2
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-115/213

తఇడడ:డ గఝరవయయ
ఇఇటట ననఇ:45-2-13
వయసదస:36
లఇ: పవ
1177 SQX0703884
పపరర: ఇఇదదమత దడపవగఝఇటల

1172 SQX1687458
పపరర: లకడక భవరన వదడ
ద రర

95-115/212

తఇడడ:డ గఝరరనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:45-2-13
వయసదస:36
లఇ: పవ

95-115/171 1176 MLJ0858142
1175 SQX2697795
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ దడపవగఝఇటల
పపరర: పరరదత దడపవగఝఇటల

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస దదపవగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-2.17
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-115/215

1173 MLJ0855932
పపరర: గఝరవయయ తతనదగఝఇటల

1178 SQX0703934
పపరర: దదరరర శరత దడపవగఝఇటల

95-115/214

భరస : శవనదగపడసరద దడపవగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-2-17
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-115/216

1179 SQX1340413
పపరర: దదరర సదషసకత దదపవగఝఇటల

95-115/217

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ దడపవగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-2-17
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ డడపవగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-2-17
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట శవ నదగ పడసరద దదపవగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-2-17
వయసదస:26
లఇ: ససస స

1180 SQX1376483
పపరర: లకడక పడసనన దదపవగఝఇటల

1181 SQX2698850
పపరర: బదదరరనదరరయణ దడపవగఝఇటల

95-115/219

1182 SQX2698868
పపరర: వనఇకటశవనదగపడసరద
దదపవగఝఇటల
తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస డడపవగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-2-17
వయసదస:57
లఇ: పవ

95-115/220

95-131/142

1185 SQX2677748
పపరర: వనఇకటమహనరరవవ
యఇడదడపడగడ⌍
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-25
వయసదస:65
లఇ: పవ

95-131/143

95-131/145

95-131/146
1188 SQX2677771
పపరర: లకడకఅననపవరష యఇడదడపడగడ⌍

95-115/218

భరస : బదరర నదరరయణ దదపవగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-2-17
వయసదస:49
లఇ: ససస స
1183 SQX2698876
పపరర: సదఇదరర దడపవగఝఇటల

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస దదపవగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-2-17
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-115/221

భరస : సదబభబరరవవ దడపవకకఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-2-17
వయసదస:55
లఇ: ససస స
1186 SQX2677755
పపరర: రవ ధడళపళ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-2-25
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-131/144

తఇడడ:డ బబ స ధడళపళ
ఇఇటట ననఇ:45-2-25
వయసదస:45
లఇ: పవ
1189 SQX0234963
పపరర: అనడరరధ ధడళపరళళ⌍

95-131/147

95-131/150

95-115/224

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ⌍ సఇక
ఇఇటట ననఇ:45-2-34
వయసదస:46
లఇ: పవ
1198 SQX2358232
పపరర: శరరష శఇక

1190 MLJ2519734
పపరర: ఇఇదదర మదదద

95-131/148

95-115/227

1191 SQX2677730
పపరర: బబ స దడళపరళ

95-131/149

తఇడడ:డ వనఇకటభడమయయ
ఇఇటట ననఇ:45-2-25/G1
వయసదస:76
లఇ: పవ

1193 SQX2698843
పపరర: ఆదదనదరరయణ గఝపరస
యఇడడపగ
డ డ⌍
తఇడడ:డ రరమఝలక⌍ యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-28
వయసదస:67
లఇ: పవ

95-115/222

1196 SQX1376533
పపరర: శరఇత సరయ మమధవ
ధవలలసదరపవ
భరస : శరధర మమడడకకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-34
వయసదస:45
లఇ: ససస స

95-115/225

1199 SQX2698678
పపరర: రరమ చఇదడరరవవ సఇకర

95-115/228

భఇధదవవ: డబలయమ/ఏఫ.సణదస సరఇబశవరరవ తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ సఇక
ఇఇటట ననఇ:45-2-34
ఇఇటట ననఇ:45-2-34
వయసదస:36
లఇ: ససస స
వయసదస:75
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : వనఇకటమహనరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-25
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : సదదరకన కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-2-25/F10
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : వర పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-2-25/G7
వయసదస:47
లఇ: ససస స
1195 MLJ0850032
పపరర: సరఇబశవరరవవ⌍ సఇకర⌍

1187 SQX2677763
పపరర: సతయవత దడళపరళ
భరస : బబ స
ఇఇటట ననఇ:45-2-25
వయసదస:66
లఇ: ససస స

భరస : రవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-25
వయసదస:42
లఇ: ససస స
1192 SQX0243394
పపరర: శరలత జరటట

1184 SQX0243311
పపరర: వర పడసరద జరటట

1194 SQX2385607
పపరర: యమమన హహమ పవతడ సడరగ

95-115/223

తఇడడ:డ రరమమరరవవ సడరగ
ఇఇటట ననఇ:45-2-33
వయసదస:21
లఇ: ససస స
1197 SQX2357309
పపరర: శత మహలకడక శఇక

95-115/226

భరస : వనఇకట రరమచఇదడరరవవ శఇక
ఇఇటట ననఇ:45-2-34
వయసదస:63
లఇ: ససస స
1200 SQX2698835
పపరర: శతదమమలకడక సఇకర⌍

95-115/229

భరస : రరమసదఇదరరవవ⌍ సఇకర
ఇఇటట ననఇ:45-2-34
వయసదస:64
లఇ: ససస స
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1201 MLJ0860189
పపరర: ఆదదలకడక⌍ భమమ⌍

95-115/230

భరస : పడసరదరరవవ⌍ భమమమ
ఇఇటట ననఇ:45-2-36
వయసదస:50
లఇ: ససస స
1204 SQX0166900
పపరర: రరఇ మహన రరవవ బఇడదరర

95-115/233

95-115/236

1208 SQX0416388
పపరర: సడరరబభబఝ మలబఇటట

1211 SQX1189944
పపరర: యమమన బఇడదరర

95-115/237

1209 SQX0480632
పపరర: నదగలకడక బ⌍

95-115/240

1212 SQX1517640
పపరర: శరరష బఇడదరర
భరస : వనఇకటటశ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-37
వయసదస:27
లఇ: ససస స

1213 SQX0269381
పపరర: శరనవరస మమరరస మమదద

1214 SQX0754861
పపరర: హహహమమవతమక గగనదగఝఇట

1215 SQX0754978
పపరర: జజయత లకడక పలల పఫ తత

1216 SQX0910992
పపరర: వజయలకకక గతదస
భరస : శవసదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:36
లఇ: ససస స
1219 SQX1297374
పపరర: వఇశ కకషష పలల పఫ తత

1217 SQX0911008
పపరర: హరరశ శఖమకకలల

95-115/248

1220 SQX1343821
పపరర: పవన కకమమర ఇరగవరపవ
తఇడడ:డ వరపడసరద ఇరగవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:51
లఇ: పవ

1222 SQX1396085
పపరర: అశదన శఖమకకలల

1223 SQX1396135
పపరర: అభనవష శఖమకకలల

95-115/251

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ శఖమకకలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనకకరరమయయ⌍ శఖమకకలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:54
లఇ: పవ
1228 SQX1517624
పపరర: లకడక శరదతవ ఇరగవరపవ
తఇడడ:డ వరపడసరద ఇరగవరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-2-41
వయసదస:26
లఇ: ససస స
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95-115/246

1226 SQX2698660
పపరర: నదగమణణ శఖమకకలల ⌍

95-115/249

1229 MLJ0855833
పపరర: రరజరరజగశదరర అరదపలల
భరస : హనదమఇత రరవవ అరదపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-42
వయసదస:46
లఇ: ససస స

1218 SQX1297283
పపరర: జగదదశ షసఖమకకలల

95-115/247

1221 SQX1343979
పపరర: పదదకవత ఇరగవరపవ

95-115/250

భరస : వరపడసరద ఇరగవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-115/252

1224 SQX2415271
పపరర: లకడ సదపసయ పలపప తత

95-115/253

తఇడడ:డ బల మఝరళ కకష పలపప తత
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-115/255

భరస : శరనవరసరరవవ⌍ శఖమకకలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-115/257

95-115/244

తఇడడ:డ నరససఇహ మమరరస షసఖమకకలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహ మమరరస శఖమకకలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-115/254

95-115/241

భరస : బభలమఝరళకకషష పలల పఫ తత
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమరరస శఖమకకలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభల మఝరళ కకషష పలల పఫ తత
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:26
లఇ: పవ

1225 SQX2698652
పపరర: శరనవరసరరవవ శఖమకకలల ⌍

95-115/243

భరస : వరభదదడచదరరయలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-115/245

95-115/238

భరస : కకటటశదర రరవవ⌍ బ
ఇఇటట ననఇ:45-2-37
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : ఉమ మహహశదర రరవవ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-37
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలల మఇద కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-39
వయసదస:36
లఇ: పవ

95-115/235

భరస : రరఇ మహన రరవవ bandaru
ఇఇటట ననఇ:45-2-37
వయసదస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదర రరవవ రవకకరఇదద
ఇఇటట ననఇ:45-2-37
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-115/242

95-115/232

95-115/234 1206 SQX0167064
1205 SQX0167007
పపరర: ఉమ మహహశదర రరవవ బఇడదరర
పపరర: పడకరశమక బఇడదరర

తఇడడ:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:45-2-37
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-115/239

1203 MLJ0857128
పపరర: ససతదలకడక మలబఇటట
భరస : సడరరబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-2-37
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఇ మహన రరవవ బఇదరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-37
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదర రరవవ⌍ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-37
వయసదస:54
లఇ: ససస స
1210 SQX1112028
పపరర: పడసనన కకమమర రవకకరఇదద

95-115/231

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ⌍ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-36
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ బఇదరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-37
వయసదస:69
లఇ: పవ
1207 SQX0393256
పపరర: వనఇకట శవమక బఇడదరర⌍

1202 MLJ2465540
పపరర: కకటటశదరరరవవ⌍ బఇడదరర⌍

1227 SQX0089417
పపరర: మమధదన మమధవ మమడడరర⌍

95-115/256

తఇడడ:డ ఉమమమహహశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-41
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-115/258

1230 SQX0550681
పపరర: నఇదదగఇ వనయ కకమమర

95-115/259

తఇడడ:డ రరధదకకషష
ఇఇటట ననఇ:45-2-42
వయసదస:27
లఇ: పవ
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1231 SQX0910448
పపరర: సరగజన జజననలగడడ

95-115/260

1232 SQX1017723
పపరర: అకబర షపక

భరస : గఝరరనదదఇ లలట
ఇఇటట ననఇ:45-2-42
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభషర
ఇఇటట ననఇ:45-2-42
వయసదస:44
లఇ: పవ

95-115/263
1234 SQX2698637
పపరర: అరదపలల హనదమఇతరరవవ
అరదపలల
తఇడడ:డ రరమలఇగగశదర రరవవ అరదపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-42
వయసదస:49
లఇ: పవ

1235 SQX2698645
పపరర: కకషషకకమమరర అరవపలల
భరస : రరమకకషష అరదపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-42
వయసదస:71
లఇ: ససస స

1237 SQX1396200
పపరర: సరయ తడవవణణ వఇగవవలక

1238 SQX0704643
పపరర: కకషరషజ రరవవ పప ననపలల

95-114/14

భరస : హరనదథ వఇగవవలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:32
లఇ: ససస స
1240 SQX0704726
పపరర: ధనలకడక పప ననపలల

95-115/267

1241 SQX0704742
పపరర: ససఇధద పప ననపలల

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ మమడడకకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇభటల మమడడకకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:58
లఇ: పవ

1246 SQX1376574
పపరర: శరధర మమడడకకఇడడరర

1247 SQX0963405
పపరర: మమధవ రరవవ కఇదడరర

95-115/273

తఇడడ:డ సరఇబయయ మమడడకకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-115/276

95-115/279

తఇడడ:డ నదగబడహకచదరర వఇగవవలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-45
వయసదస:34
లఇ: పవ

1250 SQX1376590
పపరర: ఉదయ కకరణ ధవలలసదరపవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మమదదల
ఇఇటట ననఇ:45-2-47
వయసదస:31
లఇ: పవ
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1239 SQX0704676
పపరర: గరతదపడశరఇత పప ననపలల

95-115/266

95-115/268

1242 SQX0754937
పపరర: రరమససత మమడడకకఇడడరర

95-115/269

భరస : నదగగశదర రరవవ మమడడకకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-115/271

1245 SQX0755074
పపరర: అనడష మమడడకకఇడడరర

95-115/272

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ మమడడకకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-115/274

1248 SQX0963413
పపరర: రరజనలమ దతవ కఇదడరర

95-115/275

భరస : మమధవ రరవవ కరఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-45
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-115/277

1251 SQX1376616
పపరర: భఝవనవశదరర ఓలలటట

95-115/278

భరస : ఉదయ కకరణ ధవలలసదరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-45
వయసదస:42
లఇ: ససస స

1253 SQX0963439
పపరర: వశరలమకడ పఫ ననపలల

1254 MLJ0854133
పపరర: రమమమణణ వశదనదధదన

1259 SQX0754895
పపరర: అనవష వశదనదథదన

95-114/13

తఇడడ:డ కకషరషజ రరవవ పప ననపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:34
లఇ: ససస స

95-115/280

95-115/281

భరస : హరరకకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-47
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-115/283

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-2-47
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-115/285

1236 SQX0369678
పపరర: వఇగవవలక జగదదఇబ వఇగవవలక

తఇడడ:డ వర భదడ రరవవ ధవలలసదరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-45
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-115/282 1256 MLJ2465276
1255 MLJ0854141
పపరర: హరరకకటటశదరరరవవ వశదనదధదన
పపరర: రరజగశదరరరవవ పసదద

1258 SQX0089219
పపరర: సఇతతష మమదదల

95-115/265

భరస : శశషయయ పప ననపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-46
వయసదస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-47
వయసదస:51
లఇ: పవ

95-115/262

భరస : నదగబడహకచదరర వఇగవవలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కరఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-45
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమధవ రరవవ కఇదడరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-45
వయసదస:26
లఇ: ససస స
1252 SQX1396226
పపరర: హరనదథ వఇగవవలక

95-115/264

తఇడడ:డ కకషరషజ రరవవ పప ననపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:29
లఇ: ససస స

95-115/270 1244 SQX0754960
1243 SQX0754952
పపరర: చఇదన వరసఇత మమడడకకఇడడరర
పపరర: నదగగశదర రరవవ మమడడకకఇడడరర

1233 SQX1340355
పపరర: అఖల అరదపలల
తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ అరదపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-42
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పస పస ఆచదరరయలక పప ననపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:71
లఇ: పవ

భరస : కకషరషజ రరవవ పప ననపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-43
వయసదస:59
లఇ: ససస స

1249 SQX1329995
పపరర: మన కఇదడరర

95-115/261

1257 MLJ2468437
పపరర: వరలకడక పసదద

95-115/284

భరస : రరజగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-47
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-115/286

తఇడడ:డ హరరకకటటశదర రరవవ వశదనదధదన
ఇఇటట ననఇ:45-2-47
వయసదస:32
లఇ: ససస స

1260 SQX0755017
పపరర: పడమద కకమమర వశదనదథదన

95-115/287

తఇడడ:డ హరర కకటటశదర రరవవ వశదనదధదన
ఇఇటట ననఇ:45-2-47
వయసదస:30
లఇ: పవ
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95-115/288
1261 SQX0833160
పపరర: లకడక శఇకర శశదతమయ
వశదనదథదన
తఇడడ:డ హరర కకటటశదర రరవవ వశదనదధదన
ఇఇటట ననఇ:45-2-47
వయసదస:34
లఇ: ససస స

95-115/289 1263 SQX1086199
1262 SQX0910869
పపరర: లకడక వనఇకట అనదషర మమదదల
పపరర: పవరరషఫ టఇ సఇనదధ తలల ఇ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మమదదల
ఇఇటట ననఇ:45-2-47
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:45-2-48
వయసదస:27
లఇ: పవ

95-115/291
1264 SQX1297390
పపరర: వనఇకట రమయ పడవలల క
యఇదడపగ
డ డ
తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ గఝపరస యఇదడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-48
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : పవరరషఫ తస ఇ యఇదడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-48
వయసదస:42
లఇ: ససస స

1267 SQX2698603
పపరర: పవరరషఫ తస ఇ యఇడడపగ
డ డ

95-115/295 1269 SQX2698629
1268 SQX2698611
పపరర: ఇఇదదరర మమణణకయఇ ⌍ీఇడడపగ
పపరర: పదదకవత యఇడడపగ
డ డ
డ డ⌍

95-115/294

1265 SQX1337832
పపరర: సదబభబరతనఇ యఇదడపగ
డ డ

95-115/290

95-115/292

1266 SQX2698595
పపరర: ఏకరఇబరగశదర రరవవ
యఇడడపగ
డ డ⌍
తఇడడ:డ రరమఝలక⌍ యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-48
వయసదస:75
లఇ: పవ

95-115/293

95-115/296

తఇడడ:డ ఏకరఇబరగశద రరవవ యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-48
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : ఏకరఇబరగశదర రరవవ యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-48
వయసదస:67
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదనదరరయణగఝపరస⌍ యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-48
వయసదస:60
లఇ: ససస స

1270 SQX2520302
పపరర: శశభభ దతవ

1271 SQX2698587
పపరర: పడదదప పవకరరజ బఇదమమత⌍

1272 SQX2698579
పపరర: రరమలఇగగశదరరరవవ అరవపలల

95-104/517

భరస : పడదదప కకమమర జరనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-50
వయసదస:42
లఇ: ససస స
1273 MLJ0920868
పపరర: జయలకడక మఝరరకకపవడడ

తఇడడ:డ కకకరరజ⌍ బఇదమమత
ఇఇటట ననఇ:45-2-50
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-130/206

భరస : వజయకకమమర మఝరరకక పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-52
వయసదస:44
లఇ: ససస స
1276 SQX2679496
పపరర: వనఇకటబసవవజయకకమమర
మఝరరకకపవడడ
తఇడడ:డ శవరరవపడసరద మఝరరకక పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-52
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-130/209

1279 SQX0993832
పపరర: రగఖ జరనన భఇడదరర

95-131/151

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ కకతస
ఇఇటట ననఇ:45-2-53
వయసదస:68
లఇ: పవ
1285 MLJ0931857
పపరర: ధనకకమమర భమమమ

భరస : ధన కకమమర బ ఏన వ
ఇఇటట ననఇ:45-2-54
వయసదస:36
లఇ: ససస స
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తఇడడ:డ వనఇకట శరనవరస గఝపరస మఝరరకకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-52
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవరరవపడసరద మఝరరకక పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-52
వయసదస:54
లఇ: పవ

1277 SQX2679504
పపరర: వనఇకటధనలకడక మఝరరకకపవడడ

1278 SQX2679512
పపరర: లకకకసదకనయ మఝరరకకపవడడ

95-130/210

1280 MLJ2512622
పపరర: కకషఫ ర కకతస

1283 SQX2679470
పపరర: సదకకమమరర కకతస

95-130/217

1286 SQX0248740
పపరర: రరమకకషఫ ర భమమమ

95-130/212

1289 SQX0616334
పపరర: మమల నగరరరమ⌍
తఇడడ:డ జటభరరమ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-55
వయసదస:34
లఇ: పవ

1281 SQX1517921
పపరర: రరజగశదరర కకతదస

95-130/213

భరస : కకశశర కకతదస
ఇఇటట ననఇ:45-2-53
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-130/215

1284 MLJ0931535
పపరర: మఝరళకకషష భమమమ

95-130/216

తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరవవ భమమమ
ఇఇటట ననఇ:45-2-54
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-130/218

తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరవవ భమమమ
ఇఇటట ననఇ:45-2-54
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-131/152

95-130/211

భరస : వనఇకటశరనవరసగఝపస మఝరరకక పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-52
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశదరరరవవ కకతస
ఇఇటట ననఇ:45-2-53
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరవవ భమమమ
ఇఇటట ననఇ:45-2-54
వయసదస:41
లఇ: పవ
1288 SQX2398857
పపరర: లకడక యగగశదరర భమమ

95-130/207 1275 SQX2679488
95-130/208
1274 SQX1387704
పపరర: వనఇకట శర వననషషవ మఝరరకకపవడడ
పపరర: వనఇకటశరనవరసగఝపస మఝరరకకపవడడ

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ కకతస
ఇఇటట ననఇ:45-2-53
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-130/214

95-115/298

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ అరదపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-52
వయసదస:77
లఇ: పవ

భరస : శవరరమపడసరద మఝరరకక పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-52
వయసదస:72
లఇ: ససస స

భరస : రరజగష కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-2-52
వయసదస:37
లఇ: ససస స
1282 SQX2679462
పపరర: కకటటశదరరరవవ కకతస

95-115/297

1287 SQX2679454
పపరర: సదబబరతనఇ భమమమ

95-130/219

భరస : వనఇకటసదబభబరరవవ భమమమ
ఇఇటట ననఇ:45-2-54
వయసదస:63
లఇ: ససస స
95-131/153

1290 SQX2677714
పపరర: చఇపరలమల బభల గగతదడజరనన

95-131/154

తఇడడ:డ రరత మలలల జరనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-55
వయసదస:73
లఇ: పవ
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1291 SQX2677722
పపరర: పవన దతవ బభల గగతదడజరనన

95-131/155

1292 SQX0473082
పపరర: మణణకఇఠ కకనదథఇ

తఇడడ:డ చఇపరలమల
ఇఇటట ననఇ:45-2-55
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరరరవవ కకనదథఇ
ఇఇటట ననఇ:45-2-56
వయసదస:32
లఇ: పవ

95-131/158
1294 SQX1570705
పపరర: శర రరమ వనఇకట సతయ వనయ
అలపరటట
తఇడడ:డ శవ కకమమర అలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-56
వయసదస:27
లఇ: పవ

1295 SQX1570713
పపరర: జయశర జజయతరకయ అలపరటట
తఇడడ:డ శవ కకమమర అలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-56
వయసదస:28
లఇ: ససస స

1297 SQX2677698
పపరర: శఇకరరరవవ కకణతఇ

1298 SQX2677706
పపరర: సదరరజయలకడక కకణతఇ

95-131/161

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-56
వయసదస:62
లఇ: పవ
1300 SQX0561449
పపరర: రవతతజ చదఇడడరర

95-131/164

95-131/167

95-131/170

95-131/173

95-131/176

95-131/179

భరస : సతయనదరరయణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-60
వయసదస:78
లఇ: ససస స
1318 SQX0015156
పపరర: శఇకర రరవవ చకరస⌍
తఇడడ:డ చటటటయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-61
వయసదస:67
లఇ: పవ
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1307 SQX2066348
పపరర: నతశ కకట

1310 SQX2677656
పపరర: బబబ సరగజన కకట

95-131/165

95-131/168

1299 MLJ2518876
పపరర: అనడరరధద⌍ కకణతఇ⌍

95-131/163

1302 SQX2677672
పపరర: రరఇపడసరద చదఇడడరర

95-131/166

1305 SQX1897487
పపరర: పడసరద రరవవ పరరమ

95-131/169

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల పరరమ
ఇఇటట ననఇ:45-2-58
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-131/171

1308 SQX2677631
పపరర: శశషగరరరరరవవ కనమరల పవడడ

95-131/172

తఇడడ:డ సతయనదనరరయణమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-58
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-131/174

1311 SQX2677664
పపరర: సదవరష మమల కకట

95-131/175

భరస : వనఇకటనదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-58
వయసదస:51
లఇ: ససస స

1313 SQX1201565
పపరర: వసఇతవనఇకటశవపరరదత
కనమరల పవడడ
భరస : శశషగరరరరరవవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-59
వయసదస:58
లఇ: ససస స

95-131/177

1316 SQX2677615
పపరర: శరఇతకకమమరర మదదద⌍

95-131/180

1319 SQX0015180
పపరర: మలల కరరరఫ న వనఇకట కకమమర⌍
చదకరస⌍
తఇడడ:డ శఇకర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-61
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-131/160

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:45-2-57
వయసదస:63
లఇ: పవ

1314 SQX1201573
పపరర: పదకజ కగతపలల

95-131/178

తఇడడ:డ బసవయయ కగతపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-59
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-60
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-131/182

1296 SQX1570796
పపరర: సదజజత అలపరటట

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-56
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-58
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవటట యయ
ఇఇటట ననఇ:45-2-58
వయసదస:78
లఇ: పవ
1315 SQX2677607
పపరర: కనకరతనమక మదదద⌍

95-131/162

తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదర రరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:45-2-58
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-58
వయసదస:55
లఇ: పవ
1312 SQX2677623
పపరర: సదబభబరరవవ కకట

1304 SQX1255737
పపరర: అనడప కకట

95-131/157

భరస : శవ కకమమర అలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-56
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:45-2-58
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : పడసరద రరవవ పరరమ
ఇఇటట ననఇ:45-2-58
వయసదస:52
లఇ: ససస స
1309 SQX2677649
పపరర: వనఇకటనదగగశదరరరవవ కకట

95-131/159

తఇడడ:డ రరఇపడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-2-57
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : రరఇపడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-2-57
వయసదస:62
లఇ: ససస స
1306 SQX1897503
పపరర: అదద లకడక పరరమ

1301 SQX0726877
పపరర: వ కర పవన చదఇడడరర

1293 SQX0820035
పపరర: హరరత కకనతఇ
తఇడడ:డ శఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-56
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-56
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఇ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-2-57
వయసదస:34
లఇ: పవ
1303 SQX2677680
పపరర: సరసదత చదఇడడరర

95-131/156

1317 SQX0015149
పపరర: లకడక నదగ సరగజన చకరస⌍

95-131/181

భరస : శఇకర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-61
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-131/183

1320 SQX0680611
పపరర: అమర చకస

95-131/184

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ చకస
ఇఇటట ననఇ:45-2-61
వయసదస:30
లఇ: పవ
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1321 SQX0727263
పపరర: హనదమ తతజ దదరల

95-131/185

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:45-2-61
వయసదస:29
లఇ: పవ
1324 SQX2677540
పపరర: నదగమలలల శదరరరవవ బమరగడడ

95-131/188

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-2-62
వయసదస:62
లఇ: పవ
1327 SQX2677573
పపరర: నదగమణణ గఝడడవరడ⌍

95-131/191

95-131/194

భరస : చననకకషష
ఇఇటట ననఇ:45-2-64
వయసదస:64
లఇ: ససస స
1336 MLJ2518173
పపరర: సతయనదనరరయణ కకరరచతటట

95-131/200

1326 SQX2677565
పపరర: రరజగశదరర రర బమరగడడ

95-131/203

1342 SQX0472753
పపరర: సఇపత కకమమరరచదరరయలక⌍
దదటటకవ⌍
తఇడడ:డ శరనవరసరచదరరయలక⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
వయసదస:62
లఇ: పవ

95-131/206

1345 SQX1456467
పపరర: పరపచదరరయలక ఐనవవలక

95-131/209

1328 SQX2677581
పపరర: శరఇత బమరగడడ

1331 MLJ2519841
పపరర: ససజనయ⌍ తదడడకకఇడ⌍

1334 SQX2677524
పపరర: లకకకభవరన తదడడకకఇడ

1337 SQX2677508
పపరర: సదబబలకడక కకరరచతటట⌍

వయసస 01-01-2021 నటక

95-131/190

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-2-62
వయసదస:83
లఇ: ససస స
95-131/192

1329 SQX2677599
పపరర: భవరన బమరగడడ

95-131/193

భరస : సరయకకషష
ఇఇటట ననఇ:45-2-62
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-131/195

95-131/196
1332 SQX1093152
పపరర: లకడక సరయ సరణయ తదడడకకఇద

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ తదడడకకఇద
ఇఇటట ననఇ:45-2-64
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-131/198

95-131/199
1335 MLJ2519833
పపరర: దదరరరపడసరదరరవవ తదడడకకఇడ⌍ ⌍

తఇడడ:డ సతయనదనరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-64/4
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-131/201

95-131/202
1338 MLJ2519031
పపరర: ఎ వ ఎఇ నరససఇహ చదరరయలక
ఐనవవలక
తఇడడ:డ పరపచదరరయలక ఐనవవలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
వయసదస:43
లఇ: పవ

1340 MLJ2519320
పపరర: అలవవలకమఇగమకతదయమరర
ఐనవవలక
భరస : వవణఝగగపరలమచదరరయలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
వయసదస:50
లఇ: ససస స

95-131/204

1341 MLJ2519338
పపరర: రరమశశషమక ఐనవవలక⌍

1343 SQX0472944
పపరర: శరనవరసరచదరరయలక దదటటకవ

95-131/207

95-131/208
1344 SQX0473827
పపరర: మణణకఇఠ పవన
కకమమరరచదరరయలక అయనవవలక
తఇడడ:డ వవణఝగగపరలమచదరరయలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
వయసదస:31
లఇ: పవ

95-131/210

1347 SQX2212710
పపరర: వనఇకట రరణఝక ఐనవవలక

1346 SQX2212371
పపరర: వనఇకట వననషషవ ఐనవవలక

95-131/205

భరస : పరపరచదరరయలక⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఇపత కకమమరరచదరరయలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
వయసదస:37
లఇ: పవ

95-131/211

తఇడడ:డ వనఇకట మమరరత నరససఇహచదరరయలక ఐనవ తఇడడ:డ వనఇకట మమరరత నరససఇహచదరరయలక ఐనవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
వయసదస:22
లఇ: ససస స
వయసదస:21
లఇ: ససస స

95-131/212 1349 MLJ0925834
1348 SQX2677490
పపరర: వవణఝగగపరలమచదరరయలక ఐనవవలక
పపరర: సరఇబశవరరవవ కలల
ల రర⌍

తఇడడ:డ నరససఇహచదరరయలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
వయసదస:57
లఇ: పవ

95-131/189

భరస : సతయనదనరరయణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-66
వయసదస:58
లఇ: ససస స

భరస : ఎ వ ఎఇ నరససఇహ చదరరయలక ఐనవవలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ చదరరయలక ఐనవవలక
ఇఇటట ననఇ:45-2-68
వయసదస:66
లఇ: పవ

1325 SQX2677557
పపరర: సరయకకషష బమరగడడ

భరస : హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-64
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బలరరఇపడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-2-66
వయసదస:64
లఇ: పవ
1339 MLJ2519049
పపరర: శరలకడక ఐనవవలక

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-62
వయసదస:86
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చననకకషష⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-64
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-131/197

95-131/187
1323 SQX2677532
పపరర: సతయనదరరయణరరవవ బమరగడడ ⌍

తఇడడ:డ నదగ మలలల శదర రరవవ బమరరగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-62
వయసదస:26
లఇ: పవ

భరస : నదగమలలల శదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-62
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-64
వయసదస:68
లఇ: పవ
1333 SQX2677516
పపరర: శరదతవ తదడడకకఇడ

95-131/186

తఇడడ:డ సతయనదనరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-2-62
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : జయరరఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-62
వయసదస:68
లఇ: ససస స
1330 MLJ2519817
పపరర: చననకకషష తదడడకకఇడ

1322 SQX1273762
పపరర: సరయ తరరణ బమరరగడడ

తఇడడ:డ రరమమరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-69
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-131/213

1350 SQX1456483
పపరర: శశష కకమమరర దతసద

95-131/214

భరస : సతష బభబఝ దతసద
ఇఇటట ననఇ:45-2-69
వయసదస:41
లఇ: ససస స
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1351 SQX1456509
పపరర: సతష బభబఝ దతసద

95-131/215

తఇడడ:డ శర వరదన దతసద
ఇఇటట ననఇ:45-2-69
వయసదస:48
లఇ: పవ
1354 SQX2677466
పపరర: రగశమక కకకసపలల

1352 SQX2169571
పపరర: శరత బభబఝ లకరసకకల

95-131/216

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ లకరసకకల
ఇఇటట ననఇ:45-2-69
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-131/218

భరస : వనఇకటటశదరరరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-69
వయసదస:78
లఇ: ససస స

1355 SQX2677474
పపరర: వరలకడక అయధయ

1353 SQX2677458
పపరర: హహమవనఇకటశశషరరరవవ దతవత⌍
తఇడడ:డ వరరరఘవయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-69
వయసదస:70
లఇ: పవ

95-131/219

భరస : కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-69
వయసదస:68
లఇ: ససస స

1356 SQX2677482
పపరర: వజయలకడక దతవత⌍

95-131/220

భరస : హహమవనఇకటశశషరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-69
వయసదస:63
లఇ: ససస స

95-131/221 1358 SQX1355172
95-131/222 1359 MLJ0921288
1357 MLJ0931691
పపరర: చడననకగశవరరవవ⌍ యఇడపడగడ⌍
పపరర: సకజన లకడక శరరవయ యఇదడపగ
పపరర: కకటటఇబరరవవ మఝరరకకపవడడ
డ డ

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-70
వయసదస:60
లఇ: పవ
1360 MLJ0921924
పపరర: శశషపదకజ⌍ మఝరరకకపవడడ⌍

95-131/224

తఇడడ:డ పవరషచఇదడరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:42
లఇ: ససస స
1363 SQX1211739
పపరర: రవకకమమర కటట మమరర
తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కటట మమరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:47
లఇ: పవ
1366 SQX1352509
పపరర: సడరయలకడకదదరర కటట మమరర
భరస : రవకకమమర కటట మమరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:35
లఇ: ససస స
1369 SQX2677441
పపరర: పవరషచఇదడరరవవ మఝరరకకపవడడ

95-131/233

95-131/236

భరస : రరఇమహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-76
వయసదస:76
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 SQX1211804
పపరర: సదబభబరరవవ కటట మమరర

1367 SQX1620609
పపరర: చడననకగశవ రరవవ బబ డడడ

1370 SQX1447516
పపరర: బభపరతనఇ యఇదడపగ
డ డ

1373 MLJ0926121
పపరర: జగదదష⌍ కళళయణఇ⌍

95-131/239

1376 SQX2677433
పపరర: కమల కళళయణఇ⌍

95-131/228

1379 MLJ2518421
పపరర: వనఇకట శవశఇకర⌍ నఇడడరర⌍
తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:52
లఇ: పవ

1365 SQX1211846
పపరర: సరగజనదతవ కటట మమరర

95-131/229

భరస : సదబభబరరవవ కటట మమరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-131/231

1368 SQX1620617
పపరర: పదదకవత బబ డడడ

95-131/232

భరస : చడననకగశవ రరవవ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-131/234

1371 SQX1455691
పపరర: దదరర పడసరద యఇదడపగ
డ డ

95-131/235

తఇడడ:డ అచచయయ యఇదడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-73
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-131/237

1374 MLJ2519312
పపరర: దదనవష⌍ కళళయణఇ⌍

95-131/238

తఇడడ:డ వనఇకట శరనవరస రరవవ కళళయణఇ
ఇఇటట ననఇ:45-2-75
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-131/240

భరస : వనఇకటశరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-75
వయసదస:73
లఇ: ససస స
95-131/242

95-131/226

భరస : కకటటఇబ రరవవ మఝరరకకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటశరనవరస రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-75
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : శశషగరరరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-75
వయసదస:91
లఇ: ససస స
1378 SQX2677417
పపరర: లకకకతదయరర మటభట

1362 SQX1183805
పపరర: వజగత మఝరరకకపవడడ

95-131/225

భరస : దదరర పడసరద యఇదడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-73
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదరర పడసరద యఇదడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-73
వయసదస:34
లఇ: పవ
1375 SQX2677425
పపరర: అఇజనదతవ మఝదదవళపవ⌍

1361 MLJ0921932
పపరర: రరధదకరలకడక⌍ మఝరరకకపవడడ⌍

తఇడడ:డ పవరరషఫ తస ఇ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటఇబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:73
లఇ: పవ
1372 SQX1473685
పపరర: బభల రరఘవవఇదడ యఇదడపగ
డ డ

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ మఝరరకకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససనదయయ కటట మమరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:77
లఇ: పవ
95-131/230

95-131/223

తఇడడ:డ చనద కగశవ రరవవ యఇదడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-2-70
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవరష చఇదడరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-72
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-131/227

95-131/217

1377 SQX2677409
పపరర: రరఇమహనరరవవ మటభట⌍

95-131/241

తఇడడ:డ ఆదదశశషత⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-76
వయసదస:82
లఇ: పవ
95-131/243

1380 MLJ2518561
పపరర: పవషషవత⌍ మటటట పలల ⌍

95-131/244

భరస : సరఇబశవరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:73
లఇ: ససస స
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1381 MLJ2518587
పపరర: ఉషశర⌍ మటటట పలల ⌍

95-131/245

భరస : శరరవణ కకమమర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:53
లఇ: ససస స
1384 MLJ2519163
పపరర: సరఇబశవరరవవ⌍ మటటట పలల ⌍

95-131/248

95-131/270

95-131/273

95-131/276

95-131/279

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-81
వయసదస:53
లఇ: ససస స
1399 SQX2677367
పపరర: శరరరఇ మమరరస యడల

95-131/280

95-131/283

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-83
వయసదస:54
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-131/274

1394 SQX1744176
పపరర: తతలసస రరఘవవఇదడ పవన
రరవవరర
తఇడడ:డ వనఇకటటసదర రరవవ రరవవరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-81
వయసదస:28
లఇ: పవ

95-131/277

1397 SQX1733773
పపరర: వ ఎల హరర లలఖమ మదదద

95-154/148

1400 SQX2677375
పపరర: మలలల శదరరదతవ యడల

1403 MLJ2518926
పపరర: శరనవరసరరవవ పఫ లశశటట ⌍

95-131/286

1406 SQX1273770
పపరర: శరదతవ పఫ లశశటట

1409 SQX2677359
పపరర: రరమకకషఫ ర పఫ లశశటట
తఇడడ:డ శవరరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-2-83
వయసదస:47
లఇ: పవ

1389 SQX0483156
పపరర: వనఇకటటష పసదమరరస

95-131/272

1392 SQX1744101
పపరర: మహహశదర రరవవ రరవవరర

95-131/275

1395 SQX2677383
పపరర: అనసడయ రరవవరర

95-131/278

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-81
వయసదస:83
లఇ: ససస స
1398 SQX2320166
పపరర: యడల శరరరమ మమరరస

95-105/758

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-2-82
వయసదస:77
లఇ: పవ
95-131/281

1401 SQX0786434
పపరర: తతట గరయతడ

95-131/282

భరస : హనదమమన పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-2-82/2
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-131/284

1404 MLJ2518934
పపరర: వజయలకడక⌍ పఫ లశశటట ⌍

95-131/285

భరస : శరనవరసరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-83
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-131/287

భరస : శవ రరఇ బభబఝ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-83
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-131/289

95-131/269

తఇడడ:డ వనఇకటటసదర రరవవ రరవవరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-81
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-83
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరరమమరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-83
వయసదస:48
లఇ: ససస స
1408 SQX2677342
పపరర: వనఇకటరరమమరరవవ పఫ లశశటట

1391 SQX0269472
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ రరవవరర

1386 MLJ2518579
పపరర: రతనదదరర దతవ⌍ మటటటపలల ⌍

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : శరరరఇమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-82
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరరరమ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-82/2
వయసదస:44
లఇ: పవ
1405 MLJ2519122
పపరర: అనఇతలకడక పఫ లశశటట ⌍

95-131/271

తఇడడ:డ వ శవ పడసరద మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-2-81
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకకనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:45-2-82
వయసదస:80
లఇ: పవ
1402 SQX0786467
పపరర: యడల హనదమమన పడసరద

1388 MLJ2519064
పపరర: సరవతడ⌍ మటటట పలల ⌍

95-131/247

భరస : ఉపపఇదడగఝపస ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-81
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : మహహశదర రరవవ రరవవరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-81
వయసదస:28
లఇ: ససస స
1396 SQX2677391
పపరర: ఉషరరరణణ రవవరర

95-131/268

భరస : శరధర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:39
లఇ: ససస స
1393 SQX1744135
పపరర: కరఇత శర రరవవరర

1385 MLJ2518439
పపరర: నదగ షపశ కకమమరర⌍ నఇడడరర⌍

1383 MLJ2519155
పపరర: శరరవణ కకమమర⌍ మటటట పలల ⌍
తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : శవశఇకర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:44
లఇ: పవ
1390 SQX0483198
పపరర: వజయలకడక పసదమరరస

95-131/246

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటకకటయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-77
వయసదస:81
లఇ: పవ
1387 MLJ2518694
పపరర: ఉదయ శకకర⌍ నఇడడరర⌍

1382 MLJ2519072
పపరర: మహన శరధర⌍ మటటట పలల ⌍

1407 SQX2677334
పపరర: శవరరఇబభబఝ పఫ లశశటట

95-131/288

తఇడడ:డ వనఇకటరరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-83
వయసదస:74
లఇ: పవ
95-131/290

95-131/291
1410 SQX2677292
పపరర: సదఇదరమహనరరవవ కలరరనల⌍

తఇడడ:డ లకకకనరససఇహరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-84
వయసదస:79
లఇ: పవ
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1411 SQX2677300
పపరర: లకడక నరససఇహ రరవవ కకరనల

95-131/292

తఇడడ:డ సదఇదరమహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-84
వయసదస:49
లఇ: పవ
1414 SQX0727214
పపరర: పదకపసడయ పఫ లశశటట

95-131/295

95-131/298

1418 SQX0680439
పపరర: జయ పడదదప తతలపఫ డ లక

95-106/559

95-131/302

1421 SQX2073856
పపరర: నదగవలల తలల
ల రర

1432 MLJ0856088
పపరర: పరమమశదరర⌍ చతరరల⌍

95-115/302

1425 SQX0669051
పపరర: అరవఇద పసనదగగఇడ

95-130/220

భరస : యయసదదదసద⌍ ఏ
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-7/915

95-131/303

తఇడడ:డ సదరగఇదడనదద
ఇఇటట ననఇ:45-2-89
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-130/222

1430 MLJ0851519
పపరర: చఇదడకకమమర గఝరరఇ

1433 SQX0089227
పపరర: హహమఇత కకమమర బమరగడడ ⌍

1436 SQX0549584
పపరర: చతరరల కకటటశదర రరవవ⌍

95-115/300

1439 SQX0754853
పపరర: సదబబరతనఇ దతసద
భరస : సదబభబరరవవ దతసద
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:67
లఇ: ససస స

95-130/223

1431 MLJ0852970
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ చతరరల⌍

95-115/301

తఇడడ:డ వనఇకటభడవవ⌍ చతరరల
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-115/303

1434 SQX0089235
పపరర: నదగలకడక ససఇధడర బమరగడడ ⌍

95-115/304

తఇడడ:డ హహమఇత కకమమర⌍ బమరగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-115/306

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక⌍ చతరరల
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-115/308

1428 SQX0015628
పపరర: తతలససదతవ నడడమఝకసల
భరస : పవనదసమమర
ఇఇటట ననఇ:45-2-90
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ⌍ బమరగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-115/305

95-131/300
1419 SQX2677284
పపరర: రరమనరససఇహ గఝపరస తతలపఫ డ లక

తఇడడ:డ రరమకకటట రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:45-2-86
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల గఝరరఇ
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:69
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍ చతరరల
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబబయయ దతసద
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:77
లఇ: పవ

95-131/299

తఇడడ:డ వనఇకట అపషరరవవ పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-89
వయసదస:70
లఇ: పవ
95-115/299

1438 SQX0754473
పపరర: సదబభబరరవవ దతసద

భరస : శరనవరస పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-85
వయసదస:55
లఇ: ససస స

1424 SQX2493237
పపరర: వవనదసటరకగశ పవలమ

1427 SQX2501054
పపరర: సదరగఇదడనదధ పసనదగగఇడ

1429 MLJ0851345
పపరర: సదబడహకణయ అరవఇద కకమమర
గఝరరఇ
తఇడడ:డ చఇదడకకమమర గఝరరఇ
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:42
లఇ: పవ

95-131/297

భరస : నదగ వనఇకట లకడక రరఘవవఇదడ రరవవ తలల
ల ర
ఇఇటట ననఇ:45-02-88
వయసదస:28
లఇ: ససస స

1426 SQX0669531
పపరర: వనఇకటవజయ పసనదగగఇడ
తఇడడ:డ వనఇకటసదరగఇదడ పసనద గఝఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-89
వయసదస:32
లఇ: పవ

1416 SQX1456533
పపరర: సదధదరరణణ పఫ లశశటట

95-131/301

తలల : వజయలకడక పవలమ
ఇఇటట ననఇ:45-2-88
వయసదస:20
లఇ: పవ

95-130/221

95-131/294

1422 SQX2184299
పపరర: నదగ వనఇకట లకడక రరఘవవఇదడ
ససవ మననహర తలల
ల రర
తఇడడ:డ నదగ గఇగరశరర రరవవ తలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:45-2-88
వయసదస:38
లఇ: పవ

భరస : నదగ వనఇకట లకడక రరఘవవఇదడ బసవ మనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-88
వయసదస:33
లఇ: ససస స

1435 SQX0475624
పపరర: సరలమక ఎ⌍

95-131/296

తఇడడ:డ రరమ నరససఇహ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-86
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవలమ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-2-87
వయసదస:23
లఇ: ససస స
1423 SQX2184331
పపరర: గరరరజ కకమమరర తలల
ల రర

1415 SQX1456525
పపరర: శరనవరస పఫ లశశటట

1413 SQX2677326
పపరర: గఇగ కలరరనల⌍
భరస : సదఇదరమహనరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-84
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఝరరనదథఇ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-85
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : రరమ నరససఇహ గఝపరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-86
వయసదస:53
లఇ: ససస స
1420 SQX2139913
పపరర: దదవయ మఇజల పవలమ

95-131/293

భరస : సదఇదరమహనరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-84
వయసదస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-85
వయసదస:29
లఇ: ససస స
1417 SQX0382762
పపరర: తతలపఫ డ లక నదగలత

1412 SQX2677318
పపరర: లకడకకకమమరర కలరరనల⌍

1437 SQX0704585
పపరర: సరయ యశదఇత బమరగడడ

95-115/307

తఇడడ:డ హహమఇత కకమమర బమరగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-115/309

1440 SQX0754945
పపరర: నదగ తతలసస సదధదరరణణ దతసద

95-115/310

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ దతసద
ఇఇటట ననఇ:45-2-91
వయసదస:28
లఇ: ససస స

Page 53 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
1441 SQX2698553
పపరర: రరమలఇగగశదర రరవవ అనన

95-115/311

తఇడడ:డ కకటయయ అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-93
వయసదస:76
లఇ: పవ
1444 SQX2698546
పపరర: శరయమలమదతవ అనదన⌍

95-115/314

95-115/317

95-115/320

95-115/323

95-115/325

95-115/318

1449 SQX0963397
పపరర: ఉరరకల అనన

95-115/319

1451 SQX1619800
పపరర: చనన వనఇకటటశదరరల గన

భరస : రమమష బభబఝ అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-96
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-115/321

1454 SQX2698512
పపరర: రమమష అనదన⌍

1457 SQX2698488
పపరర: పరరదతదతవ గఝడడవరడ⌍

95-115/328

95-115/331

1460 SQX0704445
పపరర: లలకగష గఝడడవరడ

1452 SQX2698496
పపరర: శవపడసరద అనదన⌍

95-115/322

తఇడడ:డ కకటయయ⌍ అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-96
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-115/324

1455 SQX2142990
పపరర: శరనవరస మమరరస పప తత
స రర

95-131/304

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష మమరరస పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-2-96
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-115/326

భరస : శవపడసరద⌍ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-97
వయసదస:67
లఇ: ససస స

భరస : నదగశరనవరస గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-99
వయసదస:50
లఇ: ససస స
1462 SQX0704601
పపరర: వ లకకకనదరరయణ గఝడడవరడ

95-115/316

తఇడడ:డ అనదన శవపడసరద⌍ అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-96
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ⌍ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-97
వయసదస:68
లఇ: పవ
1459 SQX0166728
పపరర: ఆనఇతలకడక గఝడడవరడ

1446 MLJ2468346
పపరర: సఫ మసదఇదరర లకడక బభయ ⌍
అనదన⌍
భరస : శవరరమకకషష⌍ అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-96
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరలయయ గన
ఇఇటట ననఇ:45-2-96
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటయయ అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-96
వయసదస:68
లఇ: పవ
1456 SQX2698470
పపరర: శవపడసరద గఝడడవరడ⌍

1448 SQX0861096
పపరర: యగ భభరత పపషరసర

95-115/313

95-115/315

తలల : కకసదమ కకమమరర పససరసర
ఇఇటట ననఇ:45-2-96
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ రరమ కకషష అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-96
వయసదస:28
లఇ: పవ
1453 SQX2698504
పపరర: శవరరమకకషష అనదన

1445 SQX2698520
పపరర: ససతమక అనదన⌍

1443 SQX2698538
పపరర: అనదనసరఇబశవరరవవ
తఇడడ:డ కకటయయ అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-94
వయసదస:73
లఇ: పవ

భరస : శవపడసరద⌍ అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-95
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : కకషరష రరవవ పససరసర
ఇఇటట ననఇ:45-2-96
వయసదస:59
లఇ: ససస స
1450 SQX0963645
పపరర: శరరవణ కకమమర అనన

95-115/312

భరస : రరమలఇగగశదరరరవవ అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-93
వయసదస:67
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ⌍ అనన
ఇఇటట ననఇ:45-2-94
వయసదస:65
లఇ: ససస స
1447 SQX0861088
పపరర: కకసదమ కకమమరర పపషరసర

1442 SQX2698561
పపరర: ఆనదనవనఇకట లకడక కకమమరర

1458 MLJ0858712
పపరర: జజనకకదతవ గఝడడవరడ

95-115/327

భరస : రరమసతయభభవనదనరరయణ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-99
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-115/329

1461 SQX0704528
పపరర: పడదదప కకమమర గఝడడవరడ

95-115/330

తఇడడ:డ రరమ సతయ భభవనదరరయణ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-99
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ సతయ భభవనదరరయణ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-99
వయసదస:35
లఇ: పవ

1463 SQX1412329
పపరర: లకడక మణణధర గఝడడవరడ

95-115/333
1464 SQX2698439
పపరర: రరమ సతయనదరరయణ గఝడడవరడ

95-115/332

తఇడడ:డ రరమ సతయ భభవనదరరయణ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-99
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట సరయ అనఇత లకడక నదగ శరన
ఇఇటట ననఇ:45-2-99
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగరరరవవ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-99
వయసదస:63
లఇ: పవ

1465 SQX2698447
పపరర: నదగరరజ గఝడడవరడ

1466 SQX2698454
పపరర: నదగ శరనవరస గఝడడవరడ

1467 SQX2698462
పపరర: మఝరళకకషష గఝడడవరడ

95-115/334

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగరరరవవ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-99
వయసదస:57
లఇ: పవ
1468 SQX2698405
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ నఇబమరర
తఇడడ:డ శరహరర రరవవ నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-101
వయసదస:75
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/335

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగరరరవవ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-99
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-115/172

1469 SQX2698413
పపరర: గగపరలకకషషమమరరస నఇబమరర⌍
తఇడడ:డ శరహరర రరవవ⌍ నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-101
వయసదస:71
లఇ: పవ

95-115/336

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగరరరవవ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-99
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-115/173

1470 SQX2698421
పపరర: గరతదకకమమరర నఇబమరర

95-115/174

భరస : గగపరలకకరషషమమరరస నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-101
వయసదస:59
లఇ: ససస స
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1471 SQX1376491
పపరర: నదగగశదర రరవవ పరదరరస

95-115/175

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-102
వయసదస:61
లఇ: పవ
1474 SQX1376517
పపరర: పవన కకమమర పరదరరస

95-115/338

95-115/341

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ శశనగపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:32
లఇ: ససస స
1483 SQX1128678
పపరర: పఫ లశశటట లకడక కకమమరర

1478 SQX0144014
పపరర: పరరదత బమరగడ

1481 SQX0421446
పపరర: చఇదడకళ బఝరగడడ ⌍

భరస : రరమకకటటశదరరరవవ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:42
లఇ: ససస స

1484 SQX1128686
పపరర: పఫ లశశటట రరమ కకటటశదరరరవవ

తఇడడ:డ రరమ కకటటశదరరరవవ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:26
లఇ: పవ
1489 SQX0416487
పపరర: రమమష తతమఝలలరర

95-115/353

95-115/356

వయసస 01-01-2021 నటక

1493 SQX0169342
పపరర: సరగజన⌍ పరపసనవన⌍

95-131/251

1496 SQX0169367
పపరర: కకషష రరవవ⌍ పరపసనవన⌍

95-115/348

1499 MLJ3656949
పపరర: కకషషపసడయ⌍ బబ కకససఇ⌍
తఇడడ:డ గగవరద న రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3
వయసదస:35
లఇ: ససస స

1482 SQX0421453
పపరర: జతతఇదదడ గఝపరస బమరగడడ

95-115/346

1485 SQX1139097
పపరర: పఫ లశశటట ఇఇదదర ససజనయ

95-115/349

తఇడడ:డ రరమకకటటశదరరరవవ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-115/351

1488 SQX2698397
పపరర: కరరణదదతవ వలల బభపవరపవ

95-115/352

భరస : వనఇకతతశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-2-104
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-115/354

1491 SQX0463976
పపరర: రరజగష తతమఝలలరర

95-115/355

తఇడడ:డ గరఇధద తతమఝలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-155
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-131/249

1494 SQX0604793
పపరర: శరలత యఇదడ పడగడ⌍

95-131/250

తఇడడ:డ వనఇకట మహన రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-525
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-131/252

తఇడడ:డ సరఇబయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-525\ST1
వయసదస:70
లఇ: పవ
95-104/519

95-115/343

తఇడడ:డ భభససర రరవవ బమరగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : కకషష రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-525
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కకమమర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-2-525/5
వయసదస:60
లఇ: ససస స
1498 MLJ3656931
పపరర: వనఇకట రమణ కకమమరర⌍
బబ కకససఇ⌍
భరస : గగవధన రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3
వయసదస:53
లఇ: ససస స

95-115/345

భరస : గరఇధద తతమఝలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-155
వయసదస:62
లఇ: ససస స

భరస : రవ చఇదడ భవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-254
వయసదస:34
లఇ: ససస స
1495 MLJ0927707
పపరర: సదశలమదతపస⌍ ఇమకడడశశటట ⌍

1490 MLJ2468536
పపరర: కకసదమకకమమరర తతమఝలలరర

1479 SQX0166777
పపరర: వరసఇత శనగపలల ⌍
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ⌍ శనగపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : వజయ గగపరల అలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరఇధద తతమఝలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-2-154
వయసదస:41
లఇ: పవ
1492 SQX1189993
పపరర: రరజయ లకడక భవరరశశటట

95-115/342

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:51
లఇ: పవ

95-115/350 1487 SQX1376525
1486 SQX1329979
పపరర: సరయ అనల కకమమర పఫ లశశటట
పపరర: నదగలకడక అపరష అలపరటట

95-115/340

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ⌍ శనగపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జతతఇదడ గఝపరస⌍ బమరగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-115/347

95-115/337

95-115/339 1476 MLJ0851030
1475 MLJ0850784
పపరర: వనఇకటసరఇబశవరరవవ శనగపలల
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ శనగపలల ⌍

భరస : భభససర రరవవ బమరగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-115/344

1473 SQX1297333
పపరర: పడసనన రరణణ పరదరరస
తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-102
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల శనగపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:94
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ⌍ శనగపలల
ఇఇటట ననఇ:45-2-103
వయసదస:58
లఇ: ససస స
1480 SQX0166801
పపరర: సడవఇత శశనగపలల

95-115/176

భరస : నదగగశదర రరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-102
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-2-102
వయసదస:30
లఇ: పవ
1477 MLJ2468015
పపరర: వరసదఇధరరదతవ⌍ శనగపలల ⌍

1472 SQX1376509
పపరర: సదశల పరదరరస

1497 MLJ3655131
పపరర: గగవరద న రరవవ బబ కకససఇ

95-104/518

తఇడడ:డ మధదసడధన రరవవ బబ కకససఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-104/520

1500 SQX2070720
పపరర: శవ దదపసస సఫ మఝ

95-107/50

తఇడడ:డ సఫ మఝ సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-105
వయసదస:22
లఇ: ససస స
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1501 SQX1517657
పపరర: లకడకనదరరయణ సఫ మఝ

95-116/14

తఇడడ:డ భదడయయ సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-105
వయసదస:80
లఇ: పవ

1502 SQX2143022
పపరర: శవ దదపసస సఫ మఝ
తఇడడ:డ భభససర సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-105
వయసదస:22
లఇ: ససస స

1504 SQX2697019
పపరర: భభససర సఫ మఝ

95-116/17

తఇడడ:డ లకకకనదరరయణ సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-105
వయసదస:56
లఇ: పవ

1505 SQX2697027
పపరర: పరరదత కకమమరర సఫ మఝ

95-115/357

1510 SQX2698363
పపరర: ఉదయకకమమర ఆతకకలరర

95-115/360

1508 SQX2698348
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ ఆతకకలరర

తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరవవ ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-107
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : శరయ సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-107
వయసదస:53
లఇ: ససస స

1513 SQX0167858
పపరర: సరతతలలరర మహహశ

1514 SQX1063015
పపరర: వనఇకట పవతడ సరతతలలరర

95-115/363

తఇడడ:డ హరర పడసరద సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-108
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-115/366

95-115/369

95-115/372

తఇడడ:డ కకషష మమరరస నదగరళల
ఇఇటట ననఇ:45-3-113
వయసదస:28
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/361

1523 SQX2698314
పపరర: కరమమశదరర బచదచ

95-115/375

1526 SQX0349035
పపరర: కకషషమమరరస నదగరళళ

95-115/364

1529 SQX1899970
పపరర: వనఇకట రమణ కకమమరర
మఝనగలలరర
భరస : చఇదడశశఖర మఝనగలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-113
వయసదస:44
లఇ: ససస స

1509 SQX2698355
పపరర: వనఇకటరతనసరయ సఫ మఝ

95-115/359

1512 SQX2698389
పపరర: ఆదదలకడక ఆతకకలరర

95-115/362

1515 SQX1330034
పపరర: తతజశద సతతలలరర

95-115/365

తఇడడ:డ హరర పడసరద సతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-108
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-115/367

1518 SQX0416503
పపరర: లకడక తతలసస బఝచదచ

95-115/368

భరస : సదధదకర బచదచ
ఇఇటట ననఇ:45-3-111
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-115/370

1521 SQX2698298
పపరర: సదధదకర బచదచ

95-115/371

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:45-3-111
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-115/373

1524 MLJ0852590
పపరర: సదధదర సరతతలలరర

95-115/374

తఇడడ:డ హరరపస
డ రద సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-112
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-115/376

తఇడడ:డ సదబబరరమయయ నదగగళల
ఇఇటట ననఇ:45-3-113
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-115/378

95-116/19

భరస : ఉదయ కకమమర ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-107
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకరమణ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:45-3-111
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : సదధదర సతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-112
వయసదస:35
లఇ: ససస స
1528 SQX1580159
పపరర: గరరరధర నదగరళల

1520 SQX1899962
పపరర: భరత ఆతకకలరర

1506 SQX2697035
పపరర: వనఇకట సదజజత సఫ మఝ

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-107
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఉదయ కకమమర ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-111
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:45-3-111
వయసదస:49
లఇ: పవ
1525 SQX1396291
పపరర: హయననవ సతతలలరర

95-115/358

భరస : హరరపస
డ రద సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-108
వయసదస:65
లఇ: ససస స

భరస : సతష బచదచ
ఇఇటట ననఇ:45-3-111
వయసదస:35
లఇ: ససస స
1522 SQX2698306
పపరర: సతష బచదచ

1517 SQX2698330
పపరర: సరసదత సరతతలలరర

95-116/16

భరస : భభససర సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-105
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : మహహష సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-108
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-108
వయసదస:71
లఇ: పవ
1519 SQX1899939
పపరర: రరజయలకడక బచదచ

95-116/18

తఇడడ:డ బడహకయయ ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-107
వయసదస:78
లఇ: పవ
1511 SQX2698371
పపరర: కళళయణణ సఫ మఝ

1503 SQX2204378
పపరర: వనఇకట సరయ నఖల సఫ మఝ
తఇడడ:డ భభససర సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-105
వయసదస:21
లఇ: పవ

భరస : లకడకనదరరయణ సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-105
వయసదస:73
లఇ: ససస స

1507 SQX1899947
పపరర: లకడక వనఇకట గఝరర వరరదన
ఆతకకలరర
భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-106
వయసదస:68
లఇ: ససస స

1516 SQX2698322
పపరర: హరరపస
డ రద సరతతలలరర

95-116/15

1527 SQX0386037
పపరర: పరరదతమక నదగరళళ

95-115/377

భరస : కకషషమమరరస నదగగళల
ఇఇటట ననఇ:45-3-113
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-115/379

95-115/380
1530 MLJ0853606
పపరర: వనఇకట కకశశర బభబఝ ఆలపరటట

తఇడడ:డ సతయననరరయణ ఆలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-115
వయసదస:58
లఇ: పవ
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1531 MLJ0857177
పపరర: కకసదమకకమమరర ఆలపరటట

95-115/381

భరస : వనఇకట కకషఫ ర బభబఝ ఆలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-115
వయసదస:59
లఇ: ససస స
1534 SQX1337931
పపరర: హరరక శర అలపరటట

1532 SQX2698280
పపరర: వరలకడక గఝరరఇ

95-115/384

1535 SQX2698256
పపరర: వనఇకటటశదరరల గఝరరఇ
తఇడడ:డ సదబభబరరవవ ఆలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-116
వయసదస:69
లఇ: పవ

1537 SQX2698272
పపరర: హహమలత ఆలపరటట

1538 SQX2134021
పపరర: మహన సరయ పవన పడత

95-115/387

భరస : రతనబభబఝ ఆలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-116
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-115/389

1541 SQX1376632
పపరర: మలలల శదరర చఇదథలక

95-115/392

1544 SQX1627878
పపరర: సడవఇత తతమఝలలరర

తఇడడ:డ పరపరరరవవ పడత
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-115/397

95-115/400

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : వ.యస.అర.గఝపరస పడత
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-115/390

1550 SQX0910844
పపరర: కరలదదసడ ఆకకల

1553 SQX2698207
పపరర: ఆదదశశషహజజరతస యయ రరజజ⌍

95-159/74

1556 SQX2094001
పపరర: జజయత సమఝరకతత
భరస : మమరరత పడసరద సమఝరకతత
ఇఇటట ననఇ:45-3-121
వయసదస:39
లఇ: ససస స

95-116/22

1542 SQX1376657
పపరర: నదగగశదరర కడదరర

95-115/393

1545 SQX2698223
పపరర: పడసరద పడతస

95-115/394

తఇడడ:డ పరపరరరవవ పడత
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-115/396

1548 SQX2495588
పపరర: శరనవరస పడసరద పడత

95-116/20

తఇడడ:డ పరప రరవవ పడత
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-115/398

1551 SQX0910851
పపరర: పవనదనరరవవ గఝడడవరడ

95-115/399

తఇడడ:డ కగశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-119
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-115/401

1554 SQX2698215
పపరర: మహహష కటట మమరర

95-115/402

తఇడడ:డ ససనదయయ కటట మమరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-119
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-107/51

1557 SQX0371849
పపరర: కనగరల అనడరరధ

95-116/21

భరస : రరజగష కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-3-121
వయసదస:38
లఇ: ససస స

95-116/23 1560 SQX0371161
1559 SQX1367029
పపరర: పవరష మలల కరరరఫ న రరవవ కనగరల
పపరర: అచదచత హహమలత

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ కనగరల
ఇఇటట ననఇ:45-3-121
వయసదస:70
లఇ: పవ

95-115/391

భరస : గఇగరధరఇ కడదరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరపయయ⌍ రరజజ
ఇఇటట ననఇ:45-3-119
వయసదస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభపసససటట వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-119
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-121
వయసదస:45
లఇ: పవ

95-115/388

తఇడడ:డ వవఇకటభదదడ
ఇఇటట ననఇ:45-3-119
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహహశ కటట మమరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-119
వయసదస:29
లఇ: ససస స

1558 SQX0413286
పపరర: రరజగష కకమమర కనగరల

1539 MLJ2468387
పపరర: హరరవనఇకట నదగపవరరషమ పడతస

95-114/15

భరస : పడసరద పడత
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహహశ కటట మమరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-119
వయసదస:33
లఇ: పవ

1555 SQX1748979
పపరర: పడభభకర రరవవ వవటటకలరర

95-115/386

భరస : రమమష తతమఝలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:33
లఇ: ససస స

95-115/395 1547 SQX2698249
1546 SQX2698231
పపరర: వదదయశఇకరరరఘవవఇదడగఝపరస పడతస
పపరర: నదగలకడక పడతస

1552 SQX1031269
పపరర: హహమజ కటట మమరర

1536 SQX2698264
పపరర: కరమమఇజనవయ రతన బభబఝ
ఆలపరటట
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ ఆలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-116
వయసదస:64
లఇ: పవ

భరస : హరర పడసరద చఇదథలక
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : శశషగరరర రరవవ మమమలవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:33
లఇ: ససస స

1549 SQX0416412
పపరర: హరర కటట మమరర

95-115/385

తఇడడ:డ పడసరద పడత
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ జజఫ రర
ఇఇటట ననఇ:45-3-118
వయసదస:32
లఇ: పవ
1543 SQX1619743
పపరర: పదదకవత మమమలవరపవ

95-115/383
1533 SQX0754481
పపరర: సదరగష జయచఇదడ కకమమర
ఆలపరటట
తఇడడ:డ కమఇజనవయ రతనబభబఝ ఆలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-116
వయసదస:28
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల గఝరరఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-115
వయసదస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమమఇజనవయ రతన బభబఝ అలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-116
వయసదస:26
లఇ: ససస స

1540 SQX1046649
పపరర: అజయ చఇదడ జజఫరర

95-115/382

95-116/24

భరస : చడఇచయయ
ఇఇటట ననఇ:45-3-122
వయసదస:42
లఇ: ససస స
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1561 SQX1641380
పపరర: లకడ కరమమశదరర అచదత

95-116/25

తఇడడ:డ చఇచయయ అచదత
ఇఇటట ననఇ:45-3-122
వయసదస:26
లఇ: ససస స
1564 SQX2698157
పపరర: శరనవరసరరవవ గఝగరరలఇ

95-115/415

95-115/418

95-130/225

95-130/228

95-130/231

95-131/305

భరస : వనఇకట సదబడమణయఇ అచదయత
ఇఇటట ననఇ:45-3-128
వయసదస:41
లఇ: ససస స
1582 SQX2677250
పపరర: లకకకనరససఇహరరవవ అచదయత⌍

95-131/308

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-134
వయసదస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-130/226

1574 SQX0248674
పపరర: రరమ భడమరరఇబ నడకల

95-131/311

95-130/229

1569 MLJ2512374
పపరర: భభససర ఆళళ

95-130/224

1572 SQX0509745
పపరర: కకటటశదరరరవవ మదదల

95-130/227

1575 SQX1242569
పపరర: సరయ గకతమ వనమమ

95-130/230

తఇడడ:డ బభల మఝరళకకషష వనమమ
ఇఇటట ననఇ:45-3-126
వయసదస:29
లఇ: ససస స

1577 SQX2500221
పపరర: లల వనఇకట పవన కకమమర
నడకల
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ నడకల
ఇఇటట ననఇ:45-3-126
వయసదస:31
లఇ: పవ

95-130/232

1580 SQX2677268
పపరర: రరమకహనరరవవ చడకస

95-131/306

1578 SQX2679447
పపరర: శరనవరసరరవవ నడకల

95-130/233

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల నడకల
ఇఇటట ననఇ:45-3-126
వయసదస:58
లఇ: పవ
1581 SQX2677276
పపరర: ధనలకడక భవరరశశటట

95-131/307

భరస : కనకరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-128
వయసదస:68
లఇ: ససస స

95-131/309 1584 SQX1416628
95-131/310
1583 SQX1205708
పపరర: లకడక శరనవరస కకమమర నడకల
పపరర: లకడక వనఇకట సదహససన నడకల

1586 MLJ2518496
పపరర: లకడక పదకజ చఇతద

భరస : లకడక శరనవరస కకమమర నడకల
ఇఇటట ననఇ:45-3-131/B
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-131/312

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-134
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-131/314

95-115/417

తఇడడ:డ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ నడకల
ఇఇటట ననఇ:45-3-131/B
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : లకడకవరపడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-131\B
వయసదస:61
లఇ: ససస స
1588 SQX0269670
పపరర: సఫ మఝ ఉదయశర

1571 MLJ2515153
పపరర: శవకకమమరర మమదదల

1566 SQX2698173
పపరర: సరమమమజయఇ గఝగరరలఇ

తఇడడ:డ ధరరకరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమసరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-3-128
వయసదస:83
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-131/A
వయసదస:68
లఇ: పవ
1585 SQX2676971
పపరర: చఇదడ కకమమరర అచదయత

95-115/419

భరస : శరనవరసరరవవ నడకల
ఇఇటట ననఇ:45-3-126
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభల మఝరళకకషష వనమమ
ఇఇటట ననఇ:45-3-126
వయసదస:28
లఇ: పవ
1579 SQX2493211
పపరర: అనదరరధ దతవ అచదయత

1568 SQX2698199
పపరర: ఝమనస గఝగరరలఇ

95-115/403

భరస : వనఇకయయ గఝగరరలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:81
లఇ: ససస స

భరస : కకషషమమరరస మమదదల
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:62
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశదర రరవవ మమదదల
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:39
లఇ: ససస స
1576 SQX1242593
పపరర: సరయ రగవఇత వనమమ

95-115/416

భరస : శశషకకమమర గఝగరరలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషమమరరస మమదదల
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:43
లఇ: పవ
1573 SQX1387670
పపరర: పరరమళ కకరణకయ మమదదల

1565 SQX2698165
పపరర: శశషతకకమమర గఝగరరలఇ

1563 SQX2698140
పపరర: వనఇకయయ గఝగరరలఇ⌍
తఇడడ:డ శశషరవతదరఇ⌍ గఝగరరలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:88
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకయయ గఝగరరలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ గఝగరరలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:55
లఇ: ససస స
1570 MLJ2512614
పపరర: కకరణఝసమమర మమదదల

95-116/26

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-122
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకయయ గఝగరరలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-124
వయసదస:61
లఇ: పవ
1567 SQX2698181
పపరర: పదకజజరరణణ గఝగరరలఇ

1562 SQX2697001
పపరర: చడఇచయయ అచదయత

1589 SQX0269704
పపరర: శరరరఇ పరరద సరరధద సఫ మఝ
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-134
వయసదస:36
లఇ: పవ

1587 MLJ2519502
పపరర: కకసదమరరజయలకడక కకతస మమసద

95-131/313

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-134
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-131/315

1590 SQX0819904
పపరర: ససజనయ సఫ మఝ

95-131/316

భరస : శరరరమ పరరడ సరరధద
ఇఇటట ననఇ:45-3-134
వయసదస:32
లఇ: ససస స
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1591 SQX2677235
పపరర: శరనవరస రరవవ సఫ మఝ

95-131/317

తఇడడ:డ శరరరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-3-134
వయసదస:66
లఇ: పవ
1594 SQX1834159
పపరర: రసడల బ షపక

95-117/17

95-131/321

95-131/324

95-131/327

తఇడడ:డ మమధవరరవవ గఝపస
ఇఇటట ననఇ:45-3-139
వయసదస:44
లఇ: ససస స

1601 MLJ2518975
పపరర: కకటటశదర రరవవ చతబబడ లక

1604 SQX2677219
పపరర: నరసమక చతబబడ లక⌍

1607 SQX0733543
పపరర: శవ నదగరన యఇడడపగ
డ డ

95-131/332 1610 SQX2677185
1609 SQX2677177
పపరర: సదధదర కకమమర యఇడడపగ
పపరర: సదజజత యఇడడపగ
డ డసపతత
డ డసపతత

1612 SQX0447706
పపరర: వసదఇధర⌍ డడ⌍
భరస : గగకకల కకషష⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-139
వయసదస:41
లఇ: ససస స
1615 MLJ0931170
పపరర: మహహశదర రరవవ కకతదస

తఇడడ:డ కకటయయ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-3-141
వయసదస:56
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1613 SQX0447730
పపరర: గగకకల కకషష⌍ డడ⌍

95-131/338

1616 MLJ0931188
పపరర: లకడకపరరదత⌍ ⌍

1619 SQX1263086
పపరర: వనఇకట లకడక పడసనన పరదరరస
తఇడడ:డ రరఇబభబఝ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-3-141
వయసదస:26
లఇ: ససస స

1602 SQX0680447
పపరర: సదజజత చతబబడ లక

95-131/326

95-131/328

1605 SQX2092047
పపరర: సపతత మమధవరరవవ గఝపస
యమనద ప
న గ
డ డద
తఇడడ:డ సదబబరరవవ యమనద ప
న గ
డ డద
ఇఇటట ననఇ:45-3-139
వయసదస:64
లఇ: పవ

95-104/521

95-131/330

1608 SQX1481159
పపరర: సదభభష కకరణ యఇదడపగ
డ డ

95-131/331

తఇడడ:డ షనదకకగసదర యఇదడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-3-139
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-131/333

1611 SQX2677193
పపరర: పదకలత యఇడడపగ
డ డసపతత

95-131/334

భరస : మమధవరరవవగఝపస
ఇఇటట ననఇ:45-3-139
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-131/336

95-131/337
1614 SQX0447789
పపరర: శరనవరస రరవవ⌍ యలకరటటరర⌍

తఇడడ:డ కరశలమసఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-139/A
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-131/339

భరస : మహహశదర రరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-141
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-131/341

95-131/323

భరస : పరరద సరరధద
ఇఇటట ననఇ:45-3-138
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-139
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-141
వయసదస:56
లఇ: పవ
1618 SQX1263078
పపరర: రరఇబభబఝ పరదరరస

95-131/325

భరస : మమధవరరవవగఝపస
ఇఇటట ననఇ:45-3-139
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-131/335

95-131/320

భరస : రరజగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-138
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : సదధదర
ఇఇటట ననఇ:45-3-139
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమధవరరవవగఝపస
ఇఇటట ననఇ:45-3-139
వయసదస:46
లఇ: పవ

1596 MLJ2518488
పపరర: నదగగశదరమక చఇతద⌍

95-131/322 1599 MLJ0923524
1598 MLJ0922377
పపరర: వనఇకట సతయనదరరయణ చతబబడ లక
పపరర: నదగలకడక చతబబడ లక

భరస : లకకకనదరరయణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-138
వయసదస:75
లఇ: ససస స
95-131/329

95-117/16

భరస : నదగభమషణఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-135/1
వయసదస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకకనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-3-138
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకకకనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-3-138
వయసదస:46
లఇ: పవ
1606 MLJ0930420
పపరర: యమమన సదనత యఇడపడగడ

95-131/319

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ చతబబడ లక
ఇఇటట ననఇ:45-3-138
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకడకనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-3-138
వయసదస:49
లఇ: పవ
1603 SQX2677201
పపరర: పరరదసరరధద చతబబడ లక

1595 MLJ2518470
పపరర: లకకకమఇగ తదయమరర చఇతద

1593 SQX1535758
పపరర: జజన ససనదద షపక
తఇడడ:డ ససనదదలక షపక
ఇఇటట ననఇ:45-3-135
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-3-135/1
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-135/1
వయసదస:65
లఇ: పవ
1600 MLJ0923532
పపరర: రరజగశదర రరవవ చతబబడ లక

95-131/318

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-134
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : జజన ససనదద షపక
ఇఇటట ననఇ:45-3-135
వయసదస:39
లఇ: ససస స
1597 SQX2677227
పపరర: సతయనదరరయణ చఇతద

1592 SQX2677243
పపరర: వననదతహహ సఫ మఝ

1617 SQX1263060
పపరర: వనఇకట తనదజ కకమమరర పరదరరస

95-131/340

భరస : రరఇబభబఝ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-3-141
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-131/342

1620 SQX1359604
పపరర: వనఇకట శశష కరఇత రరవవ
బబ లశశటట
తఇడడ:డ రరధదకకషష మమరరస బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-141
వయసదస:49
లఇ: పవ

95-131/343
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1621 SQX1359885
పపరర: సరవతరర బబ లశశటట

95-131/344

1622 SQX1359950
పపరర: రరధ కకషష మమరరస బబ లశశటట

భరస : వనఇకట శశష కరఇత రరవవ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-141
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరఇతయయ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-141
వయసదస:86
లఇ: పవ

1624 SQX1000355
పపరర: సడరయ వనఇకట సతయనదరరయణ
కలరపరటట
తఇడడ:డ నదగ మలలల శదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-141/B
వయసదస:28
లఇ: పవ

95-131/347

1625 SQX1105668
పపరర: పవన కకమమర బచదచ

1627 SQX2028132
పపరర: రరజగశదరర చమరరస

95-131/350

95-131/353

95-131/356

95-131/357

95-131/360

95-131/363

95-131/366

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/27

95-131/352

1632 SQX0473751
పపరర: వనఇకట పరవన పఫ లశశటట

95-131/355

95-116/28
1635 SQX2410371
పపరర: వనఇకట కకటటశదరరవవ అననవరపవ

తఇడడ:డ వ యస నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-147
వయసదస:43
లఇ: పవ

1643 SQX2677128
పపరర: నదగరతనఇ జజఫరర⌍

1646 SQX1256719
పపరర: హరరష సఫ మఝ

1649 SQX2677060
పపరర: వనఇకటరరవవ సఫ మఝ
తఇడడ:డ నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-150
వయసదస:93
లఇ: పవ

95-131/359

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల చదమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-3-148
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-131/361

1641 SQX2677102
పపరర: షణఝకకగశదర యఇడడపగ
డ డ⌍

95-131/362

తఇడడ:డ చననసదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-149
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-131/364

1644 SQX2677136
పపరర: అనడరరధ యఇడడపగ
డ డ

95-131/365

భరస : షణఝకకగశదర
ఇఇటట ననఇ:45-3-149
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-131/367

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-150
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-131/369

1629 MLJ2519437
పపరర: వజయలకడక⌍ పఫ లశశటట ⌍

95-131/358 1638 SQX1536004
1637 SQX2677169
పపరర: గఇగరధరనదగలకడక అననవరపవ
పపరర: సదధదర చదమరరస

1640 SQX2677144
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ చదమరరస⌍

95-131/349

భరస : రగవఇతత కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-3-146
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-149
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : శవరరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:45-3-150
వయసదస:43
లఇ: ససస స
1648 SQX2143287
పపరర: వనఇకట సరయశరనవరస
యఇడడపగ
డ డ
తఇడడ:డ షణఝకకగశదర యఇడడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:45-3-150
వయసదస:24
లఇ: పవ

95-131/354

తఇడడ:డ సడరయపడకరశరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-148
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : చననసదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-149
వయసదస:86
లఇ: ససస స
1645 SQX0014829
పపరర: పదకజ సఫ మఝ

1634 SQX2382943
పపరర: హరరక అననవరపవ

1626 SQX0169052
పపరర: నదగగశదర రరవవ⌍ అడడ గరర⌍ర

భరస : నరససఇహరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-146
వయసదస:64
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటసతయనదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-147
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసదరరల చదమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-3-148
వయసదస:57
లఇ: ససస స
1642 SQX2677110
పపరర: సరఇబభడజయ యఇడడపగ
డ డ

95-131/351

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-147
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-147
వయసదస:58
లఇ: పవ
1639 SQX1547514
పపరర: సరవతడ చదమరరస

1631 SQX0473454
పపరర: శరనవరసరరవవ పఫ లశశటట

95-131/346

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-144
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-146
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-146
వయసదస:29
లఇ: ససస స
1636 SQX2677151
పపరర: శరనవరసరరవవ అననవరపవ

95-131/348

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-146
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:45-3-146
వయసదస:67
లఇ: పవ
1633 SQX0726893
పపరర: పదకజ పఫ లశశటట

1628 MLJ0924332
పపరర: రగవఇతతసమమర⌍ పఫ లశశటట ⌍

1623 SQX1360080
పపరర: శశష రతనఇ బబ లశశటట
భరస : రరధదకకషష మమరరస బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-141
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భభసరస రరవవ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:45-3-143
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : సదధదర చమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-3-144
వయసదస:27
లఇ: ససస స
1630 MLJ2519445
పపరర: నరససఇహరరవవ పఫ లశశటట

95-131/345

1647 SQX1302751
పపరర: ఉదయ కకరణ సఫ మఝ

95-131/368

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-150
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-131/370

1650 SQX2677078
పపరర: నదగభమషణఇ సఫ మఝ

95-131/371

తఇడడ:డ వనఇకటభడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-150
వయసదస:59
లఇ: పవ
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1651 SQX2677086
పపరర: శవరరమకకషష సఫ మఝ

95-131/372

తఇడడ:డ వనఇకటభడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-150
వయసదస:56
లఇ: పవ
1654 MLJ0922815
పపరర: నదగసదనత గరదదరరజ

95-131/375

95-131/378

1655 MLJ0922823
పపరర: సడరయపడకరశమక⌍ గరదదరరజ⌍

95-131/381

1661 MLJ0930651
పపరర: లలమరరణణ⌍ ఆలపరటట⌍

95-131/384

1664 SQX0543249
పపరర: హహమలకడక హరరక అరదపలల ⌍

95-131/387
1666 SQX1093244
పపరర: వనఇకట కకటటశదర రరవవ
అననవరపవ
తఇడడ:డ వనఇకట సతయ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:42
లఇ: పవ

1667 SQX1305698
పపరర: సరరరక రరణణ అరదపలల

భరస : శరనవరసరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-154
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరమఝలక కకట
ఇఇటట ననఇ:45-3-158
వయసదస:53
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1673 MLJ0922831
పపరర: నదగరరజ⌍ చడకస⌍

95-131/396

1676 SQX2677003
పపరర: దమయఇత చడకస

95-131/385

1679 SQX0393231
పపరర: దవలలశదరపవ పవన కకమమర⌍
తఇడడ:డ రరమమరరవవ⌍ ధవళళశదరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-159
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-131/383

1665 SQX1093236
పపరర: హరరక అననవరపవ

95-131/386

భరస : వనఇకట కకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-131/388

1668 SQX2677011
పపరర: మమధవరరవవగఝపస
యఇడడపగ
డ డసపతత
తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:68
లఇ: పవ

95-131/389

95-131/391

1671 SQX2677045
పపరర: లలతకకమమరర భవరరశశటట

95-131/392

భరస : పసదవరయయ
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:76
లఇ: ససస స
95-131/394

1674 SQX2676989
పపరర: పడసరదరరవవ⌍ చడకస⌍

95-131/395

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-154
వయసదస:81
లఇ: పవ
95-131/397

భరస : పడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-154
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-115/421

1662 SQX0367300
పపరర: ఏ ఆర యన వ వజయలకడక⌍
భరస : శరధర⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసరదరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-154
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-154
వయసదస:48
లఇ: పవ
1678 SQX2214435
పపరర: వనఇకట రమణ కకట

95-131/382

తఇడడ:డ పసదవరయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-131/393

95-131/380

భరస : వనఇకటసతయనదనరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ అరదపలల
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:26
లఇ: ససస స

95-131/390 1670 SQX2677037
1669 SQX2677029
పపరర: నదగమలలల శదరరరవవ కలరపరటట⌍
పపరర: వనఇకటశవపడసరద భవరరశశటట ⌍

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:57
లఇ: పవ

95-131/377

తఇడడ:డ మకతయఇజయరరజ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-151
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:30
లఇ: ససస స

1675 SQX2676997
పపరర: శరనవరసరరవవ చడకస

1656 MLJ0926634
పపరర: రరకకకణణ⌍ గరదదరరజ⌍

95-131/379 1659 MLJ0930222
1658 MLJ0921791
పపరర: వనఇకటసతయనదనరరయణ అరదపలల
పపరర: తదరకజజయత అరదపలల

భరస : వరయసనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:74
లఇ: ససస స

1672 MLJ0922351
పపరర: లకడక⌍ చడకస⌍

95-131/376

తఇడడ:డ రరమమకరరస
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయసనదనరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-152
వయసదస:56
లఇ: పవ
1663 SQX0408138
పపరర: ఆలపరటట ధనలకడక

95-131/374
1653 MLJ0922740
పపరర: గరదదరరజ హనదమ వనఇకట సతయ
వరక
తఇడడ:డ మకతయఇజయరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-3-151
వయసదస:46
లఇ: పవ

భరస : మకతయఇజయరరజ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-151
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-151
వయసదస:48
లఇ: ససస స
1660 MLJ0930644
పపరర: శరనవరస⌍ ఆలపరటట⌍

95-131/373

భరస : నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-150
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మకతయఇజయరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-3-151
వయసదస:42
లఇ: ససస స
1657 SQX2677052
పపరర: రగణఝకరమహలకడక సఫ మఝ

1652 SQX2677094
పపరర: లకకకసరమమమజయఇ సఫ మఝ

1677 SQX1517616
పపరర: శవ కకమమరర బతతల

95-115/420

భరస : రరఇబభబఝ బతతల
ఇఇటట ననఇ:45-3-155
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-115/422

1680 SQX1459115
పపరర: మసరసన షపక

95-115/423

తఇడడ:డ షరఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:45-3-159
వయసదస:31
లఇ: పవ
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1681 SQX2347706
పపరర: మఝఇతదజ బబగఝమ షపక

95-115/424

భరస : రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:45-3-159
వయసదస:38
లఇ: ససస స
1684 SQX1605908
పపరర: భభగయ రగఖ దరరర

95-115/426

1685 SQX1605916
పపరర: పవప ఢడద దరరర

95-115/428

1688 SQX0269100
పపరర: హనదసతమససరద సపడడఇచ

95-115/431

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ శరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:45-3-163
వయసదస:30
లఇ: ససస స
1699 SQX2698082
పపరర: వరలకడక దరరర

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగరరరవవ⌍ మటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:45-3-161
వయసదస:63
లఇ: పవ

95-115/438

భరస : నదగఝ బభబఝ మమడడన
ఇఇటట ననఇ:45-3-166
వయసదస:36
లఇ: ససస స

1697 SQX2698066
పపరర: మధదసడధనరరవవ దరరర

1700 SQX0157800
పపరర: కకలల పర వరలకడక⌍

1703 SQX1150440
పపరర: పడతదప మణణ కరఇత కకట

తఇడడ:డ శశషమమధవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-3-191
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదరరయణ రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:39
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/436

1709 MLJ2786424
పపరర: సదధదర సఫ డడశశటట ⌍
తఇడడ:డ నదరరయణ రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:43
లఇ: పవ

95-115/433

1695 SQX2215838
పపరర: ధనలకడక పరదరరస

95-116/32

1698 SQX2698074
పపరర: కనదయకకమమరర దరరర

95-115/437

భరస : మధదసడధన రరవవ దరరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-163
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-115/439

1701 SQX0416420
పపరర: కకలల పర శఇకర⌍

95-115/440

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ⌍ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:45-3-164
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-115/442

95-116/33

భరస : శవరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-3-317
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-104/522

95-115/430
1689 SQX2698090
పపరర: వనఇకటరతనమహనరరవవ
మటటటపలల ⌍
తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరవవ⌍ మటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:45-3-161
వయసదస:83
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస కకమమర పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-3-162
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదధదకర కకట
ఇఇటట ననఇ:45-3-168
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-115/444 1706 SQX2696995
1705 SQX2698058
పపరర: బఇదదమమధవరరవవ వఇజనఇపరటట
పపరర: పదకజ మకమమటఇ⌍

1708 MLJ1262377
పపరర: శరకరఇత⌍ సఫ డడశశటట ⌍

95-116/31

భరస : శఇకర⌍ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:45-3-164
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-115/441

95-116/30

భరస : పడయమగనళన వజయకకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-3-161
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరఇధదమమశదర రరవవ దరరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-163
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : కకషఫ ర కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-3-163
వయసదస:53
లఇ: ససస స
1702 SQX0386185
పపరర: కనక దదరర నదగలకడక మమదదన

95-115/429

తఇడడ:డ శరనవరస కకమమర పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:45-3-162
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-115/435

95-115/425

1686 SQX2147411
పపరర: లల లకడక పరవన సఫ మఝ

95-115/432 1692 SQX2698124
1691 SQX2698116
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ మటటటపలల ⌍
పపరర: సదగఝణ సపడడఇబ

95-115/434 1694 SQX2215077
1693 SQX2698132
పపరర: లకకక కకషష చఇదడ వల మటటటపలల
పపరర: సరయ గకతఇ పరదరరస

భరస : శవకకమమర mattupalli
ఇఇటట ననఇ:45-3-161
వయసదస:59
లఇ: ససస స

1683 SQX0910828
పపరర: సతయ లలత సరయ కకమమర
దరరర
తఇడడ:డ మధద సదధతన రరవవ దరరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-160
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససతదరరమమఇజనవయఝలక సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-3-160
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వజయకకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-3-161
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ పడయమగనళన
ఇఇటట ననఇ:45-3-161
వయసదస:69
లఇ: పవ

1696 SQX2116127
పపరర: నదగ వనఇకట అశదన శరరరఇ

95-115/427

తఇడడ:డ కకశశర కకమమర దరరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-160
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమకకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-3-161
వయసదస:47
లఇ: పవ
1690 SQX2698108
పపరర: వజయకకమమర పడయమగనళన

95-116/29

తఇడడ:డ షపక సమఉలమల
ఇఇటట ననఇ:45-3-159
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకథదద దరరర
ఇఇటట ననఇ:45-3-160
వయసదస:26
లఇ: ససస స
1687 SQX0144162
పపరర: శవకకమమర కఇటట

1682 SQX2823334
పపరర: షపక మమహరరననసర

95-115/443
1704 SQX1066910
పపరర: బఇదద మమధవరరవవ
వఇజనఇపరటట
తఇడడ:డ శశతత మమధవ రరవవ వఇజనఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-3-191
వయసదస:70
లఇ: పవ

1707 SQX1823509
పపరర: పవషరషవత చలకవరదద

95-114/16

భరస : సతయనదరరయణ చలకవరదద
ఇఇటట ననఇ:45-3-435
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-104/523

1710 MLJ3654365
పపరర: అనలమబబఝ⌍ సఫ డడశశటట ⌍

95-104/524

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:40
లఇ: పవ
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1711 MLJ3655123
పపరర: సదనల బభబఝ⌍ సఫ డడశశటట ⌍

95-104/525

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:34
లఇ: పవ
1714 SQX1484187
పపరర: లకడక దదసరర

95-104/528

1715 SQX2713782
పపరర: కకషరషరరవవ సఫ డడశశటట ⌍

95-104/531

1720 SQX2215796
పపరర: మణణ కకమమరర తతమఝలలరర

1718 SQX2713816
పపరర: శవకకమమరర సఫ డడశశటట ⌍

1721 SQX2020766
పపరర: హరరద షపక

భరస : వనఇకట కకషష శవ దదరర పడసరద తతమఝలలర
ఇఇటట ననఇ:45-4-17
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ ససనదద షపక
ఇఇటట ననఇ:45-4-95
వయసదస:21
లఇ: పవ

1723 SQX1367003
పపరర: నదగవలల తదయమరర కనగరల

1724 SQX0811737
పపరర: పడసనన లకడక రఇగరనవన

95-116/35

భరస : పవరష మలల కరరరఫ న రరవవ కనగరల
ఇఇటట ననఇ:45-4-121
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-116/37

95-116/40

1732 SQX1976190
పపరర: కకశశర కకమమర కరకరపరరస

95-116/43

95-114/17

1733 SQX2259695
పపరర: నదఢదవథద అగగలల

95-116/45

1736 SQX2696953
పపరర: సడరయనదరరయణ శవకకటట

95-116/36

1739 SQX2696987
పపరర: శరదతవ శవకకటట
భరస : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-167
వయసదస:47
లఇ: ససస స

1719 SQX2852663
పపరర: ఆశ లత సప డడసపత

95-104/756

1722 SQX1263052
పపరర: వలయఇ ఎలయ

95-131/398

1725 SQX2483816
పపరర: సపతతమమధవ కలకవ

95-107/52

తఇడడ:డ రమణ కలకవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-164
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-116/38

1728 SQX1688530
పపరర: వనఇకటశవ పడతదప లఇగమలకల

95-116/39

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:45-4-165
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-116/41

1731 SQX1689082
పపరర: రరమ కకషష వలకలకకడడ

95-116/42

తఇడడ:డ నరససఇహహలక వలకలకకడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-165
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-116/44

1734 SQX2205151
పపరర: మధవ అగగలల

95-131/399

తఇడడ:డ శరకరఇత అగగలల
ఇఇటట ననఇ:45-4-165
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-116/46

తఇడడ:డ సతయరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-167
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-116/48

95-104/530

తఇడడ:డ రరజ ఎలయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-119
వయసదస:68
లఇ: పవ

భరస : శరకరఇత అగగలల
ఇఇటట ననఇ:45-4-165
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-167
వయసదస:79
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1730 SQX1689033
పపరర: మరర వరలల కకడడ

1716 SQX2713790
పపరర: నదరరయణరరవవ సఫ డడశశటట ⌍

భరస : సదధదర సప డడసపత
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : రరమ కకషష వళళకకడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-165
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కరకరపరరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-165
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : సతయరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-167
వయసదస:75
లఇ: ససస స

95-104/532

భరస : రమణ కలవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-164
వయసదస:28
లఇ: ససస స

1729 SQX1688555
పపరర: రరమశవ లకడక కకమమరర
లఇగమలకల
భరస : సరఇబశవరరవవ లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:45-4-165
వయసదస:63
లఇ: ససస స

1738 SQX2696979
పపరర: పరరదతదతవ శవకకటట

1727 SQX2456762
పపరర: శరలత కలవ

95-104/527

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-4-160
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణ కలకవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-164
వయసదస:26
లఇ: పవ

1735 SQX2696946
పపరర: సతయరరవవ శవకకటట

95-104/529

భరస : నదరరయణరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-116/34

1713 MLJ3657020
పపరర: జజయత⌍ దదసరర⌍
భరస : శవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:73
లఇ: పవ

భరస : కకషరషరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:64
లఇ: ససస స

1726 SQX2455889
పపరర: సపతతమమధవ కలకవ

95-104/526

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : శరకకషష మమరరస దదసరర
ఇఇటట ననఇ:45-4
వయసదస:66
లఇ: ససస స
1717 SQX2713808
పపరర: ససతదదతవ సఫ డడశశటట ⌍

1712 MLJ3655164
పపరర: శవ⌍ దదసరర⌍

1737 SQX2696961
పపరర: వనఇకటరతనఇ శవకకటట

95-116/47

తఇడడ:డ సతయరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-167
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-116/49

1740 SQX1150457
పపరర: గణణష నదగగఇదడ కకట

95-115/445

తఇడడ:డ సదధదకర కకట
ఇఇటట ననఇ:45-4-168
వయసదస:30
లఇ: పవ

Page 63 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
1741 SQX0337543
పపరర: కరఇత వవఇకట కకషష కకశశర

95-116/50

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-170
వయసదస:37
లఇ: పవ
1744 SQX2696938
పపరర: వజయలకడక కఇటట

95-116/53

భరస : వనఇకటరమణమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-170
వయసదస:49
లఇ: ససస స
1747 MLJ2471605
పపరర: ఇకదదరరదతవ చఇదథలక

95-116/56

95-116/59

95-116/62

95-116/65

95-116/68

95-116/71

తఇడడ:డ రరమకహనరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-173
వయసదస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/60

1754 SQX2696912
పపరర: అమరకనకదదరర కకట

1757 MLJ2471910
పపరర: సతయనదరరయణ మదదన

1760 SQX0592873
పపరర: శరనవరస మమదవరపవ

1763 SQX2696870
పపరర: నదగగశదరరరవవ మజన

95-116/74

1766 SQX2696904
పపరర: గఇగరభవరన మదదన

95-116/63

1769 SQX0607325
పపరర: హహమఇతరరవవ తడడకమలకల
తఇడడ:డ శవయయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-173
వయసదస:49
లఇ: పవ

1749 SQX0082404
పపరర: సదబభబరరవవ మఇదపలల

95-116/58

1752 SQX1607649
పపరర: వజయ లకడక కఇటట

95-116/61

1755 SQX0082388
పపరర: వరలకడక వడడ మమనద

95-116/64

భరస : నదగరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-4-171/1
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-116/66

1758 MLJ2471944
పపరర: ఉమమదతవ మదదన

95-116/67

భరస : గఝరరమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-172
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-116/69

95-116/70
1761 SQX1023902
పపరర: కనక దదరర నదగ లకడక మదదన

భరస : నదగ బభబఝ మదదన
ఇఇటట ననఇ:45-4-172
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-116/72

1764 SQX2696888
పపరర: గఝరరమమరరస మదదన

95-116/73

తఇడడ:డ వనఇకటభడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-172
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-116/75

1767 MLJ2471084
పపరర: గరరరధర శరనవరస రరవవ⌍
యమకడడ శశటట ⌍
తఇడడ:డ వనఇకటకకషషమమరరస⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-173
వయసదస:46
లఇ: పవ

95-116/76

95-116/78

1770 SQX1688589
పపరర: పవరరషమ రతన శర పరబబ లక

95-116/79

భరస : వనఇకటభడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-172
వయసదస:68
లఇ: ససస స
95-116/77

95-116/55

భరస : వనఇకట చదరర కఇటట
ఇఇటట ననఇ:45-4-171
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటభడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-172
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటభడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-172
వయసదస:44
లఇ: పవ
1768 MLJ2471589
పపరర: సఇధదయరరణణ⌍ చమకకరరస⌍

1751 SQX0661876
పపరర: నదగరరజవడల మమనద

1746 MLJ2471597
పపరర: సడవఇత చఇదథలక

తఇడడ:డ అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-171
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజలయయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-172
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-172
వయసదస:58
లఇ: పవ
1765 SQX2696896
పపరర: కకషరషపడసరదద మదదన

95-116/57

తఇడడ:డ వనఇకటభడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-172
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-172
వయసదస:42
లఇ: ససస స
1762 SQX2696862
పపరర: సదధదకర రరవవ కకట

1748 SQX0082313
పపరర: వనఇకట సరయరరఇ చఇదథలక

95-116/52

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-171
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : సదధదకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-171
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-4-171/1
వయసదస:30
లఇ: పవ
1759 SQX0158048
పపరర: కనకదదరర మదదన

95-116/54

తఇడడ:డ శశషగరరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-171
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదధకర కకట
ఇఇటట ననఇ:45-4-171
వయసదస:32
లఇ: పవ
1756 SQX0784504
పపరర: శవరరమకకషష వడల మమనద

1745 MLJ0853507
పపరర: రవకకమమర చలకవరదద

1743 SQX2696920
పపరర: వనఇకటరమణమమరరస కఇటట
తఇడడ:డ రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-170
వయసదస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-171
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-171
వయసదస:41
లఇ: ససస స
1753 SQX2335578
పపరర: కకట పడతదప మణణకరఇత కకట

95-116/51

తఇడడ:డ రఇగరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-171
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-171
వయసదస:62
లఇ: ససస స
1750 SQX0082412
పపరర: శరదతవ మఇదపలల

1742 SQX0337584
పపరర: కఇటట య⌍జజ
దదరరరమలలల శదరరరవవ
తఇడడ:డ వనఇకట రమణ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-170
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రఇగరరరవవ పరబబ లక
ఇఇటట ననఇ:45-4-173
వయసదస:33
లఇ: ససస స
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1771 SQX1689207
పపరర: కళళయణణ మదదదల

95-116/80

తఇడడ:డ శవ కకమమర మదదదల
ఇఇటట ననఇ:45-4-173
వయసదస:28
లఇ: ససస స
1774 SQX2696854
పపరర: పరరదత ససమకకరరస

95-116/83

95-116/85

1780 SQX1687664
పపరర: సరయ ససమత బసవ

95-116/88

95-116/91

భరస : సదబబరరయగఝపరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-177
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-116/92

తలల : ససతదరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-116/95

95-116/98

1781 SQX2215820
పపరర: రరజ గగపరల తతమఝలలరర

1798 SQX0089276
పపరర: అనదరరధద మహలకడక గఝరర

95-115/447

1776 SQX2076297
పపరర: సరయ సదనతద అఇబటట

95-108/240

1779 SQX0811745
పపరర: రవ కకమమర తతమఝలలరరలలరర

95-116/87

తఇడడ:డ జగన శరబబశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-177
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-116/89

1782 SQX2696813
పపరర: ఉపపఇదడసదబబరరయగఝపరస ఆకక

95-116/90

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష శవ దదరర పడసరద తతమఝలల
ఇఇటట ననఇ:45-4-177
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకడకనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-177
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-131/400
1784 SQX2443547
పపరర: వనఇకట వరసదకక లకడక భభరర వ
తతమఝలలరర
తఇడడ:డ టట వ కగ ఏస డక పడసరద పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-4-177
వయసదస:26
లఇ: ససస స

95-115/446
1785 SQX1395913
పపరర: జజయత సరయ పరమమశదరర తలఇ

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ తలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:28
లఇ: ససస స

1787 MLJ0850933
పపరర: పదదకవత⌍ తలల ఇ⌍

1788 MLJ0850958
పపరర: ససతదరతనఇ తలల ఇ

95-116/93

1790 SQX0661439
పపరర: పరరదత తతనదగఝఇటల

1793 SQX0661660
పపరర: భభససర రరవవ తతనదగఝఇటల

1796 SQX1314830
పపరర: సతయనదరరయణ తతనదగఝఇటల

95-116/96

భరస : హహమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:45-4-180
వయసదస:31
లఇ: ససస స

1791 SQX0661538
పపరర: శరనవరస రరవవ అయత

95-116/97

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-116/99

1794 SQX0811752
పపరర: అరరణ కకమమరర తతమఝలలరర

95-116/100

భరస : రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-116/102

తఇడడ:డ భభససర రరవవ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:26
లఇ: పవ
1799 SQX1067264
పపరర: జజయతరకయ ఉటల

95-116/94

భరస : పరమమశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:83
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-116/101

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/86

భరస : భభససర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:45
లఇ: ససస స

1795 SQX1079145
పపరర: నదగ వనఇకరటమలల నదధ
తతనదగఝఇటల
తఇడడ:డ శవశఇకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : సదబడహకణయఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-180
వయసదస:27
లఇ: ససస స

1778 MLJ2471746
పపరర: పవరషపశ
డ రఇతబభబఝ ఆకకతతట

95-116/82

భరస : ఫణణ కకమమర అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:45-4-175
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:56
లఇ: ససస స
1792 SQX0661645
పపరర: నదగ వవఇకట రతనకకమమరర
అయత
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:31
లఇ: ససస స

95-116/84

తఇడడ:డ ఉపపఇదడసదబబరరయగఝపస
ఇఇటట ననఇ:45-4-177
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమరరత లఇగఇ బసవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-177
వయసదస:24
లఇ: పవ

1789 SQX0661298
పపరర: రరధద దతవ అయత

1775 SQX2696839
పపరర: శశషరరతనమక గరరర

1773 SQX2696847
పపరర: రరమహనదడవవ ససమకకరరస
తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-173
వయసదస:58
లఇ: పవ

భరస : కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-174
వయసదస:76
లఇ: ససస స

1777 MLJ2471738
పపరర: హహమమఇదడలకకణ కకమమర
ఆకకతతట
తఇడడ:డ ఉపపఇదడసదబబరరయగఝపస
ఇఇటట ననఇ:45-4-177
వయసదస:41
లఇ: పవ

1786 MLJ0850818
పపరర: కకటటశదరరరవవ తలల ఇ

95-116/81

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ మదదదల
ఇఇటట ననఇ:45-4-173
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : రరమహనదడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-173
వయసదస:56
లఇ: ససస స

1783 SQX2696821
పపరర: కకసదమకకమమరర ఆకకతతట

1772 SQX1689348
పపరర: శవ కకమమర మదదదల

1797 SQX1314855
పపరర: సరయ రరమ తతనదగఝఇటల

95-116/103

తఇడడ:డ భభససర రరవవ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-4-178
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-115/448

1800 SQX1189977
పపరర: సదజజత రరమనదధఇ

95-115/449

భరస : మమధవ రరవవ రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-180
వయసదస:58
లఇ: ససస స
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1801 SQX1190016
పపరర: భదడమక రరమనదధఇ

95-115/450

భరస : వరరసరదమ రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-180
వయసదస:91
లఇ: ససస స
1804 SQX2696805
పపరర: శరనవరసరరవవ బబ డడ

95-116/106

95-116/109

95-130/234

95-130/237

95-130/240

95-130/243

95-131/402

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-189
వయసదస:53
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1814 SQX0608273
పపరర: కఇదగటల రరమలకకనదరరయణ

1817 SQX1547449
పపరర: కరశ వశదనదధఇ బబ గర రపవ

1820 SQX0872770
పపరర: సదశలమలకడక తతమఝలలరర

1823 SQX2679421
పపరర: వజయనరకల మటటటపలల

95-131/404

1826 SQX1547522
పపరర: రమణ రరడడడ మమరరడడడ

95-130/238

1829 SQX2679389
పపరర: వనఇకటసదబడమణయఇ మటటటపలల
తఇడడ:డ వనఇకటకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-190
వయసదస:85
లఇ: పవ

1809 SQX2696771
పపరర: సదగఝణపసడయ గఝరరఇ

95-116/111

1812 SQX0608158
పపరర: కఇదగటల వనఇకట శరనవరస

95-130/236

1815 SQX2679439
పపరర: ధనలకడక కఇదదకటల

95-130/239

భరస : ఉగరనరససఇహరరవవ కఇదద కటల
ఇఇటట ననఇ:45-4-185
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-130/241

1818 SQX0872754
పపరర: సతష కకమమర మఝలలరర

95-130/242

తఇడడ:డ రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-187
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-130/244

1821 SQX0080317
పపరర: రరమ రరవవ తతమఝలలరర⌍

95-131/401

తఇడడ:డ గఝరవయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-187
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-130/245

1824 SQX1092535
పపరర: ఈశదర శరనవరస మటటటపలల

95-131/403

తఇడడ:డ వనఇకట కకటయయ మటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:45-4-189
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-131/405

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ మమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-189
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-131/407

95-116/108

తఇడడ:డ ఉగరరనరససఇహ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-185
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-189
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట కకటయయ మటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:45-4-189
వయసదస:26
లఇ: ససస స
1828 SQX2676963
పపరర: వనఇకటకకటయయ మటటటపలల

95-130/235

భరస : రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-187
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ పడత
ఇఇటట ననఇ:45-4-188
వయసదస:56
లఇ: ససస స
1825 SQX1092576
పపరర: కరవయ లలత మటటటపలల

1811 SQX0608133
పపరర: అదతదపలల వజయలకడక

1806 MLJ0859074
పపరర: భభనదశరనవరసరరవవ గఝరరఇ

భరస : బభనదశరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-183
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరశయయ బబ గర రపవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-186
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-187
వయసదస:43
లఇ: ససస స
1822 SQX1211549
పపరర: మమరరత సదగఝణ దతవ పడత

95-116/110

తఇడడ:డ ఉగర నరససఇహ రరవవ కఇదకటల
ఇఇటట ననఇ:45-4-185
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : మరరయనన ఛడటట
ఇఇటట ననఇ:45-4-186
వయసదస:67
లఇ: ససస స
1819 SQX0872762
పపరర: శరదతవ తతమఝలలరర

1808 SQX2696763
పపరర: అఇజనదదతవ గఝరరఇ

95-116/105

తఇడడ:డ మధదసడధనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-183
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-185
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమలకడక నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-185
వయసదస:66
లఇ: పవ
1816 SQX0366575
పపరర: శభదదక చడటట

95-116/107

భరస : మధదసడధనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-183
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-184
వయసదస:71
లఇ: పవ
1813 SQX0608182
పపరర: కఇదగటల ఉగరరనరససఇహ రరవవ

1805 SQX2137289
పపరర: పసడయఇకర దదసరర

1803 SQX2696797
పపరర: వనఇకటరమణ బబ డడ
తఇడడ:డ కకషషకకషఫ ర
ఇఇటట ననఇ:45-4-180
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-182
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-183
వయసదస:76
లఇ: పవ
1810 SQX0651331
పపరర: సదబభబరరవవ పలల పఫ తత

95-116/104

తఇడడ:డ ఆనఇదరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-180
వయసదస:78
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషషకకషఫ ర
ఇఇటట ననఇ:45-4-180
వయసదస:49
లఇ: పవ
1807 SQX2696755
పపరర: మధదసడదనరరవవ గఝరరఇ⌍

1802 SQX2696789
పపరర: కకషషకకషఫ ర బబ డడ⌍

1827 SQX1547530
పపరర: పదదకవత మమరరడడ

95-131/406

భరస : రమణ రరడడడ మమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-189
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-130/246

95-130/247
1830 SQX2679397
పపరర: వనఇకట శవ నదగ కకటటశదర రరవవ
మటటటపలల
తఇడడ:డ వవఇకట సదబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-190
వయసదస:55
లఇ: పవ
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1831 MLJ0920900
పపరర: సదనత కకలమల

95-130/259

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-190
వయసదస:46
లఇ: ససస స
1834 SQX1413491
పపరర: భభవన కకమమరర

95-130/262

95-130/265

95-107/54

భరస : రవ కకమమర జఇగరల.
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:41
లఇ: ససస స
1843 SQX0413575
పపరర: గణణశ జజఫరర

95-107/57

95-107/60

95-107/63

95-130/267

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ వనలలఇపలల .
ఇఇటట ననఇ:45-4-195
వయసదస:78
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-107/55

1847 SQX1174044
పపరర: నశరఇత మదదద

1850 SQX2461499
పపరర: పరరదత ఓరరచ

1853 SQX2679363
పపరర: అశశకకసమమర సఇఘవ

95-107/64

1856 SQX0224600
పపరర: వజయ వనలలఇపలల

95-107/58

1859 SQX1471572
పపరర: సదబడహకణయఇ సమఝదదడల
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల సమఝదదడల
ఇఇటట ననఇ:45-4-195
వయసదస:60
లఇ: పవ

1839 MLJ1261692
పపరర: మలల ఖమరఫ న రరవవ జఇగరల

95-107/53

1842 MLJ2799674
పపరర: శరనవరసరరవవ జజఫరర

95-107/56

1845 SQX1140615
పపరర: మహన రరజ కకమమర జజఫరర

95-107/59

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ జజఫ రర.
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-107/61

1848 SQX1174069
పపరర: సదబభబ రరవవ మదదద

95-107/62

తఇడడ:డ వరరరఘవయయ మదదద.
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-116/112

1851 MLJ0925982
పపరర: రరజగఇదడ కకమమర సఇగవ

95-130/266

తఇడడ:డ గగపసచఇద ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-130/268

1854 SQX2679371
పపరర: పదదకవత సఫ మఝ

95-130/269

భరస : టటమమశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:83
లఇ: ససస స
95-107/65

భరస : సరయ రమమష వనలలఇపలల .
ఇఇటట ననఇ:45-4-195
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-107/67

95-130/264

తఇడడ:డ పవలమలరరవవ జజఫ రర
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగపసచఇద
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదరరరవవ వనలలఇపలల .
ఇఇటట ననఇ:45-4-195
వయసదస:67
లఇ: ససస స
1858 SQX0224642
పపరర: కకటటశదరరరవవ వనలలఇపలల

1844 SQX0748012
పపరర: ససతదకకమమరర జఇగల

1836 SQX2679405
పపరర: వరవనఇకటసతయదతవ మటటటపలల

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల జఇగరల.
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:75
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపసచఇద
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:43
లఇ: పవ
1855 SQX0150508
పపరర: ససతరరవమక వనలలఇపలల

1841 MLJ2799666
పపరర: రరజరరజగశదరర జజఫరర

95-131/408

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ మదదద.
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:32
లఇ: పవ
1852 MLJ0926246
పపరర: దదనవశసమమర జరనన సఇఘవ

1838 SQX1352442
పపరర: మమలత అననపవరగనసదరర
పలల పఫ తత
భరస : సదబభబరరవవ పలల పఫ తత
ఇఇటట ననఇ:45-4-192
వయసదస:46
లఇ: ససస స

95-130/261

తఇడడ:డ వవఇకట సదబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-190
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : మలల ఖమరరఫ నరరవవ జఇగరల.
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబ రరవవ మదదద.
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:51
లఇ: ససస స
1849 SQX2467942
పపరర: శరనవరస రరవవ ఓరరచ

95-130/263

భరస : శరనవరసరరవవ జజఫ రర.
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ జజఫ రర.
ఇఇటట ననఇ:45-4-193
వయసదస:33
లఇ: పవ
1846 SQX1174036
పపరర: కళళయణణ మదదద

1835 SQX1506890
పపరర: సదమత గఝమకడడ

1833 SQX1388157
పపరర: దదవయ కకమమరర
తఇడడ:డ అశశక కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-4-190
వయసదస:28
లఇ: ససస స

భరస : రరమ కకషష గఝమకడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-190
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : అశశకకసమమర
ఇఇటట ననఇ:45-4-190
వయసదస:52
లఇ: ససస స
1840 MLJ1262633
పపరర: పదక జజయత జఇగల

95-130/260

తఇడడ:డ అశశక కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-4-190
వయసదస:33
లఇ: పవ

తలల : ససత దతవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-190
వయసదస:30
లఇ: ససస స
1837 SQX2679413
పపరర: శశశతదతవ సఇగవ

1832 SQX1388132
పపరర: అనల కకమమర

1857 SQX0224634
పపరర: సరయ రమమష వనలలఇపలల

95-107/66

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ వనలలఇపలల
ఇఇటట ననఇ:45-4-195
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-107/68

1860 SQX1471622
పపరర: ఉషర రరణణ సమఝదదడల

95-107/69

భరస : సదబడహకణయఇ సమఝదదడల
ఇఇటట ననఇ:45-4-195
వయసదస:50
లఇ: ససస స
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1861 SQX2322717
పపరర: సమఝదదడల పడశరఇత

95-107/70

తఇడడ:డ సమఝదదడల సదబడహకణయఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-195
వయసదస:20
లఇ: పవ
1864 MLJ1264100
పపరర: వజయశరఇత దడళపరళళ

95-107/73

95-107/76

95-130/270

95-131/409

95-130/273

95-130/276

1866 SQX1323393
పపరర: శశశలజ చలకమమరర

95-107/75

1869 SQX2006393
పపరర: ససలద మమరర ఏలయ

95-108/241

భరస : జజషస బభబఝ ఏలయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-199
వయసదస:30
లఇ: ససస స

95-130/271 1872 SQX0249318
1871 SQX0249292
పపరర: వనఇకటపవరష చఇదడరరవవ కలనశశటట
పపరర: సదరష లత కలనశశటట

1874 SQX1456442
పపరర: పడసనన అననవరపవ

95-130/272

భరస : శవశఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-200
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-131/410

1875 SQX2306397
పపరర: శవ మణణ కఇట అననవరపవ

95-130/274 1878 SQX2679348
1877 SQX2679330
పపరర: లకకకవరవనఇకటటశదరగఝపరస గఝపర
పపరర: లకకకపరరదత సఫ మఝ

1880 SQX0561555
పపరర: అఇజనదతవ భమమమ⌍

95-131/411

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ అననవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-200
వయసదస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తదఇడవకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-201
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : లకకకవరవనఇకటటశదరగఝపస
ఇఇటట ననఇ:45-4-201
వయసదస:53
లఇ: ససస స
1882 SQX1155200
పపరర: మమనక సఫ మఝ

95-107/77

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ అననవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-200
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎల వ వ గఝపరస సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-4-201
వయసదస:29
లఇ: పవ
1879 SQX2679355
పపరర: రమమదతవ సఫ మఝ

1868 SQX1960467
పపరర: లకడక పడసనన దదపసస గమడ

95-107/72

భరస : రఘఝ కరఇత చలకమమరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-198
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవశఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-200
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ అననవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-200
వయసదస:44
లఇ: ససస స
1876 SQX1028191
పపరర: సదఇదర గకతమ సఫ మఝ

95-107/74

భరస : వనఇకట సతయనదరరయణ గమడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-198
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలల యయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-200
వయసదస:63
లఇ: పవ
1873 SQX1456418
పపరర: శర లకడక శశకళ అననవరపవ

1865 SQX0510628
పపరర: లకడక కకమమరర గఇగరససటట

1863 SQX1150200
పపరర: సరయ కమల గఇగరశశటట
తఇడడ:డ కరమమశదరరరవవ గఇగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-4-196
వయసదస:26
లఇ: పవ

భరస : కరమమశదర రరవవ గఇగరససటట .
ఇఇటట ననఇ:45-4-198
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : సడరరయ పడసరద గమడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-198
వయసదస:68
లఇ: ససస స
1870 SQX0249250
పపరర: శవశఇకరరరవవ కలనశశటట

95-107/71

తఇడడ:డ రరమ సదబబయయ గఇగరససటట .
ఇఇటట ననఇ:45-4-196
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పఫ లలశదరరరవవ ధడళపరళల.
ఇఇటట ననఇ:45-4-197
వయసదస:39
లఇ: ససస స
1867 SQX1876978
పపరర: వజయ శర గమడ

1862 SQX0510529
పపరర: కరమమశదర రరవవ గఇగరససటట

95-130/275

భరస : తదఇడవకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-201
వయసదస:78
లఇ: ససస స
95-131/412

భరస : సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-201
వయసదస:47
లఇ: ససస స

1881 SQX0561589
పపరర: సదబభబ రరవవ భమమమ

95-131/413

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల భమమమ
ఇఇటట ననఇ:45-4-201
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-131/415

తఇడడ:డ లకకకవరవనఇకటటసదర గఝపరస సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-4-201
వయసదస:26
లఇ: ససస స

1883 SQX2289304
పపరర: వనఇకట రతన కకమమర
నడడమఝకకసల
తఇడడ:డ మమధవ రరవవ నడడమఝకకసల
ఇఇటట ననఇ:45-4-202
వయసదస:39
లఇ: పవ

1885 SQX1961747
పపరర: వనఇకటటశద రరవవ శనశశటట

1886 MLJ2512713
పపరర: సతయనదనరరయణ జఇగరల

95-130/277

1887 MLJ2515666
పపరర: లకకకవనఇకటనదగసదలలచన
జఇగరల
భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-203
వయసదస:61
లఇ: ససస స

95-130/278

95-130/280

1890 SQX0509604
పపరర: చఇదడ నదగ కకషఫ ర⌍ జఇగల⌍

95-130/281

95-131/414

95-124/41

తఇడడ:డ గఝరరనదథఇ శనశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-4-203వయసదస:42
లఇ: పవ
1888 SQX0015065
పపరర: వనఇకటరమణమక ఇమకడడశశటట
భరస : కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-203
వయసదస:74
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : రతన కకమమర నడడమఝకకసల
ఇఇటట ననఇ:45-4-202
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-4-203
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-130/279

1889 SQX0015743
పపరర: సదధదరరణణ ఇమకడడశశటట
భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-203
వయసదస:39
లఇ: ససస స

95-131/416
1884 SQX2289312
పపరర: వనఇకట ఉమమ దతవ నడడమఝకకసల

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-203
వయసదస:36
లఇ: పవ
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1891 SQX0509729
పపరర: రగవఇత కరరరసక జఇగల

95-130/282

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-203
వయసదస:31
లఇ: పవ
1894 SQX0014993
పపరర: కరళ నదగ శవ పడవణ మమచరల

95-131/418

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ మమచరల
ఇఇటట ననఇ:45-4-204
వయసదస:33
లఇ: పవ
1897 SQX0599514
పపరర: లకడకసదనత మటటట పలల

1892 SQX1388108
పపరర: గరరరధర శరనవరస రరవవ
ఇమకడడశశటట
తఇడడ:డ కకషష మమరరస ఇమకడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-4-203
వయసదస:42
లఇ: పవ
1895 SQX2843407
పపరర: హమమలథ మమచరల

95-130/284

భరస : శవసదబబరరయగఝపస
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ సదబబరరమగఝపరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:48
లఇ: పవ
1909 SQX0433755
పపరర: నగగష బభబఝ అడడ గరళల
తఇడడ:డ రతనగరరర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-210
వయసదస:56
లఇ: పవ
1912 SQX2843928
పపరర: అనదమల వనఇకట శవ
హరరపస
డ రద
తఇడడ:డ శవ కకటటశదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:51
లఇ: పవ

1904 SQX2679314
పపరర: శరపదదకవత మటటట పలల

1907 SQX0014951
పపరర: సతయ సదనత మటటటపలల

95-107/599

1910 SQX0433763
పపరర: శరఇత కకమమరర అడడ గరళళ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-130/291

1905 SQX2679322
పపరర: సతయసదనత మటటట పలల

95-130/292

భరస : యధదవరరఇగదదమమ
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-131/420

1908 SQX0015040
పపరర: నదగమలల కరరరఫ న రరవవ

95-131/421

తఇడడ:డ శవసదబభబరరయ గఝపరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-130/294

1911 SQX1827476
పపరర: శరఇతకకమమరర అడడ గళల

95-130/295

భరస : నగగశ బభబఝ అడడ గళల
ఇఇటట ననఇ:45-4-210
వయసదస:50
లఇ: ససస స

95-114/18
1913 SQX2410595
పపరర: ఏస వ ఆర నరససఇహ మమరరస
సబనవసడ
తఇడడ:డ ఏస వ ఆర వఠల రరవవ వఠల రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:47
లఇ: పవ

1914 SQX2833630
పపరర: అనదమల దతవ శవ కకమమర

95-116/113

తఇడడ:డ చనన సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:32
లఇ: ససస స

95-116/115 1919 SQX1517681
1918 SQX1517673
పపరర: చనన సదబభబ రరవవ తతమమకపలల
పపరర: కకసదమ కకమమరర తతమమకపలల

తఇడడ:డ పవలల యయ
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:54
లఇ: పవ

95-130/289
1902 SQX2679298
పపరర: శరనవరసశరణ మటటటపలల మటటట
పలల
తఇడడ:డ శవసదబబరరయగఝపరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : నగగశ బభబఝ అడడ గరళళ
ఇఇటట ననఇ:45-4-210
వయసదస:50
లఇ: ససస స

95-115/844 1916 SQX0082453
1915 SQX2842599
పపరర: కలనశశటట వనఇకట లలత కకమఝదద
పపరర: మనక తతమమకపలల

తఇడడ:డ కలనశశటట రరమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:20
లఇ: ససస స

95-130/286

95-130/288

భరస : మధదవర రఇగధదమ
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-130/293

95-154/149

తఇడడ:డ నదగ మలల కరరరఫ న రరవవ మటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసశరణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-131/419

1896 SQX1733815
పపరర: శఇకర రరవవ మమచరల
తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల మమచరల
ఇఇటట ననఇ:45-4-204
వయసదస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవసదబబరరయగఝపరస
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-130/290

95-131/417

95-130/285 1899 SQX1012855
1898 MLJ2515450
పపరర: సదధదరరణణ మటటటపలల మటటట పలల
పపరర: సరయ సరణయ మటటటపలల

95-130/287 1901 SQX2679280
1900 SQX2679272
పపరర: శవసదబభబరరయగఝపరస మటటట పలల
పపరర: యదదవరరఇగధదఇ మటటట పలల

1906 SQX0014936
పపరర: ఏడడవర రఇగధదమ మటటటపలల

95-131/1047

భరస : నదగమలల కరరరఫ న⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జగనదనధఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-206
వయసదస:83
లఇ: పవ

1893 SQX0014985
పపరర: తతజశద మమచరల
తఇడడ:డ శఇకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-204
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : శఇకర రరవవ మమచరల
ఇఇటట ననఇ:45-4-204
వయసదస:58
లఇ: ససస స

భరస : రవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-4-205
వయసదస:52
లఇ: ససస స

1903 SQX2679306
పపరర: శరయమసదఇదరర మటటటపలల

95-130/283

భరస : చనన సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:51
లఇ: ససస స

95-115/177

తఇడడ:డ హరర పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:20
లఇ: పవ
1917 SQX1517665
పపరర: పడతతయష తతమమకపలల

95-116/114

భరస : చనన సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-116/116

1920 SQX1688464
పపరర: ⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍

95-116/117

తఇడడ:డ ⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:49
లఇ: పవ
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1921 SQX1688498
పపరర: ఉమమదతవ నదరరయణఇ

95-116/118

భరస : బభలమజ నదరరయణఇ
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:44
లఇ: ససస స

95-116/119
1922 SQX1689256
పపరర: బఇధద మమధవ రరవవ
వఇజనఇపరటట
తఇడడ:డ సరతత మమధవరరవవ వఇజనఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:70
లఇ: పవ

95-116/121 1925 SQX2696748
1924 SQX2511285
పపరర: వనఇకట పదక కకమమర కకనగళళ
పపరర: రరమకకషష కలనశశటట

తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ కకనగళళ
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:63
లఇ: పవ
1927 SQX1795871
పపరర: హరర వరద న చదఇడడరర

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-114/20

తఇడడ:డ రరమ రరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:25
లఇ: పవ
1930 SQX1688001
పపరర: రమమదతవ చఇతలచడరరవవ

95-116/124

1928 SQX1795913
పపరర: హహహమమవత చదఇడడరర

95-116/127

1931 SQX1688027
పపరర: భభససర రరవవ చఇతలచడరరవవ

తఇడడ:డ రరమ రరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-8/1008

1945 SQX1688282
పపరర: కరశ వశదనదధఇ కకఇదతటట

95-116/208

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/128

95-116/131

1943 MLJ0857193
పపరర: లకడకశవరఇజన కలనశశటట

1946 SQX1689124
పపరర: రవ కకమమర పప తత
స రర

1949 SQX1689298
పపరర: లకడక మలల క రతనఇ శఖకకలల
తఇడడ:డ బభలగఇగరధర శఖకకలల
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:43
లఇ: ససస స

95-116/126

95-116/129

1938 SQX1688761
పపరర: హరర వరద న చదఇడడరర

95-116/204

తఇడడ:డ రరమమరరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-1/1194

95-116/206

95-1/1195
1941 SQX1843101
పపరర: అనఇత లకడక నరససఇహ రరవవ
పప టట
ట రర
తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ పప టట
ట రర
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:44
లఇ: పవ

1944 SQX1358341
పపరర: శరనవరసరరవవ చఇతద

95-116/207

తఇడడ:డ ససతదరరమయయ చఇతద
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-116/209

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-116/211

1932 SQX1688720
పపరర: హహమమవత చదఇడడరర

తఇడడ:డ జగరనదకల
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:79
లఇ: పవ

భరస : రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష మమరరస కకఇదతటట
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : రరఘవయయ కకపవషరరవవరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:76
లఇ: ససస స

95-116/125

తఇడడ:డ నరససఇహ సరదమ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:75
లఇ: పవ

1942 SQX2045508
పపరర: సరయ శవ నదగజజయత
శనకరసయల
తఇడడ:డ నదగ రరజ శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:23
లఇ: ససస స

1948 SQX1689272
పపరర: సరఇబభడజయఇ కకపవషరరవవరర

1940 SQX2001931
పపరర: నదగగశదర రరవవ పప తత
స రర

95-116/123

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-116/205

95-114/19

1929 MLJ2471449
పపరర: భభససరరరవవ చఇతలచడరరవవ

1935 SQX2696714
పపరర: సదబభగరకల

1937 SQX2696730
పపరర: పరరదత చఇతలచడరరవవ

1939 SQX1936038
పపరర: యదద వఇశ చదఇడడరర

95-114/21

1934 SQX2170215
పపరర: మసరసన రరవవ గగవరడ

1936 SQX2696722
పపరర: జవలమల⌍
తఇడడ:డ తదజరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:64
లఇ: పవ

1926 SQX0371484
పపరర: చఇతల రమమదతవ

భరస : రరమమరరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భఇధదవవ: మమధదరర అడడగఝల
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-116/130

భరస : వనఇకట పదక కకమమర కకనగళళ
ఇఇటట ననఇ:45-4-213
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ చఇతలచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక లలట చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:66
లఇ: పవ

95-116/120

భరస : భభససర రరవవ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : రరమరరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:55
లఇ: ససస స

భరస : భభససర రరవవ చఇతలచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-214
వయసదస:44
లఇ: ససస స
1933 SQX1935725
పపరర: రరమ రరవవ చదఇడడరర

95-116/122

1923 SQX2500361
పపరర: సదవరచల దతవ కకనగళళ

1947 SQX1689157
పపరర: గరయతడ పప తత
స రర

95-116/210

భరస : రవ కకమమర పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-116/212

1950 SQX1689322
పపరర: మలలల శదరర శఖపలల

95-116/213

భరస : బభలగఇగరధర శఖపలల
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:65
లఇ: ససస స
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1951 SQX1858877
పపరర: సదరరజ లకడక పప టట
ట రర

95-116/214

భరస : నదగగశదర రరవవ పప టట
ట రర
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:66
లఇ: ససస స
1954 MLJ0854331
పపరర: ధనలకడక నఇడడరర

95-115/451

95-115/454

95-115/457

1963 SQX1688159
పపరర: కకరషషవవణణ కరశపవ

95-116/219

95-115/452

1956 SQX0475418
పపరర: రమణద రరడడడ నఇడడరర

95-115/453

1958 SQX0963504
పపరర: వరణణ రగభభల

తఇడడ:డ కకషరషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-115/455

1961 MLJ2471241
పపరర: రరమరరడడడ⌍ ససదద రరడ⌍డడ

1964 SQX1688209
పపరర: పసఇచలమక కరశపవ

95-116/222

1967 SQX1688878
పపరర: పసఇచల రరడడడ ససదద రరడడడ

95-116/217

తఇడడ:డ సదబడమణయఎఇ కలరకల
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:51
లఇ: పవ

1970 SQX1689017
పపరర: రఇగనదథ కలరకల

95-116/220

భరస : పడవణ ససదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216, flat no 203
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-116/231

1962 SQX0510156
పపరర: రరమచఇదడయయ కరశపవ

1965 SQX1688233
పపరర: మసరసన రరడడడ కరశపవ

95-116/223

95-116/226

1971 SQX2249910
పపరర: గకరర శఇకర రరడడడ బయయపవరరడడడ

95-116/227

తఇడడ:డ రరజ శశఖర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:20
లఇ: పవ

95-116/229 1974 SQX1858927
95-116/230
1973 SQX1858919
పపరర: వనఇకట లకడక పరమమశదరర కరలవ
పపరర: లకడక రవ శఇకర పడసరద కరలవ

భరస : లకడక రవ శఇకర పడసరద కరలవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216,F.NO:304 SATYA SA
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవయయ కరలవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216,F.NO:304 SATYA SA
వయసదస:49
లఇ: పవ

1976 SQX1688704
పపరర: మమరరత దతవ కలరకల

1977 MLJ0852483
పపరర: రరమకకషరషరరవవ తమకన

95-116/228

తఇడడ:డ పవలమలరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-217
వయసదస:70
లఇ: పవ

1978 MLJ0852814
పపరర: పదక తమకన

1979 SQX2145209
పపరర: గకతఇ సరయ

1980 SQX2500940
పపరర: పడణయ ఫణణఇదడ గరరర

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/224

భరస : పసఇచల రరడడడ ససదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : మఝరళ కకషష కలరకల
ఇఇటట ననఇ:45-4-216, PLOT NO.404,
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : రరమకకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-217
వయసదస:52
లఇ: ససస స

95-116/221

1968 SQX1688902
పపరర: అననమక ససదద రరడడడ

తఇడడ:డ లకడక రవ శఇకర పడసరద కలద
ఇఇటట ననఇ:45-4-216,F.NO:304 SATYA SA
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-115/459

95-116/218

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర రరడడడ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష కలరకల
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-101/163

95-115/456

తఇడడ:డ చఇదడశశఖరయయ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదఇదర రరమ రరడడ ససదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:78
లఇ: పవ
95-116/225

1959 SQX1297424
పపరర: మనద కలమయణణ నఇడడరర
తఇడడ:డ తదరక రవఇదడ రరడడడ నఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖర రరడడడ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన రరడడడ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:23
లఇ: ససస స

1975 SQX1858935
పపరర: భభగయ శర కరలద

1955 MLJ0854935
పపరర: తదరకరవఇదడరరడడడ నఇడడరర

తఇడడ:డ సదఇదరరరమరరడ⌍డడ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన రరడడడ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:41
లఇ: ససస స

1972 SQX2434942
పపరర: మమనక ససధద రగడడడ

95-116/216

భరస : శవకకమమర రరడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:46
లఇ: ససస స

1960 SQX2061638
పపరర: నవన వనఇకట శశష గరరరరరవవ
శనకరసయల
తఇడడ:డ నదగ రరజ శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:22
లఇ: పవ

1969 SQX1688977
పపరర: మఝరళకకషష కలరకల

1953 SQX2696706
పపరర: శరరరమశశతతమమధవరరవవ
ఆకకతతట
తఇడడ:డ లకడకనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రమణదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవ కకమమర రరడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:30
లఇ: పవ

1966 SQX1688258
పపరర: మకదదల కరశపవ

95-116/215

భరస : నరససఇహ రరవవ పప టట
ట రర
ఇఇటట ననఇ:45-4-215
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : రవఇదడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-216
వయసదస:51
లఇ: ససస స
1957 SQX0910406
పపరర: వననద కకమమర రరడడడ రగభభల

1952 SQX1858901
పపరర: రరజయ లకడక పప టట
ట రర

తఇడడ:డ గరరర సదబబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-4-217
వయసదస:21
లఇ: పవ

95-116/232

95-115/458

95-116/233

తఇడడ:డ సదబబరరవవ గరరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-217,
వయసదస:20
లఇ: పవ
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1981 SQX0910380
పపరర: నదగమమమల దరరర

95-115/460

తఇడడ:డ వవణఝగగపరల దరరర
ఇఇటట ననఇ:45-4-218
వయసదస:31
లఇ: ససస స
1984 SQX0386177
పపరర: రరజగష కకమమర సఇగవ

95-115/462

95-116/236

భరస : శవ శఇకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:50
లఇ: ససస స
1993 SQX0784629
పపరర: శరనవరస దరరర
తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:43
లఇ: పవ
1996 SQX1573287
పపరర: వనఇకట సతష బభబఝ గరఇథద

95-116/245

95-82/988

95-116/250

భరస : శరనవరస కకతతరర
ఇఇటట ననఇ:45-5-220
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-115/463

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-225
వయసదస:34
లఇ: పవ
2008 SQX0911024
పపరర: షణఝకఖ సదమఇత తననరర

95-116/240

1994 SQX0832477
పపరర: లకడక పవషషలత దరరర

1997 SQX2696680
పపరర: కరఇత కకరణ కకపవషరరవవరర

2000 SQX1367060
పపరర: పదదకవత పసదపఫ డ లక

95-115/465

1992 SQX0784546
పపరర: వవణఝగగపరల దరరర

95-116/244
1995 SQX1079194
పపరర: నదగ వనఇకట సదషక
తతనదగఝఇటల
తఇడడ:డ ససవర శఇకర రరవవ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:27
లఇ: ససస స

95-116/246

1998 SQX2696698
పపరర: లకకక చదఇడడరర

95-116/247

భరస : పడకరశరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-116/248

2001 SQX1688621
పపరర: శరనవరస కకతతరర
తఇడడ:డ వనఇకరటరరవ కకతతరర
ఇఇటట ననఇ:45-5-220
వయసదస:52
లఇ: పవ

95-116/251
2003 SQX1936301
పపరర: వనఇకట గగపస సరయ మననహర
కకతత
స రర
తఇడడ:డ శరనవరస కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-5-220
వయసదస:22
లఇ: పవ

2004 SQX0147736
పపరర: ధరరకరరవవ నమకగడడ
తఇడడ:డ వనఇకటటశఇ నమకగడడ
ఇఇటట ననఇ:45-5-222
వయసదస:73
లఇ: పవ

2006 SQX0344812
పపరర: కకరణ కకమమర చతరరల

2007 SQX0911016
పపరర: లకడక సరణయ తనరర

తఇడడ:డ శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-116/241

95-116/243

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక పసదపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:45-5-220
వయసదస:56
లఇ: ససస స

2009 SQX1003029
పపరర: సరయరరఇ తరరమలశశటట

95-116/238

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:40
లఇ: పవ

95-106/560

తలల : సదనతద దతవ చతరరల
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట సదబడమణయఎఇ తననరర
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:29
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1991 SQX0371823
పపరర: శవ శఇకర రరవవ తతనదగఝఇటల

1989 SQX0159186
పపరర: పడభభవత కకపవషరరవవరర⌍
భరస : కరఇత కకరణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహహశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:47
లఇ: పవ

1999 SQX2006419
పపరర: వనఇకట గగపస సరయ మననహర
కకతత
స రర
తఇడడ:డ శరనవరస కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-5-220
వయసదస:21
లఇ: పవ

2005 SQX0386219
పపరర: కరరరసక గఝపరస తలల ఇ

95-116/237

భరస : శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరకకఇగరధరరవ గరఇథద
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:38
లఇ: పవ

2002 SQX1688662
పపరర: అరరఇధత కకతతరర

1988 MLJ0853457
పపరర: పదకజజ చదఇడడరర

95-116/235

తఇడడ:డ మహహశదర రరవవ కకపవషరరవవరర
ఇఇటట ననఇ:45-5-218
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఝరరనదథఇ
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-116/242

95-115/461

95-116/234 1986 SQX2426542
1985 SQX1688936
పపరర: వనఇకట పవన కవరక కలనశశటట
పపరర: కనర కకరణ కకపవషరరవవరర

భరస : పడకరశరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-116/239

1983 SQX0386169
పపరర: మనషర దతవ
భరస : రరజగష
ఇఇటట ననఇ:45-4-221
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకషష కలనశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-4-415
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-219
వయసదస:86
లఇ: పవ
1990 SQX0371781
పపరర: తతనదగఝఇటల సదధదరరణణ

95-115/849

భరస : శర కకషష లలనన గఝమకడడ
ఇఇటట ననఇ:45-4-218
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపస చఇదద
ఇఇటట ననఇ:45-4-221
వయసదస:45
లఇ: పవ
1987 MLJ0853028
పపరర: పడకరశరరవవ చదఇడడరర

1982 SQX2891646
పపరర: గకహలకడక అకసల

95-116/249

95-116/252

95-115/464

తఇడడ:డ వనఇకట సదబడమణయఎఇ తనరర
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-115/466

2010 SQX1086207
పపరర: సరయ చడనతనయ పఫ టటట

95-115/467

తఇడడ:డ బభల కకషష పఫ టటట
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:27
లఇ: పవ
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2011 MLJ0854430
పపరర: వజయలకడక పచచల

95-116/253

భరస : మసరసనదడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:65
లఇ: ససస స
2014 MLJ2799450
పపరర: సతయపరల కఇటట

95-116/256

95-116/259

95-115/469

2018 SQX0593038
పపరర: శరనవరసదలక తరరమలశశటట

2021 MLJ0859652
పపరర: సరఇబయయ వసఇ

95-116/263

2024 MLJ2471035
పపరర: నరకల వసఇ

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:43
లఇ: ససస స

2027 SQX0602532
పపరర: ఉమమకకమమరర శవరలససటట

తఇడడ:డ సరఇబయయ వసఇ
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:59
లఇ: పవ
2035 SQX1206235
పపరర: జయ సదరగఖ బబ లశశటట

తఇడడ:డ పడసరద రరవవ గగలల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-5-228
వయసదస:54
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

2033 SQX0426338
పపరర: శరనవరస ససరరపవరపవ
తఇడడ:డ శవసతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-5-228
వయసదస:36
లఇ: పవ

95-116/275

భరస : పరరద సరరధద
ఇఇటట ననఇ:45-5-228
వయసదస:38
లఇ: ససస స
2038 SQX1367094
పపరర: వ రవ శశఖర గగలల పవడడ

95-116/261

95-116/278

2019 SQX0386268
పపరర: వనఇకటటశ గరఇథద

95-116/264

95-116/262

2025 SQX0082339
పపరర: మణణకఇఠ వసఇ

95-116/265

తఇడడ:డ కకషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-116/267

2028 SQX0959254
పపరర: లకకక కరఇతమక శవరల శశటట

95-116/268

భరస : హనదమఇత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-116/270

2031 SQX2137248
పపరర: షణఝకఖ బడహక తతజ వసఇ

95-116/271

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ వసఇ
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-116/273

2034 SQX1206227
పపరర: పరరద సరరధద బబ లశశటట

95-116/274

తఇడడ:డ మహన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-228
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-116/277

భరస : వ రవ శశఖర గగలల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-5-228
వయసదస:41
లఇ: ససస స

95-116/279 2040 SQX2696615
2039 SQX1428946
పపరర: మఝరళ వనఇకట శర సరయ బబ లశశటట
పపరర: వజయకకమమర బబ లశశటట

తఇడడ:డ వజయ కకమమర బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-5-228
వయసదస:26
లఇ: పవ

95-115/468

2022 MLJ0859678
పపరర: రరమమనదజమక వసఇ

95-116/276 2037 SQX1367037
2036 SQX1318725
పపరర: యస వ పస ఆర హరరష మటటటపలల
పపరర: రగవత గగలల పవడడ

తఇడడ:డ హరర పడసరద మటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:45-5-228
వయసదస:31
లఇ: పవ

95-116/258

భరస : సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ వసఇ
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-116/272

2016 SQX0158709
పపరర: బబబ తరరమళళశశటట

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గరఇథద
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:40
లఇ: ససస స

95-116/269 2030 SQX1314863
2029 SQX1204346
పపరర: వనఇకట శవనదగగశదర రరవవ వసఇ
పపరర: బడహహకఇదడ వసఇ

2032 SQX2696631
పపరర: కకషషమమరరస వసఇ

95-116/260

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-116/266

95-116/255

భరస : శరనవరసదలక
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:84
లఇ: పవ

భరస : కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:54
లఇ: ససస స
2026 SQX0602086
పపరర: శవరలససటట శరనవరసరరవవ

95-116/257

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గరఇథద
ఇఇటట ననఇ:45-5-227
వయసదస:27
లఇ: ససస స
2023 MLJ0859868
పపరర: సరఇబభడజయలకడక వసఇ

2015 SQX0158659
పపరర: వరణణ తరరమలశశటట

2013 MLJ2471951
పపరర: నరససఇహరరవవ తరరమళశశటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:59
లఇ: ససస స
2020 SQX1330067
పపరర: షరమల గరఇథద

95-116/254

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజజరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-226
వయసదస:51
లఇ: పవ
2017 SQX0592972
పపరర: సరగజన తరరమలశశటట

2012 MLJ2471134
పపరర: అనల కకమమర తరరమలశశటట

95-116/280

తఇడడ:డ గగపరలకకషషగగఖలల
ఇఇటట ననఇ:45-5-228
వయసదస:55
లఇ: పవ
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2041 SQX2696623
పపరర: శరయమల బబ లశశటట

95-116/281

భరస : వజయకకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-5-228
వయసదస:53
లఇ: ససస స
2044 SQX1688076
పపరర: శరజ యబలలరర

95-116/283

95-116/286

95-116/289

95-116/291

95-116/294

95-116/297

95-116/300

భరస : ఉదయ భభససర లలట ఉటల
ఇఇటట ననఇ:45-5-233
వయసదస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

2054 MLJ2471464
పపరర: అరరణ కకమమరర బటభడ

95-116/303

95-116/292

2049 MLJ2471993
పపరర: శరఇత శఇకరమఇచ

95-116/288

95-82/989
2052 SQX2730422
పపరర: మమతతయఇజయరరవవ పసననమనవన

2055 SQX0273268
పపరర: వణశర బటభడ

95-116/293

తఇడడ:డ నటరరజ బటభడ
ఇఇటట ననఇ:45-5-231
వయసదస:36
లఇ: ససస స

95-116/295 2058 SQX0288498
2057 MLJ0854638
పపరర: సతయనదరరయణ⌍ అనదనబతత
పపరర: రరకగష పచచల
స న⌍

2060 SQX1936277
పపరర: వజయ లకడక పచచల

2063 SQX0371864
పపరర: అనతద పఫ పవరర

2066 SQX0784462
పపరర: కకసలయ పలల పఫ డ లక

2069 SQX2061992
పపరర: తదరక మహన రరజగశదరరరవవ
ఉటల
తఇడడ:డ ఉదయ భభససర ఉటల
ఇఇటట ననఇ:45-5-233
వయసదస:22
లఇ: పవ

95-116/296

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-232
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-116/298

2061 MLJ0856179
పపరర: హహదమతతలమలఖమన పఠరన

95-116/299

తఇడడ:డ ఇబడహహఇఖమన
ఇఇటట ననఇ:45-5-233
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-116/301

2064 SQX0371898
పపరర: శరనవరస రరవవ పఫ పవరర

95-116/302

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:45-5-233
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-116/304

భరస : జగదదష బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-5-233
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-116/306

95-116/285

తఇడడ:డ నదరరయణరరవవ పసననమనవన
ఇఇటట ననఇ:45-5-231
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-233
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-5-233
వయసదస:53
లఇ: పవ
2068 SQX1542951
పపరర: లకడక సరసదత ఉటల

95-116/290

భరస : మసరసన రరవవ పటచల
ఇఇటట ననఇ:45-5-232
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : హహదయతతలమల ఖమన⌍
ఇఇటట ననఇ:45-5-233
వయసదస:51
లఇ: ససస స
2065 SQX0445171
పపరర: శవరరరడడడ రగబభల

2051 SQX0273292
పపరర: కకసదమమఇబ గఝఇడద

2046 SQX2696599
పపరర: కరమమశదరర యమబలలరర

భరస : వరరరఘవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-230
వయసదస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-5-232
వయసదస:72
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ అనదనబతత
స న
ఇఇటట ననఇ:45-5-232
వయసదస:68
లఇ: పవ
2062 MLJ2471894
పపరర: జమర ⌍ పఠరన⌍

95-116/287

భరస : నటరరజ బటభడ
ఇఇటట ననఇ:45-5-231
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నటరరజ బటభడ
ఇఇటట ననఇ:45-5-231
వయసదస:29
లఇ: ససస స
2059 SQX1428987
పపరర: శరత కకమమర అనదనబతత
స న

2048 MLJ2471860
పపరర: వరరరఘవ రరవవ శఇకరమఇచ

95-116/282

భరస : బభలకకషషశరక
ఇఇటట ననఇ:45-5-229
వయసదస:81
లఇ: ససస స

భరస : మలల కరరరఫ న రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-230
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఇగపత రరవవ బటభడ
ఇఇటట ననఇ:45-5-231
వయసదస:64
లఇ: పవ
2056 SQX1318964
పపరర: దదవయ బటభడ

95-116/284

తఇడడ:డ వనఇకటలకడక నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-230
వయసదస:77
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-230
వయసదస:46
లఇ: పవ
2053 MLJ2471456
పపరర: నటరరజ బటభడ

2045 SQX2696581
పపరర: వనఇకటరవఇదడ యమబలలరర

2043 SQX1518903
పపరర: బ దదపసస దరరర
భరస : జగదతసదరయయ బదతదల
ఇఇటట ననఇ:45-5-229
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభలకకషషశరక
ఇఇటట ననఇ:45-5-229
వయసదస:58
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:45-5-229
వయసదస:53
లఇ: ససస స
2050 SQX0158915
పపరర: సదరగష గఝఇడద

95-115/470

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-5-229
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రవఇదడ యబలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-5-229
వయసదస:27
లఇ: ససస స
2047 SQX2696607
పపరర: పదదకవత యమబలలరర

2042 SQX1002997
పపరర: వనఇకటటష అడడసదపలల

2067 SQX1364421
పపరర: నహహన ఖమన పటభన

95-116/305

తఇడడ:డ హహదయతతలమల ఖమన పటభన
ఇఇటట ననఇ:45-5-233
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-116/307

2070 SQX2062024
పపరర: వషత
ష సరయ తతజ ఉటల

95-116/308

తఇడడ:డ ఉదయ భభససర ఉటల
ఇఇటట ననఇ:45-5-233
వయసదస:23
లఇ: పవ
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2071 MLJ1502079
పపరర: రరజ కకమమర బఝలమల

95-82/990

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ బఝలమల
ఇఇటట ననఇ:45-5-237
వయసదస:41
లఇ: పవ
2074 SQX0453951
పపరర: జససల న బఝలమల

95-82/993

95-108/242

95-89/64

95-104/535

95-104/538

95-107/78

95-116/313

భరస : మధదకకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-6-238
వయసదస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

2084 MLJ3655321
పపరర: శరనవరసరరవ⌍ జఇగరల⌍

2087 SQX1688373
పపరర: రరధదక కకఇదతటట

2090 SQX1687276
పపరర: భభగయ లకడక గఝఇడద

2093 MLJ2471969
పపరర: ఫణణ శరనవరస రరవవ గగళ

95-116/316

2096 SQX2696565
పపరర: బభలతడపవరసదఇదరర గగల

95-104/536

2099 SQX0337949
పపరర: వననగళళ నదగహరర కకరణ
తఇడడ:డ శవరజ
ఇఇటట ననఇ:45-6-238
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-116/309

2082 MLJ1262203
పపరర: నగగష ససదద దబతత
స న

95-104/534

2085 MLJ3657111
పపరర: గరరరరరజ కకమమరర జఇగరల

95-104/537

భరస : బభబమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-116/310

2088 SQX2090058
పపరర: దదరర బభయ బబ ఇదదల

95-106/561

భరస : కకషష ససఇగ బబ ఇదదల
ఇఇటట ననఇ:45-6-235
వయసదస:79
లఇ: ససస స
95-116/311

2091 SQX1687300
పపరర: సరఇబశవ రరవవ గఝఇడద

95-116/312

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ గఝఇడద
ఇఇటట ననఇ:45-6-235
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-116/314

2094 SQX1976182
పపరర: మమనక జలలరర

95-116/315

తఇడడ:డ వనఇకట హరర గగపరల జలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-6-236
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-116/317

భరస : రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:45-6-236
వయసదస:79
లఇ: ససస స
95-116/319

2079 SQX2696573
పపరర: వనఇకటటశదరరల కరనడళళ

తఇడడ:డ వనఇకటరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరడడయయ
ఇఇటట ననఇ:45-6-236
వయసదస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-6-236
వయసదస:88
లఇ: పవ
2098 MLJ0854208
పపరర: ససతదరతనఇ వననగళళ

95-104/533

భరస : సరఇబశవ రరవవ గఝఇడద
ఇఇటట ననఇ:45-6-235
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష ససఇగ బబ ఇదదల
ఇఇటట ననఇ:45-6-235
వయసదస:39
లఇ: పవ
2095 SQX2696557
పపరర: రరడడయయ గగల⌍

2081 MLJ1262195
పపరర: కళళయణణ⌍ ససదద దబతత
స న⌍

95-82/995
2076 SQX2730414
పపరర: యశశద కకఇడమమడడ కకఇడమఝడడ

తఇడడ:డ అమరయయ
ఇఇటట ననఇ:45-5-248
వయసదస:85
లఇ: పవ

భరస : కరశ వశదనదధ కకఇదతటట
ఇఇటట ననఇ:45-6-215
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : శఇకర ససఇగ బబ ఇదదల
ఇఇటట ననఇ:45-6-235
వయసదస:38
లఇ: ససస స
2092 SQX2061943
పపరర: శఇకర ససఇగ బబ ఇదదల

95-82/996

తఇడడ:డ బభబమరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-6
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ జఇగల
ఇఇటట ననఇ:45-6
వయసదస:33
లఇ: ససస స
2089 SQX2090025
పపరర: సదనత పసడయ ససఇగ బబ ఇదదల

2078 SQX2730406
పపరర: సస.హహచ మరరయమక సస.హహచ

95-82/992

భరస : మసరసన కకఇడమఝడడ
ఇఇటట ననఇ:45-5-241
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : నగగష⌍
ఇఇటట ననఇ:45-6
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6
వయసదస:81
లఇ: ససస స
2086 SQX1283696
పపరర: హలక జఇగల

95-82/994

భరస : సదబభబరరవవ సస.హహచ
ఇఇటట ననఇ:45-5-245
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషనడకరరస రరజ శకనదధరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-5-509
వయసదస:52
లఇ: పవ
2083 MLJ2789576
పపరర: సరవతడమక ససదద దబతత
స న

2075 SQX1400225
పపరర: ఈసదబ సయయద

2073 SQX0453936
పపరర: లకడక బఝలమల
భరస : పడసరద బఝలమల
ఇఇటట ననఇ:45-5-237
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగఝల మరర సయయద
ఇఇటట ననఇ:45-5-238
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇసరడయలక రరయపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-5-243
వయసదస:21
లఇ: పవ
2080 SQX2076982
పపరర: శరనవరస రరజ శకనదధరరజ

95-82/991

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ బఝలమల
ఇఇటట ననఇ:45-5-237
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : దతవదదనఇ బఝలమల
ఇఇటట ననఇ:45-5-237
వయసదస:55
లఇ: ససస స
2077 SQX1980622
పపరర: ఇసరసకక రరయపరటట

2072 MLJ1504406
పపరర: సఫ పసయమఫసడనసస బఝలమల

2097 SQX2280691
పపరర: భఝవన వననగళల

95-116/318

భరస : నదగ హరరకకరణ వననగళల
ఇఇటట ననఇ:45-6-237
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-116/320

2100 SQX0784512
పపరర: హహమకకషష ఉటల

95-116/321

తఇడడ:డ సఫ మయయ
ఇఇటట ననఇ:45-6-238
వయసదస:38
లఇ: పవ
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2101 SQX1206748
పపరర: జజయలరకయ వవటల

95-116/322

భరస : హహమ కకషష వవటల
ఇఇటట ననఇ:45-6-238
వయసదస:31
లఇ: ససస స
2104 SQX2696540
పపరర: వరలకడక వననగళల

95-116/325

95-116/328

95-115/471

95-115/474

95-104/539

95-115/477

95-115/480

తఇడడ:డ నదరరయణ రరజ బఝటటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-126
వయసదస:33
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

2114 SQX2698041
పపరర: లత సడరర

2117 MLJ2789311
పపరర: పదదకవత⌍ కరలశశటట ⌍

2120 SQX1796002
పపరర: దయమకర గరరకపరటట

2123 SQX1686625
పపరర: శరరష కరల పవడడ

95-115/483

2126 SQX1795970
పపరర: వవణఝ గగపరల చదవల

95-115/475

2129 SQX1796077
పపరర: పడసనదనరరజ బఝటటట
తఇడడ:డ రరమయయ దతవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-126
వయసదస:31
లఇ: ససస స

2109 SQX2849719
పపరర: రరమనదధఇ మమధవ రరవవ

95-116/660

2112 SQX0588913
పపరర: వనఇకటపరషరరవవ సడరర

95-115/473

2115 SQX2698025
పపరర: రరమమరరవవ సడరర

95-115/476

తఇడడ:డ అపరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6-241
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-104/540

2118 SQX1936335
పపరర: మదన మహన కకమమర
పఫ లకఇ
తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరవవ పఫ లకఇ
ఇఇటట ననఇ:45-7
వయసదస:43
లఇ: పవ

95-116/330

95-115/478

2121 SQX1796028
పపరర: రరజ ఫణణఇదడ కరకరల

95-115/479

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కరకరల
ఇఇటట ననఇ:45-7-12
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-115/481

2124 SQX1686674
పపరర: పడసరద కకనడ ల
న లమ

95-115/482

తఇడడ:డ దదరర రరవవ కకనడ ల
న లమ
ఇఇటట ననఇ:45-7-109
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-115/484

తఇడడ:డ జగన మహన రరవవ చదవల
ఇఇటట ననఇ:45-7-121
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-115/486

95-116/327

తఇడడ:డ చననహనదమయయ
ఇఇటట ననఇ:45-6-241
వయసదస:75
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రవ కకమమర కరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-101
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశదరరరవవ లకసపఫ గఝ
ఇఇటట ననఇ:45-7-109
వయసదస:29
లఇ: ససస స
2128 SQX1796069
పపరర: వరసద బఝటటట

95-115/472

తఇడడ:డ రరమ శరససస స గరరకపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-12
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడసరద రఇగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-7-12
వయసదస:23
లఇ: ససస స
2125 SQX1771229
పపరర: మమరర లకసపఫ గఝ

2111 SQX0588681
పపరర: రరమమఇజనవయఝలక సడరర

2106 MLJ0859231
పపరర: మఇజల కకమమరర కకపవష

తఇడడ:డ రరమనదధఇ వరరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-6-239
వయసదస:67
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ అరవపలల
ఇఇటట ననఇ:45-7-1
వయసదస:25
లఇ: పవ
2122 SQX1796119
పపరర: వననషషవ రఇగరనవన

95-116/329

భరస : రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6-241
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7
వయసదస:52
లఇ: పవ
2119 SQX1771286
పపరర: మహహష బభబఝ అరవపలల

2108 SQX1688092
పపరర: నదగసరయ సపనహహత కకపవష

95-116/324

భరస : శరయమసదఇదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6-239
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటపరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6-241
వయసదస:46
లఇ: పవ

భరస : అపరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6-241
వయసదస:74
లఇ: ససస స
2116 MLJ2785244
పపరర: శరనవరస రరవవ కరలశశటట

95-116/326

తఇడడ:డ శరయఇసదఇదదర రరవవ కకపవష
ఇఇటట ననఇ:45-6-239
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరనకరల రరవవ బటడ
ఇఇటట ననఇ:45-6-240
వయసదస:48
లఇ: పవ
2113 SQX2698033
పపరర: కనదయకకమమరర సడరర

2105 MLJ0857029
పపరర: శరయమఝసఇదరరరవవ కకపవష

2103 SQX2696532
పపరర: మధదకకమమర వననగళల
తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6-238
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6-239
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-6-239
వయసదస:74
లఇ: ససస స
2110 SQX1329938
పపరర: దదరరర పడసరద బటడ

95-116/323

తఇడడ:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:45-6-238
వయసదస:79
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-6-238
వయసదస:73
లఇ: ససస స
2107 SQX0510180
పపరర: కకటటశదరమక రరమనదధఇ

2102 SQX2696524
పపరర: సదబభబరరవవ వననగళల

2127 SQX1796085
పపరర: సరయ హరర తదత

95-115/485

తఇడడ:డ ఉదయ భభససర తదత
ఇఇటట ననఇ:45-7-121
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-115/487

2130 SQX1806322
పపరర: జయ మణణ భమదడరర

95-115/488

భరస : మఝనద సరదమ భమదడరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-126
వయసదస:29
లఇ: ససస స
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2131 SQX1806330
పపరర: ఏడడకకఇడలక బఝదదదరర

95-115/489

తఇడడ:డ గగవఇద బఝదదదరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-126
వయసదస:55
లఇ: పవ
2134 SQX1686583
పపరర: కకమమరర బఝడడరర

95-115/492

95-115/495

95-115/497

95-115/500

95-115/503

95-116/334

95-115/505

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-245
వయసదస:63
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

2144 SQX1796051
పపరర: నదగగఇదడ కకమమర కకడదగఅన

2147 MLJ0855668
పపరర: సదజజతకకమమరర చతబబడ లక

2150 SQX1570614
పపరర: లకడక పడమల చదఇడడరర

2153 SQX1771252
పపరర: వజయ దదమరరజ

95-116/336

2156 SQX0510305
పపరర: పదదకవత రరడదనఇ⌍

95-115/501

2159 SQX2830982
పపరర: రశకత సరహహ
భరస : సదరగశ సరహహ
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:23
లఇ: ససస స

2139 SQX1318915
పపరర: మలలల శదరర నమకగడ

95-116/331

2142 SQX1771237
పపరర: జజయత పడవల

95-115/499

2145 SQX1796093
పపరర: సఇనదగ పడశరఇత కయమరర

95-115/502

తఇడడ:డ హరరనదథ కయమరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-234
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-116/332

2148 MLJ0855676
పపరర: యగన నదరరయణ చతబబడ లక

95-116/333

తఇడడ:డ వర రరఘవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-242
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-116/335

2151 SQX1395947
పపరర: ఉదయ కకమమర గఝడడవరడ

95-115/504

తఇడడ:డ కకషఫ ర గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-244
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-115/506

2154 SQX1813211
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

95-115/507

తఇడడ:డ వల అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:45-7-245
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-116/337

భరస : పడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-245
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-116/339

95-115/494

తఇడడ:డ సతయననరరయన పడవల
ఇఇటట ననఇ:45-7-233
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : పడభభకర దదమరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-7-245
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-245
వయసదస:60
లఇ: పవ
2158 SQX2696516
పపరర: నఇదదన వడడ
డ రర

95-115/498

భరస : భభససర రరవవ అదతదపలల
ఇఇటట ననఇ:45-7-243
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపరల కకషష దదమమ రరజ
ఇఇటట ననఇ:45-7-245
వయసదస:57
లఇ: పవ
2155 SQX0510172
పపరర: పడసరద రరడడడ⌍

2141 SQX1003045
పపరర: కకషఫ ర నదగఇ

2136 SQX1813005
పపరర: సదలమసనద బ పఠరన

భరస : ధరక రరవవ నమకగడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-222
వయసదస:66
లఇ: ససస స

భరస : యగన నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-7-242
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదరరయణ మమరరస అదతదపలల
ఇఇటట ననఇ:45-7-243
వయసదస:65
లఇ: పవ
2152 SQX1771245
పపరర: పడభభకర దదమరరజ

95-115/496

తఇడడ:డ రరమఝడడ కకడదగఅన
ఇఇటట ననఇ:45-7-234
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయయ లకసపఫ గఝ
ఇఇటట ననఇ:45-7-241
వయసదస:33
లఇ: పవ
2149 SQX1570606
పపరర: భభససర రరవవ అదతదపలల

2138 SQX1687177
పపరర: పదకజ సఫ మమ

95-115/491

భరస : షరబళ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:45-7-136
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ శఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-232
వయసదస:38
లఇ: పవ

భరస : నదగగఇదడ కకమమర కకడదగఅన
ఇఇటట ననఇ:45-7-234
వయసదస:26
లఇ: ససస స
2146 SQX1771211
పపరర: కకటటశదరరరవవ లకసపఫ గఝ

95-115/493

భరస : వనఇకట సదబబయయ సఫ మమ
ఇఇటట ననఇ:45-7-216
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అమర నదధ ఆకకరత
ఇఇటట ననఇ:45-7-231
వయసదస:25
లఇ: పవ
2143 SQX1796036
పపరర: జజయషష కకడదగఅన

2135 SQX1686757
పపరర: ఏడడకకఇడలక బఝడడరర

2133 SQX1686526
పపరర: జయ మణణ బడడరర
భరస : మఝనదసరదమ బడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-136
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగవఇదద బఝడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-136
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ సఫ మమ
ఇఇటట ననఇ:45-7-216
వయసదస:58
లఇ: పవ
2140 SQX1771260
పపరర: కకశశర ఆకకరత

95-115/490

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక బఝడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-136
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : ఏడడకకఇడలక బఝడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-136
వయసదస:50
లఇ: ససస స
2137 SQX1687037
పపరర: వనఇకట సదబబయయ సఫ మమ

2132 SQX1686492
పపరర: మఝనదసరదమ బఝడడరర

2157 SQX1619867
పపరర: సఇతతష సరహహ

95-116/338

తఇడడ:డ శరహరర సరహహ
ఇఇటట ననఇ:45-7-245
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-115/404

2160 MLJ2471647
పపరర: శరఇతకకమమరర⌍ తలల ఇ⌍

95-116/340

భరస : సదబభబరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:58
లఇ: ససస స
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2161 SQX0273235
పపరర: శరకరఇత వడడ
డ రర

95-116/341

తఇడడ:డ రరమ చఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:34
లఇ: పవ
2164 SQX1248245
పపరర: రరమ రరవవ పసదపవలలటట

95-116/344

95-116/347

95-115/178

95-116/350

95-116/353

2171 SQX2823441
పపరర: రశకత సరహహ సరహహ

2174 SQX2202315
పపరర: భభరత దతవ బబలలఇకకఇడ

2177 SQX2696458
పపరర: నఇదదన కరనడళల

95-116/355

2180 SQX0420307
పపరర: సదజన మఝలస మమధవ

తఇడడ:డ బభబఝరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-249
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : బభబఝరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-249
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-116/363

2169 SQX2696508
పపరర: ఉషరరరణణ వడడ
డ రర

95-116/349

2172 SQX2823458
పపరర: సదరగశ సరహహ

95-116/351

95-115/180

2175 SQX2696466
పపరర: కకటటశదరరరవవ వడడ
డ రర

95-116/352

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:45-7-247
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-116/354

2178 SQX2520542
పపరర: మలల వలల పదదకవత మలల వలల

95-115/508

భరస : మలల వలల శరనవరస శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:45-7-249
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-116/356

2181 SQX1150465
పపరర: కకషషకరఇత సదజజనమఝలస

95-116/357

తఇడడ:డ తడనమన రరవవ సదజజనమఝలస
ఇఇటట ననఇ:45-7-249
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-116/359

2184 SQX2696425
పపరర: నరకల సదజజనమఝలకస

95-116/360

భరస : తడనమసరడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-249
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-130/296

2187 MLJ0852418
పపరర: జజయత కరరఇశశటట

భఇధదవవ: మమలల వలపదదకవథద పదదకవత
ఇఇటట ననఇ:45-7-249
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : లలకగస గఝపరస
ఇఇటట ననఇ:45-7-250
వయసదస:47
లఇ: ససస స

2189 SQX2696383
పపరర: లలకగష కరరఇశశటట

2190 SQX2696391
పపరర: అనసడయ కరరఇశశటట

తఇడడ:డ వనఇకటమలల శదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-250
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-116/346

తఇడడ:డ సరహహ కకశశర
ఇఇటట ననఇ:45-7-247
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభబఝరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-249
వయసదస:45
లఇ: పవ

95-116/361 2186 SQX2499853
2185 SQX2696433
పపరర: సదఇదరరబభయ సదజజనమఝలకస
పపరర: మలల వలల పదక మలల వలల

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/179

భరస : మసరసనదడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-249
వయసదస:40
లఇ: ససస స

95-116/358 2183 SQX2696417
2182 SQX2696409
పపరర: తడనమన రరవవ సదజజణణమమలకల
పపరర: మసరసనదడవవ సదజజనమఝలకస

2166 SQX2696474
పపరర: శరనవసరరవవ వడడ
డ రర

భరస : రరమచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:57
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-7-248
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తదయమ తయమన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-249
వయసదస:32
లఇ: పవ

2188 MLJ0857987
పపరర: వనఇకటమలల ఖమరరఫ నరరవవ
కరరఇశశటట
తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-250
వయసదస:85
లఇ: పవ

95-116/348

భరస : కకషష పడభభకర బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-247
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-7-248
వయసదస:79
లఇ: ససస స
2179 SQX0082297
పపరర: వనఇకటటష సదజజన మఝక

2168 SQX2696490
పపరర: బభలమతడపవరసదఇదరర వడడ
డ రర

95-116/343

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : సదరగశ సరహహ
ఇఇటట ననఇ:45-7-247
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ రరవవ బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-247
వయసదస:49
లఇ: పవ
2176 SQX2696441
పపరర: పదదకవత కరనడళళ

95-116/345

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షత కకశశరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-247
వయసదస:39
లఇ: పవ
2173 SQX2202208
పపరర: కకషష పడభభకర బబలలఇకకఇడ

2165 SQX1354729
పపరర: ఉదయ కకమమర గఝడడవరడ

2163 SQX1201169
పపరర: సరయ అభషపక వదడ
ద రర
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషఫ ర
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:94
లఇ: ససస స
2170 SQX2823417
పపరర: సఇతతష కకమమర Sahu

95-116/342

తఇడడ:డ పడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ దదస పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-246
వయసదస:68
లఇ: పవ
2167 SQX2696482
పపరర: రరజగశదరమక వడడ
డ రర

2162 SQX0510263
పపరర: గరరరధర రరడదనఇ⌍

95-116/364

95-116/362

95-116/365

భరస : వనఇకటమలల శదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-250
వయసదస:79
లఇ: ససస స
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2191 SQX0386292
పపరర: కకషష పడసరదద తవరరర

95-115/509

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ పడసరదద
ఇఇటట ననఇ:45-7-251
వయసదస:46
లఇ: పవ
2194 SQX1812940
పపరర: లకడక పసడయమఇక బటడ

95-115/512

95-116/368

95-116/371

95-116/373

95-116/376

2209 MLJ0859108
పపరర: దతవశరయమల తతనదగఝఇటల

95-116/379

95-116/382

95-116/370
2199 SQX2696367
పపరర: ససదదవనఇకటభడవమక మఝపషవరపవ

2201 SQX0386334
పపరర: లలతద దతవ తవరరర

2204 MLJ0854851
పపరర: శవనదనరరయణ⌍ నఇబమరర⌍

2207 MLJ0856963
పపరర: ఉమమదతవ గఝతస కకఇడ

2210 MLJ0860312
పపరర: శరనవరస పడవణ గఝధద

2213 SQX0602185
పపరర: సఫ మఝ సదరరజయశశషరరతనఇ

95-116/385

2216 SQX0935023
పపరర: సదనత తతకకఇద

95-115/513

2219 SQX1018259
పపరర: ససవర రరమ కకషష దదచతపలల

2202 MLJ0851980
పపరర: చడనతనయకకమమర గఝతస కకఇడ

95-116/372

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-116/374

2205 MLJ0854869
పపరర: శరలకడకకకటటరతనఇ నఇబమరర

95-116/375

భరస : శవనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-116/377

2208 MLJ0859090
పపరర: వఠలమనధ తతనదగఝఇటల

95-116/378

తఇడడ:డ శవ రరమ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:80
లఇ: పవ
95-116/380

2211 SQX0160622
పపరర: పడశరఇత గఝధద

95-116/381

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష రరజన గఝధద
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-116/383

2214 SQX0602250
పపరర: సఫ మఝ వనఇకట శరరరమమమరరస

95-116/384

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరయఝడడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-116/386

2217 SQX1014505
పపరర: నదగ సరయ రరఘవవఇదడ
సదభభష సఫ మఝ
తఇడడ:డ వనఇకట శరరరమమమరరస సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:31
లఇ: పవ

95-116/389

95-116/390
2220 SQX1079178
పపరర: శరయమ కకమమర తరరమల శశటట

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-116/388

95-116/367

భరస : సదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:45-7-251
వయసదస:72
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సదబభబరరయఝడడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:81
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:30
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/369

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష రరజన గఝధద
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట శరరరమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:67
లఇ: ససస స

భరస : ససవర రరమ కకషష దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:46
లఇ: ససస స

2198 SQX2696359
పపరర: ఆఇజనవయఝలక శలఇ⌍

తఇడడ:డ బడహకనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:74
లఇ: ససస స

భరస : వఠలమనధ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:72
లఇ: ససస స

2218 SQX1018234
పపరర: చఇదడ కలమ దదచతపలల

2196 SQX2696334
పపరర: చననవనఇకటసదబబయయ⌍
మఝపషవరపవ⌍
తఇడడ:డ ఆదదయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-251
వయసదస:78
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:70
లఇ: పవ

2206 MLJ0854885
పపరర: వనఇకటసరయపరరదతరరధదక
నఇబమరర
తఇడడ:డ శవనదనరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:41
లఇ: ససస స

2215 SQX0935007
పపరర: పడసరద తతకకఇద

95-116/366

భరస : నదగ సడరయ హరర పడసరదద
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరరసరదమ గఝధద
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:72
లఇ: పవ

2212 SQX0601930
పపరర: సఫ మఝ సరఇబభడజయఇ

2195 SQX1641406
పపరర: సదబడహకణయఇ గరరర

తఇడడ:డ రరమసరదమ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-251
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : ఆఇజనవయఝలక⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-251
వయసదస:54
లఇ: ససస స
2203 MLJ0853713
పపరర: వనఇకట కకషష రరజన గఝధద

95-115/511
2193 SQX1206763
పపరర: సఫ మఝ ఎన యస ఆర
సదభభష సఫ మఝ
తఇడడ:డ సఫ మఝ వనఇకట శరరరమమమరరస సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:45-7-251
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గరరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-251
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:45-7-251
వయసదస:64
లఇ: పవ
2200 SQX2696375
పపరర: వజయ శలఇ⌍

95-115/510

తఇడడ:డ మహకద ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:45-7-251
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దదరర పడసరద బటడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-251
వయసదస:23
లఇ: ససస స
2197 SQX2696342
పపరర: శరనవరసరరవవ గరరర

2192 SQX0466722
పపరర: అహకద కరరమ షపక

తఇడడ:డ వననకస నదగగశదర రరవవ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-116/387

తఇడడ:డ శవ పడసరద తరరమల శశటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:40
లఇ: పవ
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2221 SQX1619875
పపరర: హహమలత గఝధద

95-116/391

భరస : శరనవరస పడవణ గఝధద
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:37
లఇ: ససస స

2222 SQX1687805
పపరర: శరనవరసదలక నకస

95-116/392

తఇడడ:డ బకసయయ నకస
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:33
లఇ: పవ

2223 SQX1687839
పపరర: లకడక దతవ నకస
భరస : శరనవరసదలక నకస
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:32
లఇ: ససస స

95-116/394 2225 SQX1687987
95-116/395
2224 SQX1687961
పపరర: ఫణణఇదడ రరఇకకమమర కలరపరటట
పపరర: వనఇకట సరయ పరరదత
అనడరరధ కలరపరటట
తఇడడ:డ చన నదగగశదర రరవవ కలరపరటట
భరస : ఫణణఇదడ రరమ కకమమర కలరపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:36
లఇ: పవ
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ వలలల టట
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:26
లఇ: ససస స

2227 SQX2696318
పపరర: వజజడవత గఝధద

2229 MLJ0852855
పపరర: అపరషరరవవ ఉపషనదపలల

95-116/397

భరస : వనఇకట కకషష రరజన గఝధద
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:66
లఇ: ససస స
2230 MLJ0852871
పపరర: లకడక ఉపషనదపలల

95-116/400

95-116/416

95-116/419

95-116/422

95-116/425

2245 MLJ0856617
పపరర: వజయమమధవ తరరమలశశటట

95-116/428

తఇడడ:డ గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:45-7-258
వయసదస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/417

2237 MLJ2471787
పపరర: చఇదడశశఖర రరవవ పలమనటట

2240 SQX0604355
పపరర: పలనదటట వరరణ

95-116/420

2232 SQX0182378
పపరర: రరఘవమక బవరరశశటట

95-116/402

2235 SQX1009935
పపరర: దదపసస భవరరశశటట

95-116/418

2238 SQX0143545
పపరర: సదబభబరరవవ గరగర

95-116/421

తఇడడ:డ నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-7-255
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-116/423

2241 SQX0604389
పపరర: పలనదటట వసససల

95-116/424

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:45-7-255
వయసదస:30
లఇ: పవ

2243 SQX0160309
పపరర: డడ. ఉపపఇదడ సడరయపడకరశరరవవ
కనమరల పవడడ
తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-256
వయసదస:45
లఇ: పవ

95-116/426

2246 MLJ0857342
పపరర: గరఇధద తరరమలశశటట

95-116/429

2244 MLJ0856609
పపరర: శరఇతకకమమరర తరరమలశశటట

95-116/427

భరస : గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:45-7-258
వయసదస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వశదనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:45-7-258
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-116/431

95-116/399

భరస : గగపసచఇద
ఇఇటట ననఇ:45-7-254
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:45-7-255
వయసదస:33
లఇ: ససస స

2242 SQX0160085
పపరర: వనఇకటటశదర సదబభబరరవవ
కనమరల పవడడ
తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-256
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : సతయ నదరరయణ మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-7-260
వయసదస:78
లఇ: ససస స

2234 SQX0182402
పపరర: రవచఇదడ భవరరశశటట

95-116/396

భరస : శరయమసదఇదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-254
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-255
వయసదస:63
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-255
వయసదస:51
లఇ: ససస స

2248 SQX1020122
పపరర: కనక రతనమక మదదద

95-116/401

తఇడడ:డ శరయమసదఇదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-254
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:45-7-255
వయసదస:61
లఇ: ససస స
2239 SQX0160457
పపరర: అరరణద దతవ గరగర

2231 SQX0182360
పపరర: శరయమసదఇదరరరవవ బవరరశశటట

2226 SQX1688043
పపరర: చఇదన వలలల టట

తఇడడ:డ గగవఇదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-253
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమసరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-7-254
వయసదస:75
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరయమఝసఇదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-254
వయసదస:40
లఇ: పవ
2236 MLJ2471712
పపరర: వరసఇత కలనపరరడడడ

95-116/398

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-252
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : అపరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-253
వయసదస:54
లఇ: ససస స
2233 SQX0182386
పపరర: గగపసచఇద బవరరశశటట

2228 SQX2696326
పపరర: పదదకవత గరరర

95-116/393

2247 SQX1020106
పపరర: శరఇత కకమమరర మదదద

95-116/430

తలల : కనక రతనమక మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-7-260
వయసదస:54
లఇ: ససస స

95-116/432 2250 SQX2696300
2249 SQX2696292
పపరర: వనఇకటకకటటరతనఇ గఝపస శఖమకకలల
పపరర: ధనలకడక శఖమకకలల

తఇడడ:డ వరసదదతవవనఇకటసరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-260
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-116/433

భరస : వరసదదతవ వనఇకటసరఇబశవరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-260
వయసదస:74
లఇ: ససస స
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2251 SQX1688415
పపరర: లకడక బభయ దదసరర

95-116/434

భరస : పడసరద రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-261
వయసదస:49
లఇ: ససస స
2254 MLJ2471506
పపరర: మలలల శదరర మదదద

95-116/437

95-116/440

95-116/443

తఇడడ:డ ఆనఇద రరవవ గఝతస కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-263
వయసదస:72
లఇ: పవ
2263 SQX0602417
పపరర: కకతస పలల మమధవరరవవ⌍

2258 SQX1358481
పపరర: పదదకవత ఆకకరరత

95-116/446

తఇడడ:డ వవఇకట రరమ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-266
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-116/457

2264 SQX0602466
పపరర: కళళయణచకరవరరస కకతస పలల

భరస : చఇదడశశఖరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-267
వయసదస:61
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/447

2267 SQX2696250
పపరర: నదగ కకషష శరనవరసద నదళఇ

2273 MLJ0853085
పపరర: వనఇకటకకరస ర ససదద దబతత
స న

2265 SQX0602581
పపరర: కకతస పలల కకదఇడ రరమఝ⌍

95-116/448

95-116/450

2268 SQX2696268
పపరర: ధనలకడక నదళఇ

95-116/451

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-265
వయసదస:73
లఇ: ససస స
95-65/554

2271 MLJ2799468
పపరర: సదమ కఇటట

95-116/453

భరస : సతయపరల
ఇఇటట ననఇ:45-7-266
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-116/455

2274 MLJ0853309
పపరర: ఉమమదతవ తదతద

95-116/456

భరస : తదతద ఉదయ భభససరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-267
వయసదస:59
లఇ: ససస స

95-116/458 2277 SQX2696235
2276 SQX2696227
పపరర: వనఇకటచఇదడశశఖరరరవవససదద దబతస న
పపరర: ఉదయ భభససరరరవవ తదతద

2279 MLJ2471563
పపరర: సతష⌍ కరటభబతత
స న⌍
తఇడడ:డ వరభదడయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-268
వయసదస:43
లఇ: పవ

95-116/445

తఇడడ:డ శరరరమమమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-264
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:45-7-267
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-116/460

95-116/442

తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ గఝతస కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-263
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:45-7-267
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉదయ భభససర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-267
వయసదస:31
లఇ: ససస స
2278 SQX2696243
పపరర: శరరద దతవ ససదదబతత
స న

95-116/444

భరస : కకషషమమరరస⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-266
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-116/454

2259 SQX1935998
పపరర: దదడకకయమక గఝతస కకఇడ

2262 SQX1936178
పపరర: చడనతనయ కకమమర గఝతస కకఇడ

2270 MLJ3028180
పపరర: వజయ⌍ అబమబరర⌍

2275 SQX0784611
పపరర: హరరక తదతద

95-116/441

2261 SQX1936145
పపరర: ఉమమదతవ గఝతస కకఇడ

2269 SQX2696276
పపరర: అనత కకమమరర నదళఇ
భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-265
వయసదస:46
లఇ: ససస స

95-116/439

భరస : ఆనఇద రరవవ గఝతస కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-263
వయసదస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-265
వయసదస:55
లఇ: పవ

95-116/452

2256 SQX1688126
పపరర: శరరద దతవ నఇడతల
భరస : సరఇబశవరరవవ దమఇచరల
ఇఇటట ననఇ:45-7-262
వయసదస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకదఇడరరమఝ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:45-7-264
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-116/449

95-116/436

భరస : బభబఝదదరరరపడసరద రరవవ ఆకకరరత
ఇఇటట ననఇ:45-7-263
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జగన మఝరళమహన రరవవ చవల
ఇఇటట ననఇ:45-7-264
వయసదస:35
లఇ: పవ

2272 SQX0934976
పపరర: వవఇకట కరరరస క పరరచడరర

95-116/438

భరస : వనఇకట రతనఇ గఝతస కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-263
వయసదస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకదఇడ రరమఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-264
వయసదస:36
లఇ: పవ
2266 SQX1894443
పపరర: వవణఝగగపరల చవల

2255 SQX0602607
పపరర: కకతస పలల వనఇకటలకడక⌍

2253 SQX2008464
పపరర: ఉపపఇదడ బబతపవడడ
తఇడడ:డ పడసరద బబతపవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-261
వయసదస:38
లఇ: పవ

భరస : కకదఇడరరమఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-262
వయసదస:55
లఇ: ససస స

భరస : నదగలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:45-7-262
వయసదస:78
లఇ: ససస స
2260 SQX1936129
పపరర: వనఇకట రతనఇ గఝతస కకఇడ

95-116/435

తఇడడ:డ నదరరయణ రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-261
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-262
వయసదస:38
లఇ: ససస స
2257 SQX2696284
పపరర: శరరద నఇదతల

2252 SQX1688431
పపరర: పడసరదరరవవ దదసరర

95-116/459

తఇడడ:డ రరమగగపయయ
ఇఇటట ననఇ:45-7-267
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-116/461

2280 MLJ2471753
పపరర: లకకమక⌍ కరటభబతత
స న⌍

95-116/462

భరస : వరభదడయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-268
వయసదస:67
లఇ: ససస స
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2281 MLJ2471761
పపరర: వరభదడయయ⌍ కరటభబతత
స న⌍

95-116/463

తఇడడ:డ పవలల యయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-268
వయసదస:74
లఇ: పవ
2284 SQX1981687
పపరర: హనదమఇతరరవవ కకలశశటట

95-116/466

95-116/469

95-116/471

95-116/474

95-116/477

2291 SQX0661694
పపరర: నదగమణణ కరమశశటట

2294 SQX0661868
పపరర: మహన కకషష గరఇధద శల

2297 SQX1428938
పపరర: ధనలకడక గరఇథద

95-116/480

2300 SQX2849669
పపరర: కరరఇపవడడ రఘఝనదథ

95-116/472

తఇడడ:డ అబఝదలడవవఫ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-7-274
వయసదస:45
లఇ: పవ

2303 SQX0284117
పపరర: ఫరతమమబ షపక

95-116/468

2289 SQX2903573
పపరర: వనఇకట ఇఇకకలక

95-116/664

2292 SQX0661744
పపరర: సదరగష కరమశశటట

95-116/473

తఇడడ:డ వవఇకటసదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:45-7-270
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-116/475

2295 SQX1528043
పపరర: నదగ లకడక కరమశశటట

95-116/476

భరస : నదగగఇదడ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-270
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-116/478

2298 SQX1529256
పపరర: వసరఇత గరఇథద

95-116/479

భరస : వనఇకటటశ గరఇథద
ఇఇటట ననఇ:45-7-271
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-116/658

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:45-7-272
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-116/481

2286 SQX1982511
పపరర: పదక కకలశశటట

తఇడడ:డ రరజజరరవవ ఇఇకకలక
ఇఇటట ననఇ:45-7-269
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గరఇథద
ఇఇటట ననఇ:45-7-271
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఘఝనదధ కరరఇపవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-7-272
వయసదస:34
లఇ: పవ
2302 MLJ2471217
పపరర: అజజ అబఝదలమల⌍ షపక⌍

95-116/470

తఇడడ:డ కకషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-7-270
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గరఇథద
ఇఇటట ననఇ:45-7-271
వయసదస:29
లఇ: పవ
2299 SQX0105676
పపరర: చడనతనయ కకమమర కరరఇపవడడ

2288 SQX2696219
పపరర: శర దదరరర కకమమరర దదమరల

95-116/465

భరస : హనదమఇతరరవవ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-268
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటసదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:45-7-270
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబయయ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-270
వయసదస:40
లఇ: పవ
2296 SQX1309336
పపరర: జగదదశ వనఇకట గరఇథద

95-116/467

భరస : వనఇకట కకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-269
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : సదరగష కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-270
వయసదస:30
లఇ: ససస స
2293 SQX0661777
పపరర: నదగగఇదడ కరమశశటట

2285 SQX1981695
పపరర: సదధదరరణణ గగల

2283 SQX1543058
పపరర: సరయ శరణయ కకలశశటట
తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-268
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సదధకర గగల
ఇఇటట ననఇ:45-7-268
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటకకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-269
వయసదస:72
లఇ: ససస స
2290 SQX0661470
పపరర: లకడక శశదతద కరమశశటట

95-116/464

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-268
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబబరరవవ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-268
వయసదస:63
లఇ: పవ
2287 SQX2696201
పపరర: నదగశవలకడక దదమరల

2282 SQX0784678
పపరర: సదధదర కకలశశటట

2301 SQX2849685
పపరర: కరరఇపవడడ అఇజనదతవ

95-116/659

భరస : కరరఇపవడడ రఘఝనదథ
ఇఇటట ననఇ:45-7-272
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-116/482

భరస : అబఝదలడవవఫ
ఇఇటట ననఇ:45-7-274
వయసదస:76
లఇ: ససస స

2304 SQX1687722
పపరర: మఝరళ మహన అవరదరర

95-116/483

తఇడడ:డ సదబడమణయ శరససస స అవరదరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-275
వయసదస:52
లఇ: పవ

95-116/484 2306 SQX1936053
95-116/485 2307 SQX1936202
95-116/486
2305 SQX1687763
పపరర: అలవవణణ మఇగర దతవ అవరదరర
పపరర: లకడక కనకదదరర నససఇకరరరవవ
పపరర: శరనవరస రరవవ నససఇకరరరవవ

భరస : మఝరళ మహన అవరదరర
ఇఇటట ననఇ:45-7-275
వయసదస:51
లఇ: ససస స
2308 SQX1936228
పపరర: శశశలజ పఫ లకఇ
భరస : మదన మహన పఫ లకఇ
ఇఇటట ననఇ:45-7-275
వయసదస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : శరనవరస రరవవ నససఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-275
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-116/487

2309 SQX2696169
పపరర: వనఇకటవరపడసరద నశరఇక
తఇడడ:డ లకడకనరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-275
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ నససఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-275
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-116/488

2310 SQX2696177
పపరర: పడమలమదతవ నశరఇకర

95-116/489

భరస : లకడకనరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-7-275
వయసదస:84
లఇ: ససస స
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2311 SQX0439893
పపరర: లలతకకమమరర కఇభఇపరటట

95-115/514

భరస : శరనవరసరరవవ కఇభఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-7-291
వయసదస:49
లఇ: ససస స
2314 SQX0649400
పపరర: మఝరళసదబడమణయఇ చకరస

95-107/79

95-107/82

95-107/84

95-107/87

తఇడడ:డ సతయనదరయణ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-280
వయసదస:56
లఇ: పవ
2329 SQX2203859
పపరర: సదధకర పఫ గఝల

95-106/562

2321 MLJ2799773
పపరర: లత మఇడవ

95-107/85

95-107/88

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక పఫ గఝల
ఇఇటట ననఇ:45-8-281
వయసదస:39
లఇ: పవ

95-106/563

2330 MLJ2799591
పపరర: వరణణశర నదగరనవన

95-107/91

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:45-8-283
వయసదస:52
లఇ: ససస స
2338 MLJ1261791
పపరర: చఇదడశశఖర రరవవ శనకరసయల
తఇడడ:డ శవ లఇగయయ శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-8-283
వయసదస:39
లఇ: పవ
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95-107/94

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల నదగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-8-282
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-106/567

2336 SQX1288019
పపరర: శశశలజ శనకరసయల

2339 SQX2710556
పపరర: శవలఇగయయ శనకరసయల
తఇడడ:డ రరమయయ శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-8-283
వయసదస:77
లఇ: పవ

95-107/86

2325 SQX2173581
పపరర: నఖల సరయ మఇడవ

95-107/89

2328 SQX0605931
పపరర: కకరణ కకమమర గఇగఝల

95-106/564

2331 MLJ2799609
పపరర: వనఇకటటశదరరల నదగరనవన

95-107/92

2334 SQX0343129
పపరర: మఝదదగగఇడ చఇదడ శశఖర

95-106/566

తఇడడ:డ రరమలఇగశరససల న
ఇఇటట ననఇ:45-8-283
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-106/568

భరస : చఇదడ శశఖర రరవవ శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-8-283
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-107/96

2322 SQX0222927
పపరర: వనఇకట సదలలచన మఇడవ

తఇడడ:డ రమణయయ నదగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-8-282
వయసదస:62
లఇ: పవ

95-107/93 2333 SQX1640705
2332 SQX1640697
పపరర: వనఇకట వరరణ కకమమర నదగరనవన
పపరర: వనఇకట వనల నదగరనవన

2335 SQX0344754
పపరర: మఝదదగగఇడ మణణమమల

95-107/83

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-281
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల నదగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-8-282
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల నదగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-8-282
వయసదస:24
లఇ: పవ

2319 SQX1722081
పపరర: సదవరచల దతవ గఝడడవరడ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-280
వయసదస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-281
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-106/565

95-107/81

భరస : ససతయయ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-280
వయసదస:45
లఇ: ససస స

2324 SQX1908201
పపరర: లలత ఝమనస మఇడవ

2327 SQX0605691
పపరర: హహమశర గఇగఝల

2316 MLJ1263045
పపరర: సరయలల పపరల

భరస : లకడక నదరరయణ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-278
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-280
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-107/90

95-115/516

భరస : హరగ రరఇబభబఝ పపరల
ఇఇటట ననఇ:45-8-277
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదర రరవవ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-280
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : పడసరద రరవవ బబ లలల పలల
ఇఇటట ననఇ:45-8-280
వయసదస:67
లఇ: ససస స
2326 SQX2710572
పపరర: నదగగశదరరరవవ మఇడవ

95-107/80

తఇడడ:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:45-8-278
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : కకరషషమమరరస⌍ మఝరల.
ఇఇటట ననఇ:45-8-279
వయసదస:90
లఇ: ససస స
2323 SQX1323757
పపరర: వజయలకడక బబ లలల పలల

2315 MLJ1263003
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ పపరల⌍

2318 SQX0605840
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ గఇగఝల

2313 SQX0470070
పపరర: పదకజ అనదన
భరస : రరమలఇగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-21
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ⌍ పపరల.
ఇఇటట ననఇ:45-8-277
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస పపరల
ఇఇటట ననఇ:45-8-277
వయసదస:25
లఇ: ససస స
2320 MLJ2799021
పపరర: కకషషకకమమరర మమరరలమ⌍

95-115/515

భరస : నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-21
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహకనఇదరరవవ చకస.
ఇఇటట ననఇ:45-8-276
వయసదస:51
లఇ: పవ
2317 SQX1341403
పపరర: వవణణ సదరరప పపరల

2312 SQX0089474
పపరర: భమషస కమల వజయజజయత

95-107/97

2337 MLJ1261619
పపరర: శవరరమ హహహమమవత
శనకరసయల
తఇడడ:డ శవ లఇగయయ శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-8-283
వయసదస:43
లఇ: ససస స

95-107/95

2340 SQX2710564
పపరర: వనఇకటరమణమక శనకరసయల

95-107/98

భరస : శవలఇగయయ శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-8-283
వయసదస:73
లఇ: ససస స

Page 83 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
2341 SQX1212729
పపరర: పడమల పఫ గఝల

95-106/569

భరస : సదధదకర పఫ గఝల
ఇఇటట ననఇ:45-8-284
వయసదస:36
లఇ: ససస స
2344 SQX2710549
పపరర: అఇజన తతలసస

2342 SQX1292853
పపరర: మమధవ తతలసస

95-107/99

తఇడడ:డ రవ కకమమర తతలసస
ఇఇటట ననఇ:45-8-284
వయసదస:28
లఇ: ససస స

2343 SQX1722214
పపరర: అజయ కకమమర తతలసస

95-107/100

తఇడడ:డ రవకకమమర లలటట తతలసస
ఇఇటట ననఇ:45-8-284
వయసదస:25
లఇ: పవ

95-107/101

95-107/154 2346 MLJ1261767
95-107/155
2345 MLJ1261759
పపరర: రరజజ వనఇకట కకషష పసదపవలలటట
పపరర: మహన అయయపష సరదమ
పసదపవలలటట
తఇడడ:డ ఉమ మహహశదర రరవవ పసదపవలలటట.
తఇడడ:డ ఉమ మహహశదర రరవవ పసదపవలలటట.
ఇఇటట ననఇ:45-8-285
ఇఇటట ననఇ:45-8-285
వయసదస:41
లఇ: పవ
వయసదస:40
లఇ: పవ

2347 SQX2710523
పపరర: ఉమమమహహశదరరరవవ
పసదపవలలటట
తఇడడ:డ కకషషమమరరస పసదపవలలటట.
ఇఇటట ననఇ:45-8-285
వయసదస:71
లఇ: పవ

95-107/156

2348 SQX2710531
పపరర: నరకలకకమమరర పసదపవలలటట

2350 SQX0345892
పపరర: షపక హఫసజననసర

95-107/159

భరస : రవకకమమర తతలసస.
ఇఇటట ననఇ:45-8-284
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : కరరమఝలమల
ఇఇటట ననఇ:45-8-286
వయసదస:41
లఇ: ససస స
2353 SQX0154930
పపరర: సమత పఫ తతరరజ

95-106/570

భరస : రరజగఇదడ పడసరద దఇడడభభటల
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:60
లఇ: ససస స
2359 SQX2173664
పపరర: పడజజ చచదరర నదరరన

2351 SQX0612358
పపరర: కరరమఝలమల షపక

2352 SQX0978007
పపరర: కరలలష వల షపక

95-107/166

2354 SQX0605949
పపరర: లకడక బలకసదపరటట

2357 SQX1832575
పపరర: చడఇచద లకడక కనమరల పవడడ

2360 SQX2173672
పపరర: గగవఇదమక నదరరన

95-107/169

2363 SQX2174068
పపరర: వనఇకట రమణ నదరరన

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ నససనకరర
ఇఇటట ననఇ:45-8-288
వయసదస:69
లఇ: పవ
95-107/173

భరస : బడహకనఇద రరవవ నశరఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-289
వయసదస:71
లఇ: ససస స
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95-106/571

95-107/161

2355 MLJ1263268
పపరర: రరజగఇదడ పడసరద దఇడడభభటల

95-107/162

తఇడడ:డ నరససఇహమమరరస దఇడడభభటల
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-107/164

2358 SQX1832591
పపరర: అనదరరధదతవ అచదయత

95-107/165

భరస : సదబడహకణయఇ అచదయత
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-107/167

2361 SQX2173714
పపరర: పదకజ నదరరన

95-107/168

భరస : వనఇకట రమణ నదరరన
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-107/170

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల నదరరన
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:54
లఇ: పవ

95-106/573 2366 SQX1722875
2365 SQX1721034
పపరర: వనఇకటటసదర రరవవ నససనకరర
పపరర: నదఇచదరమక నససనకరర

95-107/158

తఇడడ:డ అకబర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:45-8-286
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల నదరరన
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ నదరరన
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:25
లఇ: ససస స

2368 MLJ2800332
పపరర: వనఇకరయమక నశరఇకర రరవవ

95-107/160

భరస : సదబభబరరవవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ నదరరన
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:23
లఇ: ససస స
2362 SQX2173979
పపరర: హహమ మననజజ నదరరన

భరస : కరలలశర వరల షపక
ఇఇటట ననఇ:45-8-286
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-107/163

2349 MLJ2800225
పపరర: సరబర షపక

భరస : ఉమమమహహశదరరరవవ పసదపవలలటట.
ఇఇటట ననఇ:45-8-285
వయసదస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:45-8-286
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:45-8-287
వయసదస:44
లఇ: ససస స
2356 MLJ1263706
పపరర: లకడక కకమమరర దఇడడభభటల

95-107/157

2364 SQX1262344
పపరర: వనఇకట మమధదరర వటభల

95-106/572

తఇడడ:డ శశషగరరర రరవవ గణపత
ఇఇటట ననఇ:45-8-288
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-107/171

2367 MLJ2800324
పపరర: శరనవరస రరవవ నశఇకరరవవ

95-107/172

భరస : వనఇకటటసదర రరవవ నససనకరర
ఇఇటట ననఇ:45-8-288
వయసదస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహకనఇద రరవవ నశరఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-289
వయసదస:47
లఇ: పవ

2369 SQX0978031
పపరర: నదగ లకడక నశరఇకరరరవవ

95-116/490
2370 SQX2433977
పపరర: శవనదనరరయణ నశరఇకరరరవవ

భరస : శరనవరస రరవవ నశరఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-289
వయసదస:32
లఇ: ససస స

95-107/174

తఇడడ:డ బడహకనఇదరరవవ నశరఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-289
వయసదస:37
లఇ: పవ
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2371 SQX1771526
పపరర: ఉదయలకడక పఫ తతరరజ

95-107/175

భరస : సదబభబరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-290
వయసదస:61
లఇ: ససస స
2374 SQX0978049
పపరర: కకషష కకషఫ ర మఝతదయల

95-107/177

తఇడడ:డ రరధద కకషష మమరరస మఝతదయల
ఇఇటట ననఇ:45-8-291
వయసదస:41
లఇ: పవ
2377 SQX0816587
పపరర: పఫ తతరరజ మఝతదయల అరరణద

95-106/575

95-107/181

తఇడడ:డ శఇకరయయ కరప
ఇఇటట ననఇ:45-8-292
వయసదస:32
లఇ: ససస స
2386 SQX1391424
పపరర: మమధవ బడడగరనవన
భరస : లకడక నదరరయణ బడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-8-293
వయసదస:40
లఇ: ససస స
2389 SQX2710499
పపరర: అనదర షపక

95-107/187

భరస : మమలమల షపక షపక.
ఇఇటట ననఇ:45-8-295
వయసదస:53
లఇ: ససస స
2392 MLJ2799385
పపరర: సడరయనదరరయణ పఫ తతరరజ

95-107/190

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-296
వయసదస:42
లఇ: పవ
2395 SQX0223909
పపరర: చకరవరరస పఫ తతరరజ

తఇడడ:డ సరఇబశవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-296
వయసదస:60
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

2376 SQX2710515
పపరర: రరధదకకషషమమరరస మఝతదయల

95-107/178

2378 SQX1046508
పపరర: పవన కకమమర కరపర

2381 MLJ1262872
పపరర: వజయలకకక కరప

2384 SQX0601716
పపరర: కకరణకయ పఫ తతరరజ

2387 SQX1094416
పపరర: మమధవ సరయ పఫ తత రరజ

95-107/193

95-106/576

95-107/182

2382 SQX0150524
పపరర: తరరపత దదడల

95-106/577

2385 SQX1343318
పపరర: గగపస కకషష బభడడగనవన

95-106/578

తఇడడ:డ నదరరయణ బభడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-8-293
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-107/185

95-107/186
2388 SQX1640655
పపరర: రరమ మహన రరవవ పఫ తతరరజ

2390 SQX2710507
పపరర: సదశలమదతవ పఫ తతరరజ

2391 MLJ2799203
పపరర: శరనవరసరరవవ పఫ తతరరజ

95-107/188

భరస : రరమ మహన రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-295
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-296
వయసదస:36
లఇ: పవ

2393 MLJ2799427
పపరర: వజయలకకక పఫ తతరరజ

2394 MLJ3622834
పపరర: హహమబఇదద సఫ దదసపటట

భరస : శఇకరరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-296
వయసదస:58
లఇ: ససస స

95-107/183

తఇడడ:డ చననబ నదయఝడడ దదడల
ఇఇటట ననఇ:45-8-292
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబయయ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-295
వయసదస:58
లఇ: పవ

2399 SQX2710473
పపరర: నదగమలలల శదరర పఫ తతరరజ

95-107/180

భరస : తరరపత దదడల
ఇఇటట ననఇ:45-8-292
వయసదస:39
లఇ: ససస స

95-107/191

95-107/189

95-107/192

భరస : శరనవరసరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-296
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-107/194

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-296
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-107/196

2379 MLJ1261627
పపరర: అనత దదడల .

తఇడడ:డ రరమ మహన రరవవ పఫ తత రరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-295
వయసదస:29
లఇ: పవ

2396 SQX0223958
పపరర: ధన లకడక పఫ తతరరజ

95-107/179

తఇడడ:డ రరమకకషషయయ మఝతదయల
ఇఇటట ననఇ:45-8-291
వయసదస:77
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-296
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-296
వయసదస:34
లఇ: పవ
2398 SQX2710465
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ పఫ తతరరజ

2375 SQX0978056
పపరర: రజన మఝతదయల

తఇడడ:డ రరమమహన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-293
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-106/579

95-107/176

తఇడడ:డ రరధదకకరషష మమరరస మఝతదయల
ఇఇటట ననఇ:45-8-291
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరయయ కరప
ఇఇటట ననఇ:45-8-292
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-107/184

2373 SQX0786624
పపరర: ఉషరరరణణ మఝతదయల

భఇధదవవ: తడవకరఇ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-290 new door number
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:45-8-292
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇగయయ కరప
ఇఇటట ననఇ:45-8-292
వయసదస:65
లఇ: పవ
2383 SQX2122927
పపరర: అనదష

95-106/574

భరస : కకషష కకషఫ ర మఝతదయల
ఇఇటట ననఇ:45-8-291
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : శవ రరమ కకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-292
వయసదస:29
లఇ: ససస స
2380 MLJ1262864
పపరర: శఇకరయయ కరప

2372 MLJ1262476
పపరర: ఉష ఠగతఠగటభ

2397 SQX1722230
పపరర: శశశలజ పఫ తతరరజ

95-107/195

భరస : చకరవరరస పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-296
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-107/197

2400 SQX2710481
పపరర: కకషషకకమమరర పఫ తతరరజ

95-107/198

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-296
వయసదస:54
లఇ: ససస స
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2401 MLJ1260801
పపరర: మలల ఖమరఫనరరవవ కరకకమమనద

95-107/199

తఇడడ:డ అఇకమక కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:45-8-297
వయసదస:55
లఇ: పవ
2404 SQX2710440
పపరర: కరమమశదరర పఫ తతరరజ

95-107/202

95-107/205

95-107/208

95-107/211

95-108/243

95-106/582

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-299
వయసదస:58
లఇ: పవ
2422 SQX1471531
పపరర: రమమదతవ నలగరల

95-107/215

తఇడడ:డ రరమ చఇదడ రరవవ గఇటభ
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:62
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-107/206

2411 SQX1640671
పపరర: లలమవత పవలపరటట

2414 SQX2710408
పపరర: రవశఇకర రరజనవడడ

2417 SQX1788546
పపరర: మఝరళ కకషష జజనదనడడల

95-107/218

95-107/207

95-107/209

2412 SQX1640689
పపరర: వనఇకట సరయ దదరర పడసనన
కకమమర పవలపరటట
తఇడడ:డ కకషష కకశశరగ పవలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:24
లఇ: పవ

95-107/210

95-107/212

2415 SQX2710416
పపరర: శరనవరసచకరవరరస రరజనవడడ

95-107/213

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల రరజనవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-106/580

2418 SQX1788561
పపరర: రరజజ రరజగశదరర జజనదనడడల

95-106/581

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ జజనదనడడల
ఇఇటట ననఇ:45-8-298 MANGALA BAVI STR
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : మఝరళ కకషష జజనదనడడల
ఇఇటట ననఇ:45-8-298 MANGALA BAVI STR
వయసదస:23
లఇ: ససస స

2420 SQX1288233
పపరర: అఇజన దతవ పడత

2421 SQX0421347
పపరర: సరమమమజయఇ బశవల

95-106/583

2423 SQX1722172
పపరర: శరఇత కకమమరర పవటట

2426 SQX1722289
పపరర: అరరణద జజలపవరఇ

2429 MLJ2799302
పపరర: సరసదత ససఇగఇశశటట
భరస : మఝరళ కకషష ససనరఇసపటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:49
లఇ: ససస స

95-107/214

భరస : నదగగశదరరరవవ బషసవల
ఇఇటట ననఇ:45-8-299
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-107/216

2424 SQX1722198
పపరర: వనఇకటటష పవటభట

95-107/217

తఇడడ:డ శవయయ పవటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-299
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-107/219

భరస : చఇదడ జజలపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:45-8-299
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-107/220

2409 SQX0223990
పపరర: వజయలకకక రరజనవడడ
భరస : రవశఇకర రరజనవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : శవయయ పవటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-299
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లఇగనన జజలపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:45-8-299
వయసదస:42
లఇ: పవ
2428 MLJ1260819
పపరర: పడసరద రరవవ గఇటభ

2408 MLJ2799963
పపరర: మధదరవరణణ కఇటట

95-107/204

తఇడడ:డ రరజజరరవవ కఇటట.
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట నదరరయణ పడత
ఇఇటట ననఇ:45-8-299
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : సలమకన రరజ నలగరల
ఇఇటట ననఇ:45-8-299
వయసదస:49
లఇ: ససస స
2425 SQX1722255
పపరర: చఇదడ జజలపవరఇ

2406 MLJ2799278
పపరర: శరనవరస కకమమర కఇటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ రరజనవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : కకషష కకశశర పవలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:45
లఇ: ససస స
2419 SQX0605865
పపరర: రమమష అఇగరఇ⌍

95-107/203

తఇడడ:డ కకషష కకశశరగ పవలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవశఇకర రరజనవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:24
లఇ: ససస స
2416 SQX0672139
పపరర: అదద లకడక పవలపరటట

2405 SQX2710457
పపరర: శరరష కరకకమమనద

భరస : శరనవరస కకమమర కఇటట.
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:58
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస చకరవరరస రరజనవదద
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:49
లఇ: ససస స
2413 SQX1880632
పపరర: ససరర చఇదన రరజనవడడ

95-107/201
2403 SQX2710432
పపరర: శవ రరమ కకటటశదర రరవవ
పఫ తతరరజ
తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-297
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : మలలల శదరరరవవ కరకకమమనద.
ఇఇటట ననఇ:45-8-297
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ రరజనవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-298
వయసదస:73
లఇ: ససస స
2410 SQX0421370
పపరర: బబబ సదజజత రరజనడడ

95-107/200

తఇడడ:డ కకటయయ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-297
వయసదస:73
లఇ: పవ

భరస : మలలల శదరరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-297
వయసదస:63
లఇ: ససస స
2407 MLJ2799500
పపరర: సదశల రరజనవడడ

2402 SQX2710424
పపరర: మలల ఖమరరఫ నరరవవ పఫ తతరరజ

2427 SQX2834919
పపరర: ఇబడహహఇ షపక

95-106/198

తఇడడ:డ బభల శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-107/221

2430 MLJ2799310
పపరర: మఝరళ కకషష ససఇగఇశశటట

95-107/222

తఇడడ:డ గగవఇద రరజలక ససనరఇసపటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:55
లఇ: పవ
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2431 SQX0089581
పపరర: భభరత యయకకల

95-107/223

భరస : రరకగష కకమమర యయకకల
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:42
లఇ: ససస స
2434 SQX0105148
పపరర: కకశశర గగరరజల

95-107/226

95-107/229

95-107/232

95-107/235

95-107/238

95-107/241

95-107/244

తఇడడ:డ రతస యయ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:57
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

2444 SQX0649418
పపరర: వఇశకకషషకరఇత పఫ తతరరజ

2447 SQX0825703
పపరర: గగకకల నదధ పఫ తతరరజ

2450 SQX1640713
పపరర: రరప సరయ పసదపవలలటట

2453 SQX2125433
పపరర: వజయ లకడక దదమరల

95-107/247

2456 SQX2173789
పపరర: నళన కరఇత పఫ తతరరజ

95-107/236

2459 SQX2710382
పపరర: సదబబరరవమక పఫ తతరరజ
భరస : రతస యయ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:73
లఇ: ససస స

2439 SQX1880624
పపరర: హఫసజన షపక

95-107/231

2442 SQX0147298
పపరర: కరశలమష బభబఝ పప నడనరర

95-107/234

2445 SQX0668335
పపరర: శరహరర గఇటభ

95-107/237

తఇడడ:డ పడసరదరరవవ గఇట
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-107/239

2448 SQX0934968
పపరర: యగరత గఇట

95-107/240

తఇడడ:డ పడసరద రరవవ గఇట
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-107/242

2451 SQX1722123
పపరర: లకడక సప ఇతవరపవ

95-107/243

భరస : వనఇకటటశదరరల సప ఇతవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-107/245

2454 SQX2173730
పపరర: మమధవ దదమరల

95-107/246

భరస : సదబబయయ దదమరల
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-107/248

తఇడడ:డ శరకరఇత పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-107/250

95-107/228

తఇడడ:డ కకషష పప నడనరర.
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబబయయ దదమరల
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబబయయ దదమరల
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:27
లఇ: పవ
2458 SQX2710374
పపరర: శరధర పఫ తతరరజ

95-107/233

భరస : సరఇబశవ రరవవ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససనదదలక సప ఇతవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:75
లఇ: పవ
2455 SQX2173771
పపరర: వనఇకట భభరర వ దదమరల

2441 MLJ2799369
పపరర: రరణణ గఇటభ

2436 SQX1341353
పపరర: నఖల ససఇగఇశశటట

భరస : బభలక ససనదద షపక
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనదధ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట నదరరయణ పడతస.
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:44
లఇ: ససస స
2452 SQX1722149
పపరర: వనఇకటటశదరరల సప ఇతవరపవ

95-107/230

తఇడడ:డ శరకరఇత పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రతస యయ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:55
లఇ: పవ
2449 SQX1174028
పపరర: అఇజనద దతవ పడతస

2438 SQX1876986
పపరర: సలమక షపక

95-107/225

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష ససనరఇసపటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : పడసరద రరవవ గఇటభ
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : కరశలమష బభబఝ పప నడనరర.
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:52
లఇ: ససస స
2446 SQX0815951
పపరర: శరనదధ పఫ తతరరజ

95-107/227

తఇడడ:డ బభల శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:28
లఇ: ససస స

భరస : ఇమమఇ వరల షసనక
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:24
లఇ: ససస స
2443 SQX0228239
పపరర: నదగలకడక పప నడనరర

2435 SQX0816025
పపరర: కరవయ ససఇగఇశశటట

2433 SQX0105130
పపరర: ఆయయషర షపక
భరస : అయమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష ససనరఇసపటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అశశక కకమమర బబజఫఇ
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:33
లఇ: పవ
2440 SQX1948124
పపరర: బబ అతక షసనక

95-107/224

తఇడడ:డ కననన కననన
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బడహకయయ గగరరజజల
ఇఇటట ననఇ:45-8-300
వయసదస:41
లఇ: పవ
2437 SQX1479337
పపరర: శశఖర బభబఝ బబజఫఇ

2432 SQX0104273
పపరర: శరధర కననన

2457 SQX2173797
పపరర: సదబబయయ దదమరల

95-107/249

తఇడడ:డ జగర యయ దదమరల
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-107/251

2460 SQX2710390
పపరర: ఉష పఫ తతరరజ

95-107/252

భరస : శరధర పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-301
వయసదస:52
లఇ: ససస స
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2461 MLJ2799989
పపరర: రతదనవత రరమజ

95-107/253

భరస : సదబడమణయఇ రరమజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-302
వయసదస:53
లఇ: ససస స
2464 SQX0530584
పపరర: చకరవరరస కకరవదడడ⌍

భరస : శరనవరస రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-302
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-107/256

తఇడడ:డ రరమమరరవవ⌍ కకరవదడడ.
ఇఇటట ననఇ:45-8-302
వయసదస:37
లఇ: పవ
2467 SQX1579962
పపరర: నరగఇదడ బభబఝ రరమజ

95-107/259

95-107/262

95-116/491

95-116/494

95-116/497

95-116/500

భరస : లకకణరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

2474 MLJ2471274
పపరర: పరఇడడరఇగరరరవవ కలనపరరడడడ

2477 MLJ2471662
పపరర: శశశలజ⌍ వటభటల⌍

2480 SQX0160507
పపరర: వమల వటభటల

2483 SQX2696144
పపరర: గగపసకకరషష సవరఇ

95-115/517

2486 SQX0393207
పపరర: దదమమరల నదగశవ లకకక

95-116/492

2489 SQX0510164
పపరర: శరకరఇత ఆలపరటట
తఇడడ:డ లకకణరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:42
లఇ: పవ

95-107/261

95-107/264
2472 SQX1722321
పపరర: జజజ నససత సరయ పసడయమ నడకల

2475 MLJ2471530
పపరర: గగపసకకషష పసటట భల

95-116/493

తఇడడ:డ రరజగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-116/495

2478 MLJ2471803
పపరర: రరజగశదరరరవవ వటభటల

95-116/496

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-116/498

2481 SQX2696128
పపరర: ఏకరఇబరగశదరరరవవ సఫ మఝ

95-116/499

తఇడడ:డ ససతదరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:96
లఇ: పవ
95-116/501

2484 SQX2696151
పపరర: సరయకకమమరర సవరఇ⌍

95-116/502

భరస : రరమకకరషష రరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-115/518

భరస : వనఇకట కకషష రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-116/503

2469 SQX2710366
పపరర: ఈశదరరరవవ పవపవషనదపలల

తఇడడ:డ వనఇకటరరమ పడసరద నడకల
ఇఇటట ననఇ:45-8-303
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకరషష రరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససతద రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:46
లఇ: పవ
2488 SQX0510099
పపరర: పడభభవత అలపరటట

95-107/263

తఇడడ:డ గగపసకకషష
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:56
లఇ: పవ
2485 SQX0386110
పపరర: సతయనదరరయణ కకలశశటట

2471 SQX0224246
పపరర: వనఇకట రరమ పడసరద నడకల

95-107/258

తఇడడ:డ అపరషరరవవ పవపషలపలల
ఇఇటట ననఇ:45-8-302
వయసదస:88
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజగశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:69
లఇ: పవ
2482 SQX2696136
పపరర: శరనవరసద గఝదద

95-107/260

తఇడడ:డ కగశవవలక
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:87
లఇ: పవ

భరస : రరజగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:62
లఇ: ససస స
2479 MLJ2471837
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ⌍ తలల ఇ⌍

2468 SQX1722347
పపరర: వనఇకరయమమక వవగరసపన

2466 SQX1471655
పపరర: మమధవ ఏగగససన
భరస : గగపరల రరజ ఏగగససన
ఇఇటట ననఇ:45-8-302
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరవవ నడకల.
ఇఇటట ననఇ:45-8-303
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-305
వయసదస:36
లఇ: పవ
2476 MLJ2471654
పపరర: పడమల వటభటల

95-107/257

భరస : వనఇకట రరమరరజ వవగరసపన
ఇఇటట ననఇ:45-8-302
వయసదస:74
లఇ: ససస స

భరస : శరమనదనరరయణ నడకల.
ఇఇటట ననఇ:45-8-303
వయసదస:47
లఇ: ససస స
2473 MLJ2471233
పపరర: శరనవరస వటట ల

2465 SQX1322668
పపరర: శశశలజ రరమజ

95-107/255

తఇడడ:డ వరరసరదమ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-302
వయసదస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ రరమజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-302
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ రరమజ
ఇఇటట ననఇ:45-8-302
వయసదస:24
లఇ: పవ
2470 SQX0224196
పపరర: సఇపవరష రరజయలకడక నడకల

95-107/254 2463 SQX0424093
2462 MLJ2800068
పపరర: లకడక సతయ కకమమరర పఫ తతరరజ
పపరర: శరనవరస రరవవ పఫ తతరరజ

2487 SQX0393215
పపరర: దదమమరల యస డక కకమమరర

95-115/519

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-116/504

2490 SQX1358275
పపరర: ససజనయ సవరఇ

95-116/505

భరస : గగపస కకషష సవరఇ
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:35
లఇ: ససస స
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2491 SQX1358325
పపరర: జజయత ఏలకరటటరర

95-116/506

తఇడడ:డ శవపడసరద ఏలకరటటరర
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:42
లఇ: ససస స
2494 SQX1976356
పపరర: వనఇకటటశదరరల జలకఇటట

95-116/509

95-116/512

95-116/515

95-116/518

95-116/521

95-116/524

95-116/527

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ మదదదల
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:56
లఇ: పవ
2515 SQX2696052
పపరర: సరయబభబభ పబబత

95-116/530

2504 SQX2696094
పపరర: వరలకకమకగఝదద

2507 SQX0811786
పపరర: అనదరరధ మదదదల

95-116/519

95-116/533

95-116/522

2513 SQX2032183
పపరర: సదవరష లత మదదదల

95-116/528

భరస : శరనవరసలక సరదదనవన
ఇఇటట ననఇ:45-8-311
వయసదస:52
లఇ: ససస స

95-116/514

2502 SQX1543140
పపరర: ఐశదరరయ గఝడడ

95-116/517

2505 SQX2696102
పపరర: కనకమహలకడక గఝదద

95-116/520

2508 SQX1013838
పపరర: షరరకల పబబత

95-116/523

తఇడడ:డ సరయ బభబభ పబబత
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-116/525

2519 SQX1358770
పపరర: పదదకవత సరదదనవన

2499 SQX0371609
పపరర: వరగఇదడ సరయ గఝదద

భరస : రరఇపడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-8-307
వయసదస:58
లఇ: ససస స

2510 SQX1477182
పపరర: చడఇచద కళళయణ చకరవరరస
చఇతలపవడడ
తలల : వసదఇధర చఇతలపవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:29
లఇ: పవ

2516 SQX2696060
పపరర: వసదఇధర చఇతలపవడడ

95-116/511

తఇడడ:డ రవకకమమర గఝడడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-307
వయసదస:25
లఇ: ససస స

2511 SQX1543173
పపరర: అహలమయ శర త పబబత

95-116/526

తఇడడ:డ సరయ బభబభ పబబత
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:25
లఇ: ససస స
2514 SQX2147734
పపరర: వనఇకటటశదరరల పసదపవలలటట

95-116/529

తఇడడ:డ నదరరయణ సరదమ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-116/531

భరస : పవరష చఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనమమలమ కకఇడయయ సరదదనవన
ఇఇటట ననఇ:45-8-311
వయసదస:50
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/516

భరస : ఆఇజనవయఝలక మదదదల
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:52
లఇ: పవ
2518 SQX1358655
పపరర: శరనవరసదలక సరదదనవన

2501 SQX0784454
పపరర: వనత గఝడడ

2496 SQX1978329
పపరర: నదగమణణ జలకఇటట

తఇడడ:డ రరమ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-8-307
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక మదదదల
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:32
లఇ: పవ
2512 SQX2005973
పపరర: ఆఇజనవయఝలక మదదదల

95-116/513

భరస : వరరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-8-307
వయసదస:95
లఇ: ససస స

భరస : రవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-8-307
వయసదస:51
లఇ: ససస స
2509 SQX1358606
పపరర: చరణ కకమమర మదదదల

2498 MLJ0857763
పపరర: మమరరతదతవ గఝదద

95-116/508

భరస : రమమశ బభబఝ జలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ పడసరద గఝడడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-307
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-8-307
వయసదస:57
లఇ: పవ
2506 SQX2696110
పపరర: శరలకడక గఝదద

95-116/510

భరస : శరనవరసద
ఇఇటట ననఇ:45-8-307
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరరసరదమ గఝడడ
ఇఇటట ననఇ:45-8-307
వయసదస:67
లఇ: పవ
2503 SQX2696086
పపరర: రవకకమమర గఝదద

2495 SQX1976513
పపరర: రమమశ బభబఝ జలకఇటట

2493 SQX1358457
పపరర: పడమలమరరణణ ఏలకటటరర
భరస : కరశలమసఇ ఏలకటటరర
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల జలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:46
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల జలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:77
లఇ: ససస స
2500 SQX0413302
పపరర: రరమ పడసరద గఝడడ

95-116/507

తఇడడ:డ కరశలమసఇ ఏలకరటటరర
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ జలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:45-8-306
వయసదస:83
లఇ: పవ
2497 SQX1982552
పపరర: పరరదత జలకఇటట

2492 SQX1358390
పపరర: శరనవరసరరవవ ఏలకరటటరర

2517 SQX2696078
పపరర: ఉమమశర పబబత

95-116/532

భరస : సరయబభబభ
ఇఇటట ననఇ:45-8-310
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-116/534

2520 SQX2323269
పపరర: మహహశ బభబ వరదడ
ద రర

95-114/22

తఇడడ:డ సదబబయయ వరదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:45-8-312
వయసదస:29
లఇ: పవ
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2521 MLJ2471548
పపరర: సడరయ పడకరశ వడడ
డ రర

95-116/535

తఇడడ:డ వనఇకటపషయయ
ఇఇటట ననఇ:45-8-312
వయసదస:54
లఇ: పవ
2524 MLJ2471779
పపరర: జజయత వడడ
డ రర⌍

95-116/536

భరస : సదబబయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-312
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-116/538

భరస : పడకరశ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-312
వయసదస:47
లఇ: ససస స
2527 SQX0661587
పపరర: మహహశ బభబభ వదడ
ద రర

2522 MLJ2471688
పపరర: వరలకడక వడడ
డ రర⌍

2525 SQX0510107
పపరర: సడరయపడకరశ వదడ
ద రర

తఇడడ:డ సదబబయయ వదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:45-8-312
వయసదస:30
లఇ: పవ

2528 SQX0386300
పపరర: సదనల కకమమర మమజగటట

95-116/539

95-116/543

2533 SQX2696045
పపరర: శవకకమమరర పఫ తతరరజ

95-116/546

2531 SQX0417659
పపరర: పరవన పఫ తతరరజ

95-115/520

భరస : సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-8-314
వయసదస:64
లఇ: ససస స

95-116/544

2529 MLJ0856492
పపరర: మతబభషసణణ పఫ తతరరజ

95-116/542

95-116/545
2532 SQX0968404
పపరర: వనఇకట నదగ పడమల పఫ తతరరజ

భరస : వనఇకట శవ రరమ నదగరతన రరవవ పఫ తతరర
ఇఇటట ననఇ:45-8-314
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-116/547

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:45-8-315
వయసదస:70
లఇ: పవ

2535 MLJ2471167
పపరర: వజయగగపరల వర

95-116/548

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-315
వయసదస:40
లఇ: పవ

95-116/549 2537 SQX0718791
95-116/550 2538 SQX2696037
2536 SQX0661355
పపరర: వవఇకట నదగ సతష చఇతలపవడడ
పపరర: వవఇకట నదగ హరరష చఇతలపవడడ
పపరర: సదలలచన చఇతలపవడడ

తఇడడ:డ కకషష మహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-316
వయసదస:35
లఇ: పవ
2539 SQX1354737
పపరర: సరయ కళళయణ చఇదడ అబఝబ

తఇడడ:డ కకషషమహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-316
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-116/552

తఇడడ:డ రరమ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-8-316/1
వయసదస:28
లఇ: పవ
2542 MLJ2471316
పపరర: రరఇపడసరద అబఝబ⌍

95-116/555

భరస : వనఇకటనదగగశదరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-317
వయసదస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/553

95-116/558

2546 SQX2696029
పపరర: మమమథదల అబఝబ

95-116/556

95-116/554

2544 SQX2696003
పపరర: సరయనదధ సవరఇ

95-116/557

తఇడడ:డ నగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:45-8-316/2
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-116/559

భరస : రరఇపడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-8-316/2
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-116/561

2541 SQX2415198
పపరర: కకరస ర మమమడడబతత
స ల

భరస : నదగ వనఇకట రరజగఇదడ పడసరద మమమడడబతత
స
ఇఇటట ననఇ:45-8-316/1
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరయనదథ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-316/2
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : సరయనదధ
ఇఇటట ననఇ:45-8-316/2
వయసదస:69
లఇ: ససస స
2548 SQX0161067
పపరర: లకడక బలల
ల రర⌍

2543 SQX0160929
పపరర: ఆశతతష కకమమరర⌍ సవరఇ⌍

95-116/551

భరస : కకరషషమహన
ఇఇటట ననఇ:45-8-316
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ పడసరద అబఝబ
ఇఇటట ననఇ:45-8-316/1
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమసరదమ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-316/2
వయసదస:61
లఇ: పవ
2545 SQX2696011
పపరర: సరయకకమమరర సవరఇ

2540 SQX1355107
పపరర: రరజజ రరజగశదరర దతవ అబఝబ

95-116/540

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-8-314
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-8-314
వయసదస:40
లఇ: ససస స
2534 MLJ2471126
పపరర: శశషగరరరరరవవ వర

2526 SQX0510222
పపరర: సదనల కకమమర వడడ
డ రర⌍
తఇడడ:డ సదబబయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-312
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దదమదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-8-313
వయసదస:46
లఇ: పవ

2530 MLJ2471225
పపరర: వనఇకటశవరరమనదగరతనరరవవ
పఫ తతరరజ
తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-8-314
వయసదస:42
లఇ: పవ

95-116/537

తఇడడ:డ వనఇకటపషయయ
ఇఇటట ననఇ:45-8-312
వయసదస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబబయయ వదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:45-8-312
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-116/541

2523 MLJ2471696
పపరర: సదబబయయ వడడ
డ రర

2547 SQX0161000
పపరర: వనఇకటనదగగశదరరరవవ బలల
ల రర⌍
తఇడడ:డ శశషయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-317
వయసదస:58
లఇ: పవ

95-116/562 2550 SQX2203867
2549 SQX1573279
పపరర: కకషష సరయ జజహనవ బలల
పపరర: వమల బలల
ల రర
ల రర

తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదర రరవవ బలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:45-8-317
వయసదస:25
లఇ: ససస స

95-116/560

95-116/563

భరస : శశషయయ బలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:45-8-317
వయసదస:70
లఇ: ససస స
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2551 SQX2204089
పపరర: సరయ గకరర మనససదన బలల
ల రర

95-116/564

2552 SQX2695997
పపరర: శవరజ మకమమటఇ⌍

తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదర రరవవ బలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:45-8-317
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-8-317
వయసదస:59
లఇ: పవ

2554 MLJ3655347
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ⌍ ఆళళ⌍

2555 SQX2848216
పపరర: సదధదరరణణ అలల

95-104/541

తఇడడ:డ వనఇకట కకటటశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9
వయసదస:33
లఇ: పవ
2557 SQX1721133
పపరర: వజయ లకడక దదమరల

95-106/584

95-107/266

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ న రరవవ జఇగరల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-193
వయసదస:42
లఇ: పవ
2563 MLJ1264035
పపరర: శరనవరసరరవవ దఇటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల దఇటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-198
వయసదస:52
లఇ: పవ
2566 SQX1619222
పపరర: మఇగగశదరరరవవ దదసరర

95-106/585

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-317
వయసదస:44
లఇ: ససస స
2572 SQX1094325
పపరర: వజయ శర మలశశటట
తఇడడ:డ పవన కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:38
లఇ: ససస స
2575 SQX1529165
పపరర: హహమఇత కకమమర మలశశటట
తఇడడ:డ రమమశ బభబఝ మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:26
లఇ: పవ
2578 SQX2710838
పపరర: రమమష బభబఝ మలశశటట
తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:62
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

2561 SQX1111996
పపరర: రరమసదబబయయ గఇగరశశటట

2562 MLJ1264050
పపరర: లలమవత దడళపరళళ

95-107/267

2564 MLJ1264084
పపరర: వనఇకట సతయనదరరయణ గమడ

2567 SQX1640788
పపరర: వనఇకట గగపరలరరజ ఎగగససన

2570 SQX1094341
పపరర: వషత
ష సరయ వటటటరరర

2573 SQX1137240
పపరర: లకకణ రరవవ వవలలషరర

2576 SQX1529173
పపరర: రమమశ బభబఝ మలశశటట

2579 SQX2710846
పపరర: పవనదసమమర మలశశటట
తఇడడ:డ మఝరళధరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:46
లఇ: పవ

95-107/268

భరస : పఫ లలశదరరరవవ ధడళపరళల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-197
వయసదస:67
లఇ: ససస స
95-107/270

2565 MLJ2799849
పపరర: శరలకకక దఇటట

95-107/271

భరస : శరనవరసరరవవ దఇటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-198
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-107/272

95-106/586
2568 SQX0346130
పపరర: వటట
ల రర వనఇకట ఉదయకకమమర

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-9-317
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-106/588

2571 SQX1094283
పపరర: లలత ససఇధద మమలశశటట

95-106/589

తఇడడ:డ రమమష బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-106/591

2574 SQX1529157
పపరర: శర దతవ మలశశటట

95-106/592

భరస : రమమశ బభబఝ మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-106/594

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ మలశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-106/596

95-107/265

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ న రరవవ జఇగరల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-193
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-106/593

95-234/154

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ వషత
ష మలకల
ఇఇటట ననఇ:45-9-33/91
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ వటటటరరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-317
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-106/590

2556 SQX1940816
పపరర: రరకగష అలల

95-106/608 2559 MLJ1262641
2558 SQX2203313
పపరర: దతవక నదయఝడడ వషత
పపరర: రవ కకమమర జఇగరల
ష మలకల

తఇడడ:డ వనఇకటరరమరరజ ఎగగససన
ఇఇటట ననఇ:45-9-302
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-106/587

95-115/521

తఇడడ:డ వనఇకట కకటటశదర రరవవ అలల
ఇఇటట ననఇ:45-9
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సడరయపడసరద గమడ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-198
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-236
వయసదస:67
లఇ: పవ
2569 SQX0346163
పపరర: వటట
ల రర కలమయణణ

95-104/755

తఇడడ:డ సదబబయయ గఇగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-196
వయసదస:84
లఇ: పవ
95-107/269

2553 SQX0475707
పపరర: శరరష గఝఇడవరపవ
భరస : రరధదకకరషష
ఇఇటట ననఇ:45-8-326
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట కకటటశదరరరవవ అలల
ఇఇటట ననఇ:45-9
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబబయయ దదమరల
ఇఇటట ననఇ:45-9-30
వయసదస:25
లఇ: ససస స
2560 MLJ1262880
పపరర: కకరణ కకమమర జఇగరల

95-116/565

2577 SQX1788611
పపరర: సరయ కకషష కకశశర తతమకల

95-106/595

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ తతమకల
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-106/597

2580 SQX2710853
పపరర: అనసడయమక మలశశటట

95-106/598

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:88
లఇ: ససస స
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2581 SQX2710861
పపరర: హహహమమవత మలశశటట

95-106/599

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:60
లఇ: ససస స
2584 MLJ1263367
పపరర: సదబడమణయఇ⌍ బజనవపలల ⌍

95-106/609

95-106/612

95-106/615

95-106/617

95-106/620

95-106/623

95-106/626

భరస : మహనమఝరళకకషష⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-325
వయసదస:58
లఇ: ససస స
2605 SQX1497479
పపరర: అఖలమఇడతశదరర దదసరర

భరస : చరఇజవ రరవవ చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-326
వయసదస:60
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-106/616

2594 SQX2710796
పపరర: కకషరషరరవవ చడఇగరరర

2597 SQX0514752
పపరర: దతవకక మమమళలపలల ⌍

95-106/629

95-106/618

95-106/621

95-106/624

2603 SQX0143784
పపరర: పడభభకర దదసరర

95-106/627

2609 SQX0154815
పపరర: వరలకడక నలఇ
తఇడడ:డ అరరఫ న రరవవ నలఇ
ఇఇటట ననఇ:45-9-327
వయసదస:54
లఇ: ససస స

95-106/614

2592 SQX2214377
పపరర: చతడ లత అననన

95-104/542

2595 SQX2710804
పపరర: పడమల చడఇగరరర

95-106/619

2598 SQX1354786
పపరర: గకతమ పఫ తతరరజ

95-106/622

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-325
వయసదస:26
లఇ: పవ
2601 SQX2710770
పపరర: సతయవత మలలల ఇకకఇడ⌍

95-106/625

భరస : కకఇడలరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-325
వయసదస:58
లఇ: ససస స
2604 SQX0154781
పపరర: నదగ లమవణయ దదసరర

95-106/628

భరస : పడభభకర
ఇఇటట ననఇ:45-9-326
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-106/630

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-326
వయసదస:79
లఇ: పవ
95-106/632

2589 SQX2710820
పపరర: వనఇకటటశదరమక కణజఇ

భరస : కకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-324
వయసదస:78
లఇ: ససస స

2600 SQX2710762
పపరర: మహనమఝరళకకషష
మలలల ఇకకఇడ⌍
తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-325
వయసదస:56
లఇ: పవ

2606 SQX1497487
పపరర: రరధ కకషష మమరరస దదసరర

95-106/611

తఇడడ:డ రరమఝ మహనరరవవ అననన
ఇఇటట ననఇ:45-9-321
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరధదకకరషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-326
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : రరధ కకషష మమరరస దదసరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-326
వయసదస:72
లఇ: ససస స
2608 SQX2203149
పపరర: మఇగమక చదలవరడ

2591 SQX2235612
పపరర: నదగ రరజ కకమమర చఇతదడ

2586 SQX0345348
పపరర: మమనదపరటట శరయమల కకమమరర

భరస : సడరయనదరరయణ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-319
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : పడసరద మమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-325
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసరద మమమళలపలల
ఇఇటట ననఇ:45-9-325
వయసదస:33
లఇ: పవ
2602 SQX2710788
పపరర: లకకకనదగమణణ మలలల ఇకకఇడ⌍

95-106/613

తఇడడ:డ రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:45-9-324
వయసదస:82
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడసరద మమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-325
వయసదస:36
లఇ: పవ
2599 SQX1568106
పపరర: ఫణణ కకమమర మమమళలపలల

2588 SQX0930099
పపరర: పడతతయష మమనదపరటట

95-106/601

భరస : వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-9-319
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరబడహక చదరరయలక
ఇఇటట ననఇ:45-9-320
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-321
వయసదస:46
లఇ: పవ
2596 SQX0514745
పపరర: శరకరఇత మమమళలపలల ⌍

95-106/610

తఇడడ:డ వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-9-319
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : రఘఝరరఇ ససఇగ
ఇఇటట ననఇ:45-9-320
వయసదస:49
లఇ: ససస స
2593 SQX2710812
పపరర: వఇశదదపక చడఇగరరర

2585 MLJ1263375
పపరర: సరయలలత⌍ బజనవపలల ⌍

2583 SQX2710887
పపరర: సదనత మలశశటట
భరస : మఝరళధరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : సదబడమణయఇ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-319
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-9-319
వయసదస:29
లఇ: పవ
2590 SQX0810812
పపరర: ఉష లకడక బబ ఇధదల

95-106/600

భరస : మఝరళధరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-318
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-319
వయసదస:53
లఇ: పవ
2587 SQX0744581
పపరర: పడణణత కకమమర మమనదపరటట

2582 SQX2710879
పపరర: వనఇకటనదగమలలల శదరర మలశశటట

2607 SQX1788587
పపరర: సరయ సరహహత దదసరర

95-106/631

తఇడడ:డ పడభభకర దదసరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-326
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-106/633

2610 SQX2710747
పపరర: శవశఇకరరరవవ నలఇ

95-106/634

తఇడడ:డ అరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-327
వయసదస:60
లఇ: పవ
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2611 SQX2710754
పపరర: ససతదరరవమక నలఇ

95-106/635

భరస : అరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-327
వయసదస:73
లఇ: ససస స
2614 SQX0346361
పపరర: కకషష చడనతనయ దఇడడబబ టల

2612 SQX0154831
పపరర: సదజజత దఇడడబబ టల

95-106/636

భరస : మహన శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-328
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-106/638

2615 MLJ2794246
పపరర: నదగరరరడడడ పరతమమకల

2613 SQX0154864
పపరర: మహన శరనవరస దఇడడబబ టల
తఇడడ:డ నరససఇహ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-328
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-106/639

2616 SQX0442848
పపరర: జగదదశదరర సడదల⌍

తఇడడ:డ మహన శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-328
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-329
వయసదస:66
లఇ: పవ

95-106/641
2617 SQX2139442
పపరర: లల ఉమమమహహశదర రరవవ
దవవలలరర
తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదర రరవవ దవవలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-329
వయసదస:22
లఇ: పవ

2618 SQX2139459
పపరర: హహమవఇత దవవలలరర

తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదర రరవవ దవవలలరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-329
వయసదస:20
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:62
లఇ: ససస స

2620 MLJ1263466
పపరర: రరమచఇదడరరవవ చదలవరడ

2621 MLJ2794121
పపరర: శవనలవవణణ దదవవలలరర

2622 MLJ2794139
పపరర: రరధ దదవవలలరర

95-106/643

తఇడడ:డ శరరరమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:54
లఇ: పవ
2626 MLJ2794477
పపరర: చదమఝఇడతశదరర దదవవలలరర
భరస : శరధర
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:43
లఇ: ససస స
2629 SQX0100958
పపరర: పఇడడటట వజయ కకమమరర

95-106/652

95-104/543

భరస : హరరగగపరల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-106/647

2630 SQX1094366
పపరర: భభరత పఇడడటట

2633 MLJ3655925
పపరర: సమత⌍ పఫ తతరరజ⌍

95-104/546

2636 SQX0043489
పపరర: పరదమలకల మమరసఇడతయఝలక⌍

95-106/650

2639 SQX0665182
పపరర: రరజగఇదడ పడసరద కఇబభల
తఇడడ:డ రరమదదసద
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:71
లఇ: పవ

95-106/645

2625 MLJ2794410
పపరర: శరధర దదవవలలరర

95-106/648

2628 MLJ2794717
పపరర: రరఘవమక దదవవలలరర

95-106/651

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:68
లఇ: ససస స
95-106/653

2631 SQX2893634
పపరర: వనఇకట కకషష చగపషరపవ

95-106/788

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల చగపషరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-104/544

2634 SQX0043331
పపరర: గనపర సతయనదరరయణ రరడడ ⌍

95-104/545

తఇడడ:డ బభరర రరడడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-104/547

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-104/549

95-104/760

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : చఇదడశశఖర⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బఝడత⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:49
లఇ: పవ
2638 SQX0085159
పపరర: నదగలకడక⌍ జలలరర⌍

2627 MLJ2794485
పపరర: మధదబభబఝ దదవవలలరర

2619 SQX2884468
పపరర: శశషమక చగపషవరరపవ

భరస : మధదబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లమజర
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:52
లఇ: పవ
2635 SQX0043349
పపరర: షపక ఖమససఇ⌍

95-106/644

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : లజర
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:51
లఇ: ససస స
2632 MLJ3654316
పపరర: పఫ తతరరజ చఇదడ శశఖర

95-106/642

తఇడడ:డ రరఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:70
లఇ: పవ
95-106/649

95-106/640

భరస : హనదమఇతరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-329
వయసదస:65
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-330
వయసదస:47
లఇ: ససస స

95-106/646 2624 MLJ2794352
2623 MLJ2794188
పపరర: వనఇకటనదగగశదర రరవవ దదవవలలరర
పపరర: రరఇబభబఝ లఇగరశశటట

95-106/637

2637 SQX0043588
పపరర: నరవరడ కరలష⌍

95-104/548

తఇడడ:డ మమబఝసదభభన⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-104/550

2640 SQX0668657
పపరర: రతన కకమమరర కఇబభల

95-104/551

భరస : రరజగఇదడ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:68
లఇ: ససస స
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2641 SQX0961896
పపరర: శవరరఇ దడళళ

95-104/552

తఇడడ:డ గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:44
లఇ: పవ
2644 SQX0961953
పపరర: వరరఇజనవయఝలక బభవరరడడడ

95-104/555

95-104/558

95-104/560

95-106/656

95-108/244

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-333
వయసదస:60
లఇ: పవ
2659 SQX2710697
పపరర: సదబభబరరవవ గఝననఇ

95-106/661

భరస : శరరరమమమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:78
లఇ: ససస స

2651 MLJ2794956
పపరర: సరమమమజయఇ వవశరల

95-106/664

2657 SQX0442665
పపరర: పదదకవత గఝననఇ

95-106/659

2663 SQX2710739
పపరర: వనఇకట శరదతవ గఝననఇ

2666 MLJ3656626
పపరర: రమమదతవ⌍ చదలవరడ⌍

వయసస 01-01-2021 నటక

2652 SQX0143826
పపరర: శవశఇకరరరవవ వవశరల

95-106/655

2655 SQX1358549
పపరర: రమమదతవ వడడ
డ రర

95-106/658

2658 SQX1880483
పపరర: లకకమక గఝననఇ

95-106/660

భరస : సదబబ రరవవ గఝననఇ
ఇఇటట ననఇ:45-9-334
వయసదస:77
లఇ: ససస స
95-106/662

2661 SQX2710713
పపరర: శరనవరసరరవవ గఝననఇ

95-106/663

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-334
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-106/665

2664 SQX0509752
పపరర: లకకమక గఝననఇ

95-130/297

భరస : సదబభబరరవవ గఝననఇ
ఇఇటట ననఇ:45-9-334
వయసదస:77
లఇ: ససస స
95-104/562

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తలల : వసదఇధరర దతవ తదటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:48
లఇ: పవ

95-104/762

భరస : పడసరద వడడ
డ రర
ఇఇటట ననఇ:45-9-333
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరవవ గఝననఇ
ఇఇటట ననఇ:45-9-334
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-104/561

2649 SQX2892156
పపరర: సదభభష చఇదడ పఫ తతరరజ

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-333
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-106/657

95-104/564 2669 SQX2089035
2668 SQX0154757
పపరర: రరమచఇదడ రరవవ⌍ చదలవరడ⌍
పపరర: రరజగష కకమమర తదటట

తఇడడ:డ శరరరమ మమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-106/654

2654 SQX0875229
పపరర: సరయ రరమకకటటశదరరరవవ
వడడ
డ రర
తఇడడ:డ రరజగఇదడపస
డ రద
ఇఇటట ననఇ:45-9-333
వయసదస:34
లఇ: పవ

2660 SQX2710705
పపరర: సరయబభబఝ గఝననఇ

95-104/557

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:18
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-334
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-334
వయసదస:52
లఇ: పవ
2665 MLJ3656600
పపరర: రరజమక⌍ చదలవరడ⌍

95-104/559

భరస : సరయబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-9-334
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:45-9-334
వయసదస:88
లఇ: పవ
2662 SQX2710721
పపరర: నదగరరజ గఝననఇ

2648 SQX0043323
పపరర: షపక ససనదద⌍

2646 SQX1488346
పపరర: శరనవరస రరవవ కకట

తఇడడ:డ వ ఆర కగ ఆఇజనవయఝలక కకట
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:46
లఇ: పవ

భరస : రరమచఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:45-9-333
వయసదస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమచఇదడయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-333
వయసదస:35
లఇ: పవ
2656 SQX1979160
పపరర: పడసరద

95-104/556

తఇడడ:డ అబఝదలమల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:38
లఇ: పవ

భఇధదవవ: రమదతవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-333
వయసదస:22
లఇ: పవ
2653 SQX0346239
పపరర: వననశరల శవ పడసరద⌍

2645 SQX1488338
పపరర: జయ మమధవ కకట

95-104/554
2643 SQX0961912
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ వషత
ష మలకల

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : అపసషరరడడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:83
లఇ: ససస స
2650 SQX1972579
పపరర: పడసరద

95-104/553

భరస : మలల ఖమరరఫ న రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-9-332
వయసదస:44
లఇ: పవ
2647 SQX2713774
పపరర: సరమమమజయఇ సదరష⌍

2642 SQX0961904
పపరర: వషత
ష మలకల అక

2667 MLJ3656634
పపరర: రరజయలకడక⌍ చదలవరడ⌍

95-104/563

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-104/565

2670 SQX2089050
పపరర: వసదఇధర దతవ తదటట

95-104/566

భఇధదవవ: రరజగష కకమమర తదటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:69
లఇ: ససస స
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2671 SQX0675595
పపరర: నదగలకకక పఫ తతరర

95-106/666

భరస : రరమఝ
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:42
లఇ: ససస స

2672 SQX0675603
పపరర: రరమఝ పఫ తతరర
తఇడడ:డ వవఇకటసరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:46
లఇ: పవ

95-106/669 2675 SQX1619206
2674 SQX0675629
పపరర: వనఇకట నదరరయణ రరవవ బతత
పపరర: శవరరమ కకషష కకమమకరర
స ల

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:39
లఇ: పవ
2677 SQX2143279
పపరర: రరజగశ కకమమర తదటట

95-106/672

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ తదటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:48
లఇ: పవ
2680 MLJ2790426
పపరర: మసరసనమక సదరష⌍

95-106/667

భరస : సతయనదరరయణరరడడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:52
లఇ: ససస స

95-106/668

భరస : కకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-106/670

95-106/671
2676 SQX1619214
పపరర: వనఇకట కరశ వశదనదధ కకమమకరర

తఇడడ:డ వనఇకట వరభదడ సరదమ కకమమకరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవరరమ కకషష కకమమకరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:25
లఇ: పవ

2678 SQX2204022
పపరర: వసదఇధర దతవ తదటట

2679 MLJ2790236
పపరర: వనఇకటలకడక సదరష ⌍

95-106/673

భరస : మలల కరరరఫ న రరవవ లలట తదటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-335
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-104/568

2673 SQX0675611
పపరర: పదదకవత బతత
స ల

2681 SQX1496596
పపరర: వనఇకట శరకరఇత నరరకకఇడ

95-104/567

తఇడడ:డ అపసషరరడడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-104/569

2682 SQX1496604
పపరర: రరధదక నరరకకఇడ

95-104/570

తఇడడ:డ వనఇకట శవ శఇకర రరవవ నరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట శరకరఇత నరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:34
లఇ: ససస స
2685 SQX1573188
పపరర: ఉష రరణణ నరరకకఇడ

తఇడడ:డ వనఇకట శవ శఇకర రరవవ నరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:35
లఇ: పవ

95-104/572
2684 SQX1573170
పపరర: వనఇకట శవ శఇకర రరవవ
నరరకకఇడ
తఇడడ:డ వనఇకట సదబబయమయ నరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట శవ శఇకర రరవవ నరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:54
లఇ: ససస స

2686 SQX1573196
పపరర: ససతమక నరరకకఇడ

2687 SQX2713758
పపరర: మసరసన రరడడడ సదరష

2688 SQX2713766
పపరర: కకటటశదరమక మమరరడడ ⌍

2683 SQX1573162
పపరర: అజయ కకమమర నరరకకఇడ

95-104/571

95-104/574

భరస : వనఇకట సదబబయమయ నరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:73
లఇ: ససస స
2689 SQX2203453
పపరర: అఇకకరరడడడ మమరరడడడ

తఇడడ:డ అపసషరరడడడ సదరష
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-106/674

తఇడడ:డ రరఘవ రరడడడ మమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:66
లఇ: పవ
2692 SQX0941534
పపరర: మణణకఇఠ పప తత
స రర

95-104/579

భరస : సరయబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-9-338
వయసదస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-104/577

2693 SQX2713741
పపరర: వనఇకటరరవవ పప తత
స రర

95-104/582

2696 MLJ3654860
పపరర: సరయ బభబఝ పప తత
స రర

95-104/580

2699 SQX1189027
పపరర: ససతద మహ లకడక తతటకలర
భరస : శరనవరసరరవవ తతటకలర
ఇఇటట ననఇ:45-9-339
వయసదస:51
లఇ: ససస స

95-104/578

2694 MLJ1264274
పపరర: సదపరన కకరణ అఇకరఇ

95-104/581

భరస : శరకరఇత
ఇఇటట ననఇ:45-9-338
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-104/583

తఇడడ:డ వర రరఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:45-9-338
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-104/585

2691 SQX0941443
పపరర: సరయ శవ రరమ పప తత
స రర
తఇడడ:డ వనఇకట రరవవ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-9-337
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభబమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-337
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : పవన కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-9-338
వయసదస:40
లఇ: ససస స
2698 SQX2713733
పపరర: అఇజనదదతవ పప తత
స రర

2690 SQX0517771
పపరర: పప తత
స రర అనదరరధ⌍

95-104/576

భరస : అఇకకరరడ⌍డడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-336
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-337
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరవవ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-9-337
వయసదస:28
లఇ: పవ
2695 MLJ1264282
పపరర: ఉషరకకరణ కరవవరర

95-104/575

95-104/573

2697 MLJ3654878
పపరర: శరకరఇత⌍ అఇకరఇ⌍

95-104/584

తఇడడ:డ హరరబభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-338
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-104/586

2700 SQX1189035
పపరర: హహమలత తతటకలర

95-104/587

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ తతటకలర
ఇఇటట ననఇ:45-9-339
వయసదస:31
లఇ: ససస స
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2701 SQX1189068
పపరర: శరనవరసరరవవ తతటకలర

95-104/588

తఇడడ:డ దశరరద రరమయయ తతటకలర
ఇఇటట ననఇ:45-9-339
వయసదస:54
లఇ: పవ
2704 SQX0709931
పపరర: దదరరర కకమమరర మరరయమల

95-104/591

95-104/594

95-104/597

2708 SQX2713709
పపరర: పదదకవతదతవ వనగరశన⌍

2711 MLJ3654282
పపరర: సతయ రరజగష రరవపరటట

95-104/600

2714 SQX0423459
పపరర: జయరరఇ రరవపరటట

భరస : ధరణణకకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-9-344/1
వయసదస:52
లఇ: ససస స

2717 MLJ0854844
పపరర: ధరణణకకమమర పడతస

తఇడడ:డ రరడమక
డడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-344/1
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రఘఝ రరమ ససఇగ
ఇఇటట ననఇ:45-9-345
వయసదస:29
లఇ: ససస స
2725 SQX1563916
పపరర: అబఝదలమల షపక

తఇడడ:డ లకడక నదయఝడడ గఝడడసస
ఇఇటట ననఇ:45-9-347
వయసదస:31
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

2723 MLJ3655917
పపరర: మమరరతదతవ⌍ గడడ ఇ⌍

95-104/612

2726 SQX2713642
పపరర: జగనదనదఇ గడడ ఇ

95-104/601

2729 SQX2713634
పపరర: సదబబలకడక గడడ ఇ⌍
భరస : సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-347
వయసదస:68
లఇ: ససస స

2709 SQX2713717
పపరర: వనఇకరయమక వనగరశన⌍

95-104/596

2712 MLJ3654985
పపరర: శశషగరరరరరవవ రరవపరటట

95-104/599

2715 SQX2713675
పపరర: ససతదమహలకడక రరవపరటట⌍

95-104/602

భరస : శశషగరరరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-344
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-104/604

2718 SQX0444935
పపరర: శరఇతకకమమరర పరపన

95-104/605

భరస : రరమమహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-344/1
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-104/607

2721 MLJ2790319
పపరర: ఉషరలకడక బబ ఇదదల

95-104/608

భరస : రఘఝరరమసఇగ
ఇఇటట ననఇ:45-9-345
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-104/610

2724 SQX1377036
పపరర: మహహశ అననఇ

95-104/611

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ అననఇ
ఇఇటట ననఇ:45-9-346
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-104/613

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-9-346
వయసదస:79
లఇ: పవ
95-104/615

95-104/593

తఇడడ:డ రరమఝలక రరవపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-344
వయసదస:67
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-346
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జడబశ షపక
ఇఇటట ననఇ:45-9-346
వయసదస:34
లఇ: పవ
2728 SQX1876655
పపరర: తవవడడ గఝడడసస

95-104/598

తఇడడ:డ రరడమక
డడ
పరపన
ఇఇటట ననఇ:45-9-344/1
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-104/609

2706 SQX2713683
పపరర: శరనవరసరరజ వనగరససన⌍

భరస : వనఇకటరరమరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-343
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-9-344/1
వయసదస:55
లఇ: పవ

95-104/606 2720 SQX2713667
2719 SQX2713659
పపరర: లకడకరరమమహనరరవవ పరపన
పపరర: పవరల చఇదడరరవవ పరపన

2722 SQX1046193
పపరర: బబ ఇదదల కళళయణణ బభయ

95-104/595

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ రరవపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-344
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-104/603

95-104/590

తఇడడ:డ వనఇకటరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-343
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ రరవపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-344
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : సతయ రరజగష రరవపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-344
వయసదస:39
లఇ: ససస స
2716 MLJ0854836
పపరర: నదగకమల పడతస

95-104/592

భరస : వనఇకటరరమరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-343
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరరమరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-343
వయసదస:48
లఇ: ససస స
2713 SQX0412569
పపరర: శరరష దదనదకకణదల

2705 SQX1283951
పపరర: దకడణ మమరరస మరరయమల

2703 SQX1484161
పపరర: శరహరర రరవవ నదరరడల

తఇడడ:డ హనదమయయ నదయఝడడ నదరరడల
ఇఇటట ననఇ:45-9-342
వయసదస:77
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఘవయయ మరరయమల
ఇఇటట ననఇ:45-9-343
వయసదస:72
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-343
వయసదస:47
లఇ: పవ
2710 SQX2713725
పపరర: రరధదరరణణ వనగరశన⌍

95-104/589

భరస : శరహరర రరవవ నదరరడల
ఇఇటట ననఇ:45-9-342
వయసదస:70
లఇ: ససస స

భరస : ధకడనదమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-343
వయసదస:60
లఇ: ససస స
2707 SQX2713691
పపరర: గగపరలరరజ వనగససన⌍

2702 SQX1484153
పపరర: భభణఝ నదరరడల

2727 MLJ2786440
పపరర: వవణఝమమధవ గడడ ఇ

95-104/614

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-347
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-104/616

2730 SQX1788603
పపరర: లకడక గఝడడసస

95-108/245

భరస : తవటట నదయఝడడ గఝడడసస
ఇఇటట ననఇ:45-9-347
వయసదస:31
లఇ: ససస స

Page 96 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
2731 MLJ2786358
పపరర: రఘఝరరమసఇగ బబ ఇదదల

95-104/617

తఇడడ:డ జగనదనధదసఇగ
ఇఇటట ననఇ:45-9-348
వయసదస:56
లఇ: పవ
2734 MLJ3656642
పపరర: ఆదదలకడక పసదకకలమ

95-104/620

95-104/623

95-106/677

95-106/680

95-106/683

2741 SQX1564013
పపరర: దదషయఇత ఆరరమళల

2744 SQX2710663
పపరర: దదరరరవరపడసరద సడరరనవడడ

2747 MLJ1261833
పపరర: శరదతవ వవజఇడల ⌍ ⌍

95-106/686

2750 SQX2148302
పపరర: చనన సదబబరరవవ మమడ

భరస : పవననయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-351
వయసదస:72
లఇ: ససస స

2753 SQX2514636
పపరర: జయ భరత కకఇడదడజ

తఇడడ:డ రవ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:45-9-354
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జయఇత లమల జరనన
ఇఇటట ననఇ:45-9-355
వయసదస:37
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-106/681

2759 SQX0943472
పపరర: గకరర దతవ జరనన
భరస : జయఇతలమల జరనన
ఇఇటట ననఇ:45-9-355
వయసదస:58
లఇ: ససస స

2739 MLJ1260769
పపరర: శరలకడక ఆరరమళళ

95-106/676

2742 SQX1721323
పపరర: వషత
ష పరరయమ ఆరరమళల

95-106/679

2745 SQX2710671
పపరర: మఝరళకకషష సడరరనవడడ

95-106/682

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-349
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-106/684

2748 SQX0524868
పపరర: సతయనదరరయణ ఊససకకఇడ

95-106/685

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-9-351
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-106/687

2751 SQX2710630
పపరర: యజజ నదరరయణ వవజరఇడల ⌍

95-106/688

తఇడడ:డ పవననయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-351
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-104/624

2754 SQX0756452
పపరర: రగజజ పడవణ కకఇదదరరస

95-106/690

తఇడడ:డ రవశఇకర
ఇఇటట ననఇ:45-9-354
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-106/692

తఇడడ:డ జయఇత లమల
ఇఇటట ననఇ:45-9-355
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-106/694

95-104/622

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరడడ ఆరరమళల
ఇఇటట ననఇ:45-9-349
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజసఫ కకఇడదడజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-352
వయసదస:48
లఇ: పవ

95-106/691 2756 SQX0345256
2755 SQX0756544
పపరర: మమరరత రతదనకర శరక కకఇదదరరస
పపరర: బభలగగతడక కమమలష జరనన

2758 SQX0345751
పపరర: దదనవష జరనన గగతదడ

95-106/678

తఇడడ:డ అఇజయయ మమడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-351
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-106/689

2736 SQX0421271
పపరర: ఉష నదగరమయ⌍ పసద కకలమ⌍

భరస : వనఇకటసదబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-349
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : యజజ నదరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-351
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-9-351
వయసదస:49
లఇ: ససస స
2752 SQX2710648
పపరర: సరమమమజయఇ వవజరఇడల ⌍

95-106/675

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-349
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-349
వయసదస:71
లఇ: ససస స
2749 SQX0525113
పపరర: గరరరకకమమరర ఊససకకఇడ

2738 MLJ1260751
పపరర: వనఇకటసదబభబరరడడడ ఆరరమళళ

95-104/619

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-348
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరడడ ఆరరమళల
ఇఇటట ననఇ:45-9-349
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మఝసలయయ
ఇఇటట ననఇ:45-9-349
వయసదస:75
లఇ: పవ
2746 SQX2710689
పపరర: సదధ సడరరనవడడ

95-104/621

తఇడడ:డ సదఇదరరరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-349
వయసదస:58
లఇ: పవ

భరస : దదరర వర పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-9-349
వయసదస:44
లఇ: ససస స
2743 SQX2710655
పపరర: నరససఇహరరవవ సడరరనవడడ

2735 MLJ3656741
పపరర: అరరణశర⌍ దతవరశశటట ⌍

2733 MLJ3654308
పపరర: వనఇకటటశదరరల పసదకకలమ
తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:45-9-348
వయసదస:58
లఇ: పవ

భరస : కకషఫ ర గఝపరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-348
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జగనదనధఇ గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:45-9-348
వయసదస:50
లఇ: పవ
2740 MLJ2794816
పపరర: శవ పరరదత సడరరనవడడ

95-104/618

తఇడడ:డ కకషఫ ర గఝపరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-348
వయసదస:38
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-9-348
వయసదస:58
లఇ: ససస స
2737 SQX2713626
పపరర: వనఇకట రరవవ గడడ ఇ

2732 MLJ3654290
పపరర: రతదనకర⌍ దతవరశశటట ⌍

2757 SQX0345736
పపరర: డడఇపవల జరనన గగతదడ

95-106/693

భరస : దదనవష జరనన
ఇఇటట ననఇ:45-9-355
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-106/695

2760 SQX0943480
పపరర: జయఇతలమల జరనన

95-106/696

తఇడడ:డ జగరరజ జరనన
ఇఇటట ననఇ:45-9-355
వయసదస:62
లఇ: పవ
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95-104/761 2762 SQX2091197
2761 SQX2891166
పపరర: వనఇకట శశషత కకషష మహన పడగడ
పపరర: రరమఝ ఉపషలపరరస

తఇడడ:డ వనఇకట నదరరయణ పడగడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-356
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక ఉపషలపరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-356
వయసదస:45
లఇ: పవ

95-106/699
2764 SQX0810853
పపరర: హహమమ లత గఝరరఇ హహమమ లత
గఝరరఇ
భరస : సదరగష కకమమర సదరగష కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-9-357
వయసదస:48
లఇ: ససస స

2765 SQX1046359
పపరర: పదదకవత గఝఱఱ ఇ
భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-357
వయసదస:47
లఇ: ససస స

2767 SQX1721075
పపరర: భభరర వ గఝఱఱ ఇ

2768 MLJ2794287
పపరర: సదజన మమమలవరపవ

95-106/702

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గఝఱఱ ఇ
ఇఇటట ననఇ:45-9-357
వయసదస:25
లఇ: పవ
2770 SQX2710325
పపరర: వదదయసరగర సవరఇ

95-107/273

95-107/276

95-106/705

95-107/281

2777 MLJ1260165
పపరర: సడరయపడకరశరరవవ యకసల

2780 MLJ1260892
పపరర: కకషషకకమమరర యకసల

95-107/284

వయసస 01-01-2021 నటక

2769 MLJ2794311
పపరర: సదధదకర మమమలవరపవ

95-106/704

2772 SQX2710341
పపరర: శశధర సవరఇ

95-107/275

తఇడడ:డ వదదయసరగర సవరఇ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-359
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-107/277

2775 SQX2341436
పపరర: ససటలల మ రగచడల బబ డడడ

95-107/278

భరస : లకడక నదరరయణ గగళళ
ఇఇటట ననఇ:45-9-360
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-107/279

2778 MLJ1260199
పపరర: భభరర వసరయ యకసల

95-107/280

తఇడడ:డ సడరయపడకరశ రరవవ యకసల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-361
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-107/282

2781 SQX0224295
పపరర: లకడకసదధ యకసల

95-107/283

తఇడడ:డ సడరరయపడకశరరవ యకసల
ఇఇటట ననఇ:45-9-361
వయసదస:34
లఇ: ససస స

2789 MLJ1262443
పపరర: లత గగలల
భరస : భభనద పడసరద గగలల .
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:46
లఇ: ససస స

95-107/286

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ యకసల
ఇఇటట ననఇ:45-9-362
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-106/791

తఇడడ:డ రమణయయ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:18
లఇ: పవ
95-107/289

95-106/701

95-107/285 2784 SQX2710309
2783 SQX0510388
పపరర: బభలమ తడపవర సదఇదరర యకసల
పపరర: అహహ బలరరఇ ఎకసల యకసల

95-107/287 2786 SQX2902831
2785 SQX2710317
పపరర: వనఇకటరమణ కకమమరర యకసల
పపరర: యగగశదర సరయ పఫ లశశటట

భరస : కకషష కకమమర భమపత.
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:53
లఇ: ససస స

95-107/274

తఇడడ:డ అహహ బలరరవవ యకసల
ఇఇటట ననఇ:45-9-362
వయసదస:30
లఇ: ససస స

భరస : అహహ బలరరఇ యకసల
ఇఇటట ననఇ:45-9-362
వయసదస:64
లఇ: ససస స

2766 SQX1046375
పపరర: శరనవరస రరవవ గఝఱఱ ఇ

తఇడడ:డ వరరఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-9-358
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : సడరయ పడకరశరరవవ యకసల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-361
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అహహ బలరరవవ యకసల
ఇఇటట ననఇ:45-9-362
వయసదస:44
లఇ: పవ

2788 MLJ1260108
పపరర: సదనఇదదన భమపత

95-106/703

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ యకసల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-361
వయసదస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సడరయపడకరశ రరవవ యకసల
ఇఇటట ననఇ:45-9-361
వయసదస:39
లఇ: పవ
2782 MLJ1261528
పపరర: నవనదసయ యకసల

2774 SQX2341147
పపరర: లకడక నదరరయణ గగళళ

95-106/698

తఇడడ:డ జగననకహన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-357
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహన రరవవ గగళళ
ఇఇటట ననఇ:45-9-360
వయసదస:34
లఇ: పవ

భరస : భభరర వ సరయ యకసల
ఇఇటట ననఇ:45-9-361
వయసదస:33
లఇ: ససస స
2779 MLJ1260223
పపరర: సదనల సరయ యకసల

95-106/700

తఇడడ:డ వదదయసరగర సవరఇ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-359
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : వదదయసరగర సవరఇ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-359
వయసదస:73
లఇ: ససస స
2776 SQX2142750
పపరర: శరఇత యకసల

2771 SQX2710333
పపరర: శశభమషణఇ సవరఇ

2763 SQX2091213
పపరర: మలల శదరర ఉపషలపరరస
భరస : రరమఝ ఉపషలపరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-356
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : సదధదకర
ఇఇటట ననఇ:45-9-358
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ సవరఇ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-359
వయసదస:79
లఇ: పవ
2773 SQX2710358
పపరర: భభరతలకడక సవరఇ

95-106/697

2787 MLJ1260074
పపరర: కకషష కకమమర భమపత

95-107/288

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల భమపత.
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-107/290

2790 SQX0668145
పపరర: బభలసరయ మననజ కకమమర
భమపత
తఇడడ:డ కకషషకకమమర భమపత.
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-107/291
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2791 SQX0668186
పపరర: శశ భమపత

95-107/292

తఇడడ:డ కకషషకకమమర భమపత.
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:36
లఇ: ససస స
2794 SQX2173698
పపరర: పవజత గగలల

95-107/295

95-107/298

95-107/301

95-107/306

2806 SQX1017657
పపరర: రగవఇత నదగ సరయ గఝడడ

95-107/309

95-106/706

95-107/314

2804 MLJ2800217
పపరర: వనఇకట రరవమక గఝదద

2807 SQX1227413
పపరర: నదగగశదర రరవవ గఝదద.

2810 SQX1202407
పపరర: చరరమమమళల నదగ ఉష రరణణ

2813 SQX1885144
పపరర: వనఇకటటశదరరల మమడడకకఇడ

95-107/317

2816 SQX1889302
పపరర: నకతడ మమడడకకఇడ

95-107/307

2819 SQX2486306
పపరర: వజయ లకడక గఝదద
భరస : రమమష బభబఝ గఝదద
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:58
లఇ: ససస స

2799 SQX0510677
పపరర: ససనదదమణణ గఝదద

95-107/300

2802 MLJ1261486
పపరర: అరరణ తమకసమఝదడఇ

95-107/305

2805 SQX0510552
పపరర: అరరణ కకమమరర గఝదద

95-107/308

భరస : శరనవరసరరవవ గఝదద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-364/1
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-107/310

2808 SQX1842392
పపరర: సదహససన గఝడడ

95-107/311

భరస : రగవఇత నదగ సరయ గఝడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-364/1
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-107/312

2811 SQX1322767
పపరర: రవ బభబఝ చరరమమమళళ

95-107/313

తఇడడ:డ శవరరమయయ చరరమమమళళ
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-107/315

2814 SQX1885151
పపరర: లలత మమడడకకఇడ

95-107/316

భరస : వనఇకటటశదరరల మమడడకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-107/318

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల మమడడకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-107/320

95-107/297

భరస : సదబభబరరవవ thimmasamudram
ఇఇటట ననఇ:45-9-364/1
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ మమడడకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల మమడడకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-107/302

భరస : రవ కకమమర చరరమమమళళ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల మమడడకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబరరవవ గఝదద
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:61
లఇ: పవ

2801 SQX2710259
పపరర: నదగగఇదడమక గఝదద

2796 SQX2710275
పపరర: భభనదపడసరదద గగలల

భరస : రరమ మహనరరవవ గఝదద
ఇఇటట ననఇ:45-9-364/1
వయసదస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భకక రరవవ గఝదద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-364/1
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రమమశ బభబఝ గఝడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:33
లఇ: పవ

2818 SQX2484491
పపరర: రమమశ బభబఝ గఝడడ

95-107/299

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ గఝదద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-364/1
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గఝడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-364/1
వయసదస:27
లఇ: పవ

2815 SQX1885169
పపరర: వననషషవ మమడడకకఇడ

2798 SQX2710291
పపరర: పదదకవత గగలల

95-107/294

తఇడడ:డ నరశఇహరరవవ గగలల .
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటపషయయ గఝదద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-364/1
వయసదస:82
లఇ: ససస స

2803 MLJ1262724
పపరర: వనఇకట సదబభబరరవవ ⌍
తమకసమఝదడఇ⌍
తఇడడ:డ అఇజయయ⌍ తమకసమఝదడఇ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-364/1
వయసదస:56
లఇ: పవ

2812 SQX1885136
పపరర: కరవయ మమడడకకఇడ

95-107/296

భరస : కకరణరర గగలల .
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ గఝదద
ఇఇటట ననఇ:45-9-364/1
వయసదస:84
లఇ: పవ

2809 SQX2235588
పపరర: వనయ కకమమర గఝడడ

2795 SQX2710267
పపరర: కకరణరరజ గగలల

2793 SQX2093326
పపరర: సరయ సడరయ పవన రరజ గగలల
తఇడడ:డ రవ కకరణ రరజ గగలల
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ గగలల .
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహరరవవ గగలల .
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:78
లఇ: ససస స
2800 SQX2710242
పపరర: రరమహనరరవవ గఝదద

95-107/293

తఇడడ:డ సతయ ఆఇజనవయశరససస స నననషధఇ
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ కకరణ రరజ గగలల
ఇఇటట ననఇ:45-9-363
వయసదస:22
లఇ: ససస స
2797 SQX2710283
పపరర: గఇగరరతనఇ గగలల

2792 SQX1834480
పపరర: మమనస వణ నననషధఇ

2817 SQX2173607
పపరర: నదగ హరర వరద న చరరమమమళల

95-107/319

తఇడడ:డ రవ బభబఝ చరరమమమళల
ఇఇటట ననఇ:45-9-365
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-107/321

95-107/322
2820 SQX0333260
పపరర: తవరరర సడరయనదరరయణ పడసరద

తఇడడ:డ రరధదకకరషష పడసరద తవరరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-367
వయసదస:65
లఇ: పవ
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2821 MLJ1261775
పపరర: పదకజ గఝదద

95-107/323

భరస : నదగగశదరరరవవ గఝదద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-368/1
వయసదస:51
లఇ: ససస స
2824 SQX1174010
పపరర: నవన చకరవరరస గఝదద

95-107/326

2825 SQX1323021
పపరర: సదకనయ గరఇథద

95-107/329

95-107/331

2828 SQX1379149
పపరర: ఉమ శఇకర శనకరసయల

95-107/327

95-107/330

2836 SQX1948132
పపరర: జజజ న కకరణ కకపవషరరవవరర

2837 SQX0333740
పపరర: భవరరశశటట చఇదడశశఖరరరవవ

95-107/338

తఇడడ:డ వనఇకట కకసదమ హరనదథ బభబఝ కకపవషర
ఇఇటట ననఇ:45-9-376
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటలఇగఇ బభవరరసపటట .
ఇఇటట ననఇ:45-9-377
వయసదస:63
లఇ: పవ

2839 SQX1722404
పపరర: శశశలజ బవరరశశటట

2840 SQX1722420
పపరర: శరరష గఝఇడవరపవ

2845 SQX1640762
పపరర: కకషఫ ర. కనమరల పవడడ.

95-107/345

భరస : కకషఫ ర కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-378
వయసదస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

2846 SQX1722479
పపరర: శవరజ కనమరల పవడడ

2849 SQX0089813
పపరర: జయలకడక కకలమరర
భరస : పవలమలరరవవ కకలమరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-379
వయసదస:64
లఇ: ససస స

95-107/336

2838 SQX1722370
పపరర: రరమకకషష గఝఇడవరపవ

95-107/339

తఇడడ:డ రరధ కకషష గఝఇడవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-377
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-107/341

2841 SQX1722446
పపరర: వరవనఇకట శఇకర బవరరశశటట

95-107/342

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర రరవవ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-377
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-107/343

2844 SQX1471515
పపరర: పదదకన కనమరల పవడడ

95-107/344

భరస : సదబడమణయఇ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-378
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-107/346

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-378
వయసదస:74
లఇ: పవ
95-107/348

2835 SQX0510503
పపరర: నదగ పడశరఇత కకపవషరరవవరర

తఇడడ:డ వనఇకట కకసదమ హరనదథ బభబఝ కకపవషర
ఇఇటట ననఇ:45-9-376
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవరజ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-378
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఇపడసరద కనమరల పవడడ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-378
వయసదస:47
లఇ: పవ
2848 SQX1722529
పపరర: భవరన శశశలజ కనమరల పవడడ

2843 SQX1471481
పపరర: సదబడమణయఇ కనమరల పవడడ

95-107/333

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబ రరవవ పఫ లలపలల .
ఇఇటట ననఇ:45-9-375
వయసదస:28
లఇ: పవ

భరస : రరధదకకషష గఝఇడవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-377
వయసదస:70
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖర రరవవ భవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-377
వయసదస:54
లఇ: ససస స

95-106/707

2832 SQX1081033
పపరర: కకషష వనఇకటటశ పఫ లలపలల

95-107/332

95-107/335

95-130/298

2829 SQX1876952
పపరర: లకకణ రరవవ వవలలషరర

2831 SQX0333500
పపరర: పఫ లలపల వనఇకట సదబభబరరవవ

2834 SQX0228296
పపరర: ససత మహలకడక కకమమరర
కకపవషరరవవరర
భరస : హరనదథ బభబఝ కకపవషరరవవరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-376
వయసదస:59
లఇ: ససస స

2842 SQX0366427
పపరర: సదజజత భవరరశశటట

95-107/328

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ వవలలషరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-372/1
వయసదస:56
లఇ: పవ

95-107/334
2833 SQX0228288
పపరర: వనఇకట కకసదమ హరనదధ బభబఝ
కకపవషరరవవరర
తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ కకపవషరవవరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-376
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : వర వనఇకట శఇకర బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-377
వయసదస:30
లఇ: ససస స

2826 SQX1640911
పపరర: లకకక గరఇధద

తఇడడ:డ గకరర శఇకర కకషష రరవవ శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-9-369
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రఇగయయ పఫ లలపలల .
ఇఇటట ననఇ:45-9-375
వయసదస:58
లఇ: పవ

95-107/340

95-107/325

భరస : నదగగశదరరరవవ గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:45-9-368/1
వయసదస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరశ వశదనదధఇ బబ గర రపవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-372/1
వయసదస:29
లఇ: ససస స

95-107/337

2823 SQX1011519
పపరర: మదన చకరవరరస గఝదద
తలల : పదకజ గఝదద
ఇఇటట ననఇ:45-9-368/1
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభలచఇదడశశఖర రరవవ గరఇథద
ఇఇటట ననఇ:45-9-368/1
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : ఉమ శఇకర శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-9-369
వయసదస:45
లఇ: ససస స
2830 SQX0747899
పపరర: ససజనయ లకడక బబ గర రపవ

95-107/324

భరస : వనఇకట రరవవ⌍ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-368/1
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ గఝదద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-368/1
వయసదస:29
లఇ: పవ
2827 SQX1378992
పపరర: రరజజ కకమమరర శనకరసయల

2822 SQX0510461
పపరర: పఫ తతరరజ యశశద⌍

95-107/347
2847 SQX1722495
పపరర: సదవరష సతయవత కనమరల పవడడ

తఇడడ:డ శవరజ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-378
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-107/349

2850 SQX0090241
పపరర: కకలమరర పవలమలరరవవ

95-107/350

తఇడడ:డ హనదమయయ కకలమరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-379
వయసదస:71
లఇ: పవ

Page 100 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
2851 SQX1722537
పపరర: శవరరమకకషష కకమమకరర

95-107/351

తఇడడ:డ వనఇకట వరభదడ సరదమ కకమమకరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-379
వయసదస:57
లఇ: పవ

2852 SQX1722560
పపరర: శవరకరశ వ వ భదడసరదమ
కకమమకరర
తఇడడ:డ శవరరమకకషష కకమమకరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-379
వయసదస:27
లఇ: పవ

95-107/354 2855 SQX2710234
2854 SQX1722610
పపరర: వనఇకట కరశ వశదనదధ కకమమకరర
పపరర: శశషరరతనఇ కలల గఇటట

తఇడడ:డ శవరరమకకషష కకమమకరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-379
వయసదస:25
లఇ: పవ
2857 SQX2832020
పపరర: ఉషరరరణణ సఇకర

95-104/250

95-107/356

95-107/359

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ కలరపరటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-381/1
వయసదస:41
లఇ: ససస స
2866 SQX2710192
పపరర: సరఇబశవరరవవ కలరపరటట

95-107/362

95-107/365

95-107/368

భరస : వనఇకటసదబభబరరవవ తడడవక.
ఇఇటట ననఇ:45-9-382
వయసదస:59
లఇ: ససస స
2875 SQX2142487
పపరర: నదగపదకజ మలమలదద

95-106/708

భరస : బల సద0దరశరససడ మలమలదద
ఇఇటట ననఇ:45-9-384
వయసదస:52
లఇ: ససస స
2878 SQX1720838
పపరర: బభలమజ గగడడ ఇత
తఇడడ:డ వఠల పడకరశ గగడడ ఇత
ఇఇటట ననఇ:45-9-385
వయసదస:26
లఇ: పవ
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95-104/251

95-107/357

95-104/249

2859 SQX2832954
పపరర: వనఇకట యమమన సఇకర

2862 SQX2710218
పపరర: వరరరఘవమక కకలమరర
భరస : పరఇడడరఇగరరరవవ కకలమరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-381
వయసదస:81
లఇ: ససస స

2864 SQX1640770
పపరర: మమధవ రరరవవ కడడయమల.

2865 SQX1722826
పపరర: శవనదగకకమమరర కడడయమల

2867 SQX2710200
పపరర: భభరత కలరపరటట

2870 SQX2710168
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ తదడడవరక

95-107/360

95-107/363

95-107/364
2868 SQX2204097
పపరర: బభల వనఇకట అపవరద తతజ
తదడడవరక
తఇడడ:డ వనఇకట సదబబ రరవవ తదడడవరక
ఇఇటట ననఇ:45-9-382
వయసదస:22
లఇ: పవ

95-107/366

2871 SQX2710176
పపరర: అనల టఇగర

95-107/367

భరస : శఇకరరరవవ తఇగ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-382
వయసదస:63
లఇ: ససస స

95-108/246
2873 SQX1983311
పపరర: బల వనఇకట అపవరద తతజ
తదదదవరక
తఇడడ:డ వనఇకట సదబబ రరవవ తదదదవరక
ఇఇటట ననఇ:45-9-382
వయసదస:23
లఇ: పవ

2874 MLJ2799864
పపరర: సదరగష బభబఝ వనమరరడడ
తఇడడ:డ అమమకరరవవ వనమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-383
వయసదస:51
లఇ: పవ

2876 SQX2150985
పపరర: పడవలల క మలమలడడ

2877 SQX2149599
పపరర: బల సదఇదర శరససస స మలమలదద

తఇడడ:డ వరరఇజనవయఝలక పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-385
వయసదస:41
లఇ: పవ

95-107/361

భరస : మమధవ రరవవ కడడయమల
ఇఇటట ననఇ:45-9-381/1
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతయయ తదడడవరక.
ఇఇటట ననఇ:45-9-382
వయసదస:63
లఇ: పవ

2879 MLJ1264126
పపరర: శవ నదగరరజ పఫ తతరరజ

95-104/252

95-107/358

తఇడడ:డ లలటట గఇగయయ రరమయయగరరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-381
వయసదస:57
లఇ: ససస స

95-107/370

తఇడడ:డ బభలసదఇదర శరససస స మలమలడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-384
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-106/709

2856 SQX2832012
పపరర: మలలల శదర రరవవ సఇకర

తఇడడ:డ మలలల శదర రరవవ సఇకర
ఇఇటట ననఇ:45-9-380
వయసదస:25
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ కలరపరటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-381/1
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ తఇగ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-382
వయసదస:73
లఇ: పవ
2872 SQX2710184
పపరర: ససతదరతనపడభ తదడడవరక

2861 SQX1722636
పపరర: రవణమక రరమయయగరరర

95-107/353

తఇడడ:డ రరధ కకషష సఇకర
ఇఇటట ననఇ:45-9-380
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకయయ కడడయమల
ఇఇటట ననఇ:45-9-381/1
వయసదస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబబయయ కలరపరటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-381/1
వయసదస:74
లఇ: పవ
2869 SQX2710150
పపరర: శఇకరరరవవ టఇగర

95-107/355

భరస : మలలల శదర రరవవ సఇకర
ఇఇటట ననఇ:45-9-380
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : రరమకకరషష⌍ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-380
వయసదస:63
లఇ: ససస స
2863 MLJ2800233
పపరర: సఇధయ కలరపరటట

2858 SQX2832053
పపరర: చఇదదక
డ సఇకర

2853 SQX1722578
పపరర: పవలల రరజయలకడక కకమమకరర
భరస : శవరరమకకషష కకమమకరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-379
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదరరరవవ కలల గఇటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-379
వయసదస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలలల శదర రరవవ సఇకర
ఇఇటట ననఇ:45-9-380
వయసదస:28
లఇ: ససస స
2860 SQX2710226
పపరర: కలషన పఫ తతరరజ⌍

95-107/352

95-107/369

95-130/299

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర శరససస స మలమలదద
ఇఇటట ననఇ:45-9-384
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-107/371

2880 SQX0090043
పపరర: శవ పరరదత పఫ తతరరజ

95-107/372

భరస : శవ నదగరరజ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-385
వయసదస:32
లఇ: ససస స
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2881 SQX0090308
పపరర: శవ దదరర కకషష పఫ తతరరజ

95-107/373

తఇడడ:డ రతదనకరరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-385
వయసదస:34
లఇ: పవ
2884 SQX2710119
పపరర: వరరఇజనవయఝలక పఫ తతరరజ

95-107/376

95-107/379

95-104/625

95-107/381

95-107/384

95-107/387

95-107/390

భరస : కకషరషరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:82
లఇ: ససస స
2905 SQX1103076
పపరర: పసదమలకల మధదసరయ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ హజరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-387
వయసదస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-106/710

2897 SQX0333765
పపరర: పఫ తతరరజ అరరణ

2900 SQX1722602
పపరర: సతయవత అనదపఫ జ

95-106/712

95-107/382

2889 SQX2831246
పపరర: పఫ తతరరజ పదక

95-104/253

2892 MLJ1263995
పపరర: లకకక దతవ పఫ తతరరజ

95-107/380

2895 MLJ1264647
పపరర: మసరసన రరవవ పఫ తతరరజ

95-107/385

2898 SQX0649368
పపరర: వవదద కకమమరర నదరర

95-107/386

భరస : శరతదబబఝ నదరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-107/388

2901 SQX2137420
పపరర: పఫ తతరరజ మధవ కకమమరర

భరస : సతయనదరరయణ మమరరస అనదపఫ జ
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పఫ తతరరజ శదద కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:21
లఇ: ససస స

2903 SQX2710101
పపరర: పదదకవత పఫ తతరరజ

2904 SQX0756551
పపరర: కకషష మహనరరవవ దళవరయ

2906 SQX1111871
పపరర: భభగయశర సఫ మరగఉతత

2909 SQX2710077
పపరర: శరనవరసరరవవ హజజరర
తఇడడ:డ పరపయయ హజరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-387
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-107/383

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:61
లఇ: పవ

95-107/391

95-107/389

95-106/711

తఇడడ:డ వనఇకట సరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-9-387
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-106/713

తఇడడ:డ వనఇకయయ సఫ మరగఉతత
ఇఇటట ననఇ:45-9-387
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-107/392

95-107/378

భరస : మసరసన రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : మమధవరరవవ నదనన.
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదధదకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-387
వయసదస:27
లఇ: పవ
2908 SQX0332940
పపరర: హజరర శరలకడక

2894 MLJ1264019
పపరర: ససదద దకకమమర పఫ తతరరజ

2886 SQX2710135
పపరర: శరదదరర పఫ తతరరజ

భరస : మమధవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరరరమఝలక నదరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:53
లఇ: పవ
2902 SQX2710093
పపరర: సరగజన పఫ తతరరజ

95-6/304

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:32
లఇ: పవ
2899 SQX1323583
పపరర: శరత బభబఝ నదరర

2888 SQX1999812
పపరర: పడసరద కలరకల

2891 SQX1721299
పపరర: సతయవరణణ వవలలషరర

95-107/375

భరస : రతస యయ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-385
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : లకకణ రరవవ వవలలషరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : ససదద దకకమమర పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:44
లఇ: ససస స
2896 SQX0332916
పపరర: శవ కకమమర పఫ తతరరజ

95-107/377

తఇడడ:డ రమమరరవవ కలరకల
ఇఇటట ననఇ:45-09-386
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబయయ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-386
వయసదస:53
లఇ: పవ
2893 MLJ1264001
పపరర: శర లకకక పఫ తతరరజ

2885 SQX2710127
పపరర: ససతదమహలకడక పఫ తతరరజ

2883 SQX1566472
పపరర: నలమ పఫ తతరరజ
భరస : శవ దదరర కకషష పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-385
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : వరరఇజనవయఝలక పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-385
వయసదస:55
లఇ: ససస స

భరస : గరరరబభబఝ⌍ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-385
వయసదస:49
లఇ: ససస స
2890 SQX2008555
పపరర: శరనవరస రరవవ పఫ తతరరజ

95-107/374

తఇడడ:డ వరరఇజనవయఝలక పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-385
వయసదస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-385
వయసదస:63
లఇ: పవ
2887 SQX2710143
పపరర: అఇకమక పఫ తతరరజ⌍

2882 SQX0786616
పపరర: రతస యయ పఫ తతరరజ

2907 SQX1173970
పపరర: మఇగలకడక కనపరరడడడ

95-106/714

భరస : శఇకర మసరసన
ఇఇటట ననఇ:45-9-387
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-107/393

2910 SQX2710085
పపరర: సదశల హజజరర

95-107/394

భరస : శరనవరసరరవవ హజరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-387
వయసదస:56
లఇ: ససస స
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2911 SQX0816546
పపరర: వజయ కకమమరర వటభటరర

95-106/715

భరస : కకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-388
వయసదస:29
లఇ: ససస స
2914 SQX1354760
పపరర: వజయ గగపస రరచడరర

95-106/717

95-107/397

95-107/400

95-107/403

95-107/406

95-107/409

95-107/412

భరస : నదగ భరత కకమమర⌍ వరమలకల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

2924 MLJ2799237
పపరర: ఉషరరరణణ నదరరడల

95-107/413

2919 SQX1323450
పపరర: తలక తతజ పఫ తతరరజ

95-107/399

2922 SQX2710051
పపరర: రరజయలకడక పఫ తతరరజ

95-107/402

95-107/404

2925 MLJ2799575
పపరర: గరతదరరణణ⌍ పసదమలకల⌍

95-107/405

భరస : సదధదకర రరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-391
వయసదస:51
లఇ: ససస స

95-107/407 2928 SQX1046524
2927 SQX1006436
పపరర: ఛదయమ అనతద లకకక పసదమలకల
పపరర: వజయశఇకర నరరళళ

2930 SQX2173656
పపరర: జజహనవ లత నరరడల

2933 SQX0346429
పపరర: ఆళళళ రరజ⌍

2936 MLJ2800274
పపరర: సతయవరణణ కఇదద
భరస : సదబభబరరవవ కఇద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:45
లఇ: ససస స

95-107/416

95-107/396

భరస : సదబభబరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-390
వయసదస:80
లఇ: ససస స

95-107/408

తఇడడ:డ పవనయయ నరరలల
ఇఇటట ననఇ:45-9-391
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-107/410

2931 SQX2710028
పపరర: పవరష చఇదడరరవవ నరరడల

95-107/411

తఇడడ:డ సరయబభబఝ నరగడల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-391
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-106/719

భరస : శవనదరరయణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-392
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటభదదడ దళవరయ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-393
వయసదస:45
లఇ: పవ
2938 SQX0118968
పపరర: హహమలత వరమలకల⌍

95-107/401

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ నరరడల
ఇఇటట ననఇ:45-9-391
వయసదస:20
లఇ: ససస స

భరస : సరయబభబఝ నరగడల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-391
వయసదస:68
లఇ: ససస స
2935 SQX0334052
పపరర: దళవరయ జయపడకరష

2921 SQX2710044
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ పఫ తతరరజ

2916 MLJ1262955
పపరర: వనఇకయయ సఫ మరగతత

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-390
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదధదకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-391
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదధకర చతరల
ఇఇటట ననఇ:45-9-391
వయసదస:35
లఇ: పవ
2932 SQX2710036
పపరర: నరకలమదతవ నరరడల

95-107/398

భరస : పవరష చఇదడ రరవవ నదరరడల
ఇఇటట ననఇ:45-9-391
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : నదగ పడదదప చతరరల
ఇఇటట ననఇ:45-9-391
వయసదస:35
లఇ: ససస స
2929 SQX1972850
పపరర: నదగ పడదదప చతరల

2918 MLJ2799906
పపరర: శవ మలల కరరరఫ న రరవవ తతట

95-107/395

తఇడడ:డ వర శశఖర సఫ ఇరగతత.
ఇఇటట ననఇ:45-9-390
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-390
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-390
వయసదస:51
లఇ: ససస స
2926 SQX0222638
పపరర: హహమలత చతరరల

95-106/718

తఇడడ:డ సరఇబయయ తతట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-390
వయసదస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-390
వయసదస:34
లఇ: ససస స
2923 SQX2710069
పపరర: గజలకడక పఫ తతరరజ

2915 SQX1355289
పపరర: పవషషలత రరచడరర

2913 SQX0413583
పపరర: కకలగరన శరనవరసరరవవ
తఇడడ:డ మఝతస యయ కకలగరన.
ఇఇటట ననఇ:45-9-388
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వజయ గగపస రరచడరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-389
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-390
వయసదస:35
లఇ: పవ
2920 SQX1471713
పపరర: దదవయ కకరణ పఫ లశశటట

95-106/716

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ బడహకఇడఇ
ఇఇటట ననఇ:45-9-388
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషగరరర రరవవ రరచడరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-389
వయసదస:29
లఇ: పవ
2917 MLJ2799062
పపరర: తడవకరమ కకమమర పఫ తతరరజ

2912 SQX1212984
పపరర: వజయ దదరర బడహకఇడఇ

2934 SQX0816579
పపరర: కరమమకక అనదమమటట

95-106/720

భరస : గఝరవయయ
ఇఇటట ననఇ:45-9-392
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-107/414

2937 MLJ3104452
పపరర: సదబడమణయఇ⌍ మఝపవషరర⌍

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబ రతనఇ⌍ మఝపవషరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:41
లఇ: పవ

95-107/417 2940 SQX0119420
2939 SQX0119099
పపరర: నదగ భరత కకమమర వరమలకల⌍
పపరర: ఆదదనదరరయణ వరమలకల⌍

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ⌍ వరమలకల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:35
లఇ: పవ

95-107/415

95-107/418

తఇడడ:డ బఇగరరయయ⌍ వరమలకల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:79
లఇ: పవ
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2941 SQX1640820
పపరర: చడఇచదనదగగఇదడమక తడవరరస

95-107/419

భరస : పవరషచఇదడరరవవ తడవరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:76
లఇ: ససస స
2944 SQX1640853
పపరర: ఇఇదదమత మఝపవషరర

95-107/422

95-107/425

95-107/428

95-107/431

95-107/434

95-107/437

2962 SQX2709996
పపరర: రగణఝకరదతవ దళవరయ

95-107/440

2954 SQX0668053
పపరర: యఝగఇధర కఇదదల

2957 SQX1606989
పపరర: తడవనన దళవనన

95-107/443

95-107/446

95-107/424

2949 MLJ1262781
పపరర: భభరర వ రరమ దళవరయ

2952 SQX0510370
పపరర: లకడక పడవణ దళవరయ

95-107/430

95-107/432

2955 SQX0935064
పపరర: రరజగష కకమమరర దళవరయ

95-107/435

2958 SQX1640747
పపరర: రతన. కకశశరర దలవనన.

95-107/436

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ. దలవనన
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-107/439

భరస : రరమకకరషషమహనరరవవ దళవరయ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:63
లఇ: ససస స

95-107/441 2964 MLJ1263193
2963 MLJ1262815
పపరర: వనఇకట మహలకకక⌍ వజరన పలల ⌍
పపరర: నదగలకడక సఫ డడశశటట

95-107/442

భరస : సతష బభబఝ సఫ దదసపటట .
ఇఇటట ననఇ:45-9-396
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-107/444

2967 SQX1212638
పపరర: జయ భభరత కఇదదల

95-107/445

తఇడడ:డ వజయ మహన రరవవ కఇదదల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-396
వయసదస:60
లఇ: పవ

భరస : చడనతనయ మహన కఇదదల
ఇఇటట ననఇ:45-9-396
వయసదస:33
లఇ: ససస స

2969 SQX2709954
పపరర: జయలకడక కఇదదల

2970 SQX2709962
పపరర: ఉష కఇదదల

భరస : వజయమహనదడవవ కఇదదల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-396
వయసదస:80
లఇ: ససస స

95-107/433

తఇడడ:డ కకషఫ ర కకమమర దళవరయ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-107/438 2961 SQX2709988
2960 SQX2709970
పపరర: వనఇకటరరమకకరషష రరరవవ దళవరయ
పపరర: సరఇమమమజయఇ దళవరయ

2966 SQX1046516
పపరర: వవణఝగగపరల కకషష కఇదదల

95-107/427

భరస : వనఇకటసరదమ దళవరయ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ⌍ వజగఇపలల .
ఇఇటట ననఇ:45-9-396
వయసదస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవణఝ గగపరల కకషష కఇదదల
ఇఇటట ననఇ:45-9-396
వయసదస:31
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-107/429

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమ దళవరయ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:78
లఇ: పవ

భరస : కకరషషమహన దళవరయ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవణఝగగపరల కఇదదల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-396
వయసదస:88
లఇ: పవ

2951 SQX0510362
పపరర: మమధవ దతవ తననరర

2946 SQX2710010
పపరర: సదబభబరరవవ కఇదద

తఇడడ:డ కకషష మహన రరవవ దళవరయ
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : రతన కకశశర దళవనన
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:28
లఇ: ససస స

2959 SQX1722669
పపరర: బభలమజ సరయ పడసరద
దళవరయ
తఇడడ:డ కకశశర కకమమర దళవరయ
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:26
లఇ: పవ

2968 SQX2709947
పపరర: వజయమహనదడవవ కఇదదల

95-107/426

తఇడడ:డ వవణఝ గగపరల కకషష కఇదదల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహ రరవవ దళవనన
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:34
లఇ: ససస స

2965 SQX0409433
పపరర: చడనతనయ మహన కఇదదల

2948 MLJ1262773
పపరర: భభగయలకకక దళవరయ

95-107/421

తఇడడ:డ వరరసరదమ కఇద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదర రరవవ తననరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : కకషషమమరరస గదల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:62
లఇ: ససస స
2956 SQX1606971
పపరర: జయశర దళవనన

95-107/423

తఇడడ:డ రరమ కకషరషరరవవ దళవరయ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : కకశశర కకమమర దళవరయ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:53
లఇ: ససస స
2953 SQX0510396
పపరర: కకషష కకమమరర గడల

2945 SQX2710002
పపరర: వరరసరదమ కఇదద

2943 SQX1640846
పపరర: సరసదత తడవరరస
భరస : శరనవరస తడవరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదసయయ కఇద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:78
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ కకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-395
వయసదస:43
లఇ: పవ
2950 MLJ2799740
పపరర: వజయలకడక దళవరయ

95-107/420

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ తడవరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : సదబడమణయఇ మఝపవషరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-394
వయసదస:37
లఇ: ససస స
2947 MLJ1262740
పపరర: వనఇకట సరదమ దళవరయ

2942 SQX1640838
పపరర: శరనవరస రరవవ తడవరరస

95-107/447

95-107/448

భరస : వవణఝగగపరలకకషష కఇదదల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-396
వయసదస:52
లఇ: ససస స
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2971 SQX1721984
పపరర: దరరయమబ షపక

95-106/721

భరస : ఫరరద సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:45-9-397
వయసదస:79
లఇ: ససస స
2974 SQX1722040
పపరర: అకబర బభషర షపక

95-106/724

2975 MLJ1262542
పపరర: సతష బభబఝ సఫ డడశశటట

95-107/451

2978 SQX2709939
పపరర: వనఇకటసరదమ సఫ డడశశటట

95-107/449

95-106/723

2976 SQX0815977
పపరర: కకటటశదర రరవవ వడడ
డ రర

95-107/450

తఇడడ:డ వర పడసరద వడడడరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-397
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-107/452

తఇడడ:డ రరఘవయయ సఫ దదసపటట .
ఇఇటట ననఇ:45-9-397
వయసదస:83
లఇ: పవ
95-107/453

2973 SQX1722032
పపరర: మసరసన వల షపక
తఇడడ:డ పసర మహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:45-9-397
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమ సఫ డడశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-397
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట సరదమ సఫ దదసపటట .
ఇఇటట ననఇ:45-9-397
వయసదస:72
లఇ: ససస స
2980 SQX0222687
పపరర: నరకలమదతవ ససదద దబతత
స న

95-106/722

భరస : పసర మహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:45-9-397
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసర మహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:45-9-397
వయసదస:36
లఇ: పవ
2977 SQX1011527
పపరర: అదతమక సఫ డడశశటట

2972 SQX1721992
పపరర: రఇజజన బ షపక

2979 SQX2822187
పపరర: సదడడల వజయ భభససర

95-106/199

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-398
వయసదస:38
లఇ: పవ

95-107/454 2982 SQX0150516
95-107/461
2981 SQX0469064
పపరర: వనఇకట గరత ఊరరకళ ససడదబతత
పపరర: వనఇకట లత షరరకల ససడదబతత
స న
స న

భరస : బభబమరరజగఇదడ పడసరద ససదదబతతన.
ఇఇటట ననఇ:45-9-398
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభబమరరజగఇదడ పడసరద ససదదబతతన.
ఇఇటట ననఇ:45-9-398
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభబమరరజగఇదడ పడసరద ససదదబతతన.
ఇఇటట ననఇ:45-9-398
వయసదస:33
లఇ: ససస స

2983 SQX1720895
పపరర: లకడక బభడడగరనవన

2984 MLJ2800308
పపరర: సదనత⌍ పలగరన⌍

2985 MLJ2800316
పపరర: వనఇకటటశదరరల పలగరన

95-106/725

భరస : వజయ బభడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-9-399
వయసదస:65
లఇ: ససస స
2986 SQX0090092
పపరర: నరసమక వటట
ట రర

భరస : వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-399
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-107/464

భరస : కకటటశదరరరవవ వటట
ట రర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-399
వయసదస:75
లఇ: ససస స
2989 SQX1140367
పపరర: సదబడహకణయఇ మపసదతవ

95-107/466

95-107/469

95-107/472

తఇడడ:డ వనఇకట రరవవ కకనదకకలకల
ఇఇటట ననఇ:45-9-403
వయసదస:37
లఇ: పవ
2998 SQX2538353
పపరర: నదగగశదరరరవవ కకలల
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకలల
ఇఇటట ననఇ:45-9-404
వయసదస:37
లఇ: పవ
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95-106/783

2990 MLJ1261643
పపరర: వనఇకట అమర నదధ వడడ
డ రర

2993 SQX0510685
పపరర: జయలకడక పరలకరయల

95-107/467

95-107/465

2991 MLJ1261668
పపరర: వనఇకట రఇగనదధ వడడ
డ రర

95-107/470

2994 SQX1722917
పపరర: శరకరఇత బబ మకశశటట

95-107/471

భరస : ఉమమమహహశదర రరవవ పరలకరయల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-403
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ బబ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-403
వయసదస:33
లఇ: పవ

2996 SQX1953934
పపరర: రరఇబభబఝ ఆళల

2997 SQX2538262
పపరర: నదగగశదర రరవవ కకలల

2999 SQX1189878
పపరర: లకడక పరరదత చమట
భరస : సడరరయ నదరరయణ చమట
ఇఇటట ననఇ:45-9-404
వయసదస:69
లఇ: ససస స

95-107/468

తఇడడ:డ పరపరరరవవ వడడడరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-401
వయసదస:42
లఇ: పవ

95-107/473

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ ఆళల
ఇఇటట ననఇ:45-9-403
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-104/627

2988 SQX1140359
పపరర: సదభభషసణణ మపసదతవ
భరస : సదబడహకణయఇ మపసదతవ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-400
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరపరరరవవ వడడడరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-401
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : టట.యస.ఎఇ.కకషష⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-402
వయసదస:56
లఇ: ససస స
2995 SQX1758770
పపరర: మఝరళ కకషష కకనదకకలకల

2987 SQX2867091
పపరర: హనదమమయమక కకతస మమసద

95-107/463

తఇడడ:డ గగపరలసరదమ పలగన.
ఇఇటట ననఇ:45-9-399
వయసదస:63
లఇ: పవ

భరస : ఆఇజనవయఝలక కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:45-9-399/1
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ మపసదతవ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-400
వయసదస:38
లఇ: పవ
2992 MLJ1263458
పపరర: దతవకక⌍ పవలతతట⌍

95-107/462

95-104/626

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకలల
ఇఇటట ననఇ:45-9-404
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-107/474

3000 SQX1189886
పపరర: రగణఝక చమట

95-107/475

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ చమట
ఇఇటట ననఇ:45-9-404
వయసదస:33
లఇ: ససస స
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3001 SQX1322700
పపరర: శరరష కరనదకకలకల

95-107/476

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ కరనదకకలకల
ఇఇటట ననఇ:45-9-404
వయసదస:25
లఇ: ససస స
3004 MLJ2799625
పపరర: వనఇకట రమణ రరవవ తతలసస

95-107/478

95-107/481

95-107/484

95-107/487

95-107/490

95-107/492

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ పఫ గఝల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-413
వయసదస:49
లఇ: పవ
3022 MLJ2800407
పపరర: వజయలకకక పఫ గఝల

95-107/495

95-107/498

3014 SQX0090134
పపరర: వశరల వదడ
ద రర

3017 SQX2143188
పపరర: జజససకతద మలమయ పఫ ీథగఝల

95-107/501

3009 SQX0649384
పపరర: పసనదమమడడ రరమఝ

95-107/488

95-106/727

3018 MLJ1264845
పపరర: కకటటశదర రరవవ పఫ గఝల

3021 MLJ2800357
పపరర: ఉషర రరణణ నరరళళ

భరస : నరససఇహ రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-9-414
వయసదస:51
లఇ: ససస స

95-107/489

తఇడడ:డ నదరరయణ సరదమ వడడడరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-412
వయసదస:48
లఇ: పవ

3020 MLJ1264977
పపరర: ఉమమ మహహశదరరరవవ పఫ గఝల

3029 SQX1640796
పపరర: శరరదద దతవ మదదద

95-107/486

3015 SQX2709913
పపరర: శశషత కకమమర వడడ
డ రర

తఇడడ:డ యలల మఇద పఫ గఝల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-413
వయసదస:79
లఇ: పవ

3026 SQX1984673
పపరర: నరకల దతవ పఫ గఝల

95-107/483

3012 SQX1640895
పపరర: నదగ పదక బఇదడల

తఇడడ:డ ఉమమ మహహశదర రరవవ పఫ ీథగఝల
ఇఇటట ననఇ:45-9-413
వయసదస:20
లఇ: ససస స

3023 SQX0150490
పపరర: వరపడసరద నరర⌍ీ్⌍

95-107/480

భరస : సఫ ఇబభబఝ బఇదడల
ఇఇటట ననఇ:45-9-411
వయసదస:30
లఇ: ససస స

95-107/493

95-107/491

95-107/494

భరస : రమమష బభబఝ నరగలల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-413
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-107/496

3024 SQX0510347
పపరర: కనకమక పఫ గఝల

95-107/497

భరస : యలమఇద పఫ గఝల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-413
వయసదస:96
లఇ: ససస స
95-107/499

భరస : కకటటశదర రరవవ పఫ గఝల
ఇఇటట ననఇ:45-9-413
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన హనమ రరడడ యరరఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-414
వయసదస:73
లఇ: పవ
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95-107/485

తఇడడ:డ పవననయయ వరగరజఫ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-413
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : ఉదయ కకమమర పఫ గఝల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-413
వయసదస:37
లఇ: ససస స
3028 SQX1022912
పపరర: రగశరరడడడ యరరఇరరడడడ

3011 SQX1640887
పపరర: సఫ ఇబభబఝ బఇదడల

3006 SQX1722719
పపరర: పడవణ కకమమర తతలసస

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ పసఇదదరరస.
ఇఇటట ననఇ:45-9-409
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ పఫ గఝల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-413
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : ఉమ మహహశదరరరవవ పఫ గఝల
ఇఇటట ననఇ:45-9-413
వయసదస:51
లఇ: ససస స
3025 SQX0510545
పపరర: శశకల పఫ గఝల

95-107/482

భరస : రరఇకకమమర వదదదరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-412
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : నదరరయణసరదమ వదదదరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-412
వయసదస:73
లఇ: ససస స
3019 MLJ1264852
పపరర: ఉదయ కకమమర పఫ గఝల

3008 SQX0333922
పపరర: పసనదమమడడ గఇగ⌍

95-106/726

తఇడడ:డ రమణ రరవవ తతలసస
ఇఇటట ననఇ:45-9-405
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దతవదదసద బఇదడల
ఇఇటట ననఇ:45-9-411
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నమశవరయ వదదదరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-412
వయసదస:53
లఇ: పవ
3016 SQX2709921
పపరర: నమశవరయ వడడ
డ రర

95-107/479

భరస : రరమఝ⌍ పసనదమమడడ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-409
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ కనదకకలకల
ఇఇటట ననఇ:45-9-409
వయసదస:24
లఇ: ససస స
3013 MLJ2800241
పపరర: రరఇకకమమర వడడ
డ రర

3005 MLJ2799880
పపరర: నదగమలలల శదరర తతలసస

3003 SQX2484798
పపరర: హనదమమయమక దఇబభటట
భరస : బభజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-405
వయసదస:28
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ రరవవ తతలసస.
ఇఇటట ననఇ:45-9-405
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : ససతదరరమయయ శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-9-407
వయసదస:71
లఇ: ససస స
3010 SQX1722859
పపరర: శరరవణణ కనదకకలకల

95-107/477

భరస : కకషష రరవవ జటభట
ఇఇటట ననఇ:45-9-404
వయసదస:91
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వషత
ష మమరరస తతలసస.
ఇఇటట ననఇ:45-9-405
వయసదస:59
లఇ: పవ
3007 SQX1640861
పపరర: సరమమమజయఇ శనకరసయల

3002 SQX1640879
పపరర: ఈశదరమక జటభట

3027 SQX1000306
పపరర: శవ శఇకర మదదద

95-107/500

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ మదదద మడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-414
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-107/502

3030 SQX1640804
పపరర: నరససఇహరరవవ మదదద

95-107/503

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ మదదద
ఇఇటట ననఇ:45-9-414
వయసదస:56
లఇ: పవ
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3031 SQX1020486
పపరర: శవ పడసరద గగడవరరస

95-107/504

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ గగడవరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-415
వయసదస:42
లఇ: పవ
3034 MLJ2799922
పపరర: ధన లకడక పసదపవలలటట

3032 SQX1023431
పపరర: వజయ లకడక గగడవరరస
భరస : శవ పడసరద గగడవరరస
ఇఇటట ననఇ:45-9-415
వయసదస:38
లఇ: ససస స

95-107/507

భరస : బభబఝ రరవవ పసదపవలలటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-417
వయసదస:81
లఇ: ససస స

3035 SQX0090290
పపరర: బబ పస లకకకకకమమరర

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-417
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ దథసపరటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-419
వయసదస:45
లఇ: పవ
3043 SQX1111970
పపరర: వజయదదరరర బబ పసష

95-107/516

95-107/519

95-107/522

95-107/525

భరస : మదనమహనరరవవ వడడడరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-423
వయసదస:56
లఇ: ససస స
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3047 SQX2173623
పపరర: హరరక మమడ

3050 SQX2709871
పపరర: సదరగషరబబఝ మమడద

3053 SQX2709905
పపరర: కనకరతనఇ మమడద

95-107/527

3056 SQX1323724
పపరర: జయశర మమడద

95-107/517

3059 SQX1174002
పపరర: పడమల శనకరసయల
భరస : నదగరరజ శనకరసయల.
ఇఇటట ననఇ:45-9-423
వయసదస:47
లఇ: ససస స

3039 SQX2185213
పపరర: పసడయఇక బబ జఫన

95-107/512

3042 SQX1081066
పపరర: దదరర పడసరద బబ పసష

95-107/515

3045 MLJ1260132
పపరర: రఇగనదయకఇ మమడద

95-107/518

భరస : జయరరఇ మమడద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-420
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-107/520

3048 SQX2173631
పపరర: భభనద శర పసదపవలలటట

95-107/521

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-420
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-107/523

3051 SQX2709889
పపరర: శఇకర మమడద

95-107/524

తఇడడ:డ పవరరషఫ తస ఇ మమడద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-420
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-107/526

3054 SQX0366450
పపరర: పరరదత మమడద

95-130/300

భరస : మహన మమడద
ఇఇటట ననఇ:45-9-420
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-107/528

తఇడడ:డ సదరగష మమడద
ఇఇటట ననఇ:45-9-421
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-107/530

95-107/509

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ బబ పసష
ఇఇటట ననఇ:45-9-419
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : పవరరషఫ తస ఇ మమడద
ఇఇటట ననఇ:45-9-420
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : సదరగష బభబఝ మమడద
ఇఇటట ననఇ:45-9-421
వయసదస:46
లఇ: ససస స
3058 MLJ2800126
పపరర: వనఇకటరమణ వడడ
డ రర

95-107/514

తఇడడ:డ కకషషమమరరస మమడద
ఇఇటట ననఇ:45-9-420
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవరరషఫ తస ఇ మమడద.
ఇఇటట ననఇ:45-9-420
వయసదస:50
లఇ: పవ
3055 MLJ2799070
పపరర: నరకల మమడద

3044 SQX1471440
పపరర: నదగమణణ దథసపరటట

3036 SQX0222844
పపరర: అనఇత లకడక పసదపవలలటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల బబ జఫన
ఇఇటట ననఇ:45-9-417
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయరరఇ మమడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-420
వయసదస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనమమళళనదయడడ మమడద
ఇఇటట ననఇ:45-9-420
వయసదస:80
లఇ: పవ
3052 SQX2709897
పపరర: మహన మమడద

95-107/511

భరస : శరనవరస రరవవ దథసపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-419
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-420
వయసదస:26
లఇ: ససస స
3049 SQX2709863
పపరర: కకషషమమరరస మమడద

3041 SQX0668087
పపరర: కకటటశదరమక దథసపరటట

95-107/506

భరస : వనఇకటటశదరరల పసదపవలలటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-417
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదరరరవవ దథసపరటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-419
వయసదస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ బబ పసష
ఇఇటట ననఇ:45-9-419
వయసదస:27
లఇ: ససస స
3046 SQX1564047
పపరర: రవళ పసదపవలలటట

95-107/508

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:45-9-417
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-107/513

3033 MLJ1261288
పపరర: వనఇకటటశదరరల పసదపవలలటట
తఇడడ:డ బభబఝ రరవవ పసదపవలలటట.
ఇఇటట ననఇ:45-9-417
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ బబ పసష.
ఇఇటట ననఇ:45-9-417
వయసదస:47
లఇ: ససస స

95-107/510 3038 SQX1323187
3037 SQX1150226
పపరర: నదగ రరజ హరరష పసదపవలలటట
పపరర: మహహష పసదపవలలటట

3040 SQX0090142
పపరర: శరనవరసరరవవ దథసపరటట

95-107/505

3057 SQX2067593
పపరర: అశదన మమడ

95-107/529

తఇడడ:డ సదరగశ బభబఝ మమడ
ఇఇటట ననఇ:45-9-421
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-107/531

3060 SQX1640721
పపరర: మహహష వదదదరర.

95-107/532

తఇడడ:డ మదన మకహన రరవవ వరడడరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-423
వయసదస:24
లఇ: పవ
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3061 SQX1640739
పపరర: వనఇకట రవఇదడనదథ వదదదరర.

95-107/533

3062 SQX1894518
పపరర: వనఇకట రవఇదడనదథ వడడడరర

తఇడడ:డ మదన మకహన రరవవ వరడడరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-423
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మదన మహన రరవవ వడడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-423
వయసదస:25
లఇ: పవ

3064 SQX2709830
పపరర: సరఇబశవరరవవ వడడ
డ రర

3065 SQX2709848
పపరర: మదనమహనరరవవ వడడ
డ రర

95-107/536

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ వడడడరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-423
వయసదస:84
లఇ: పవ
3067 MLJ3654886
పపరర: మధదసడధన రరవవ కకతస

95-104/628

95-104/631

95-104/634

95-104/637

95-104/640

95-104/643

95-107/540

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-10-249
వయసదస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-104/635

95-104/630

3072 SQX0721993
పపరర: శవకకమమరర చఇతద

95-104/633

3075 SQX1388546
పపరర: భవరన పప తత
స రర

95-104/636

తఇడడ:డ రరమకకటటశదర రరవవ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-9-440
వయసదస:27
లఇ: ససస స

3083 SQX2713584
పపరర: నదగరరజ పప తత
స రర

3086 SQX1720952
పపరర: వజయ బభడడగరనవన

3089 SQX1189167
పపరర: సరయ నదథ పఫ తతరర
తఇడడ:డ రరజగఇదడ పడసరద పఫ తతరర
ఇఇటట ననఇ:45-10-249
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-104/639

తఇడడ:డ పరపరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-440
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-104/641

3081 MLJ3656709
పపరర: లకకకరరజయఇ⌍ పప తత
స రర⌍

95-104/642

భరస : దదనయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-441
వయసదస:84
లఇ: ససస స
95-104/644

3084 SQX0747857
పపరర: లకడక ఇమకడడ

95-107/539

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ ఇమకడడ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-448
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-106/728

తఇడడ:డ వఇకట రరమయయ బభడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-9-499
వయసదస:75
లఇ: పవ
95-104/383

3069 MLJ3656584
పపరర: జయలకడక⌍ తతట⌍

95-104/638 3078 SQX2713600
3077 SQX2713592
పపరర: రరమ కకటటశదర రరవవ పఫ తతరర
పపరర: శరనవరసరరవవ పప తత
స రర

3080 MLJ3656691
పపరర: నదగవనఇకట లకడక⌍ పప తత
స రర⌍

95-107/538

భరస : పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-440
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదసయయ
ఇఇటట ననఇ:45-9-441
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగఇదడఇ ఇమకడడ.
ఇఇటట ననఇ:45-9-448
వయసదస:55
లఇ: పవ
3088 SQX0651182
పపరర: తతలససకకఇడ అననపవరష

95-104/632

భరస : నదగరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-441
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-441
వయసదస:32
లఇ: పవ
3085 SQX0747881
పపరర: వనఇకట సదబభబరరవవ ఇమకడడ

3074 SQX1388538
పపరర: ధనలకడక పప తత
స రర

3066 SQX2709855
పపరర: లకకకతదయమరర పప తత
స రర⌍

భరస : శవ గణణష⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-439
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదద పరపరరరవవ పఫ తతరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-440
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : రరమ కకటటశదర రరవవ పఫ తతరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-440
వయసదస:51
లఇ: ససస స
3082 SQX0228049
పపరర: సతష⌍ పప తత
స రర⌍

95-104/629

భరస : రరమ కకటటశదర రరవవ POTHURI
ఇఇటట ననఇ:45-9-440
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమఝ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:45-9-440
వయసదస:26
లఇ: ససస స
3079 SQX2713618
పపరర: పదదకవత పఫ తతరర

3071 MLJ3655909
పపరర: ససజనయ⌍ పప తత
స రర⌍

95-107/535

భరస : సరయబభబఝ⌍ పప తత
స రర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-423
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-440
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:45-9-440
వయసదస:31
లఇ: పవ
3076 SQX1615188
పపరర: హహమలత పప తత
స రర

95-107/537

భరస : మధదసడధన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-439
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : రరమపరపరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-9-440
వయసదస:63
లఇ: ససస స
3073 SQX0744722
పపరర: వనఇకట గగపసనదధ చఇతద

3068 MLJ3656576
పపరర: వరలకడక కకతస

3063 SQX1894542
పపరర: మహహశ వడడడరర
తఇడడ:డ మదన మహన రరవవ వడడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-9-423
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ వడడడరర.
ఇఇటట ననఇ:45-9-423
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రఇగరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-9-439
వయసదస:52
లఇ: పవ
3070 MLJ3655891
పపరర: నదగమణణ పప తత
స రర⌍

95-107/534

3087 SQX0518993
పపరర: పప తత
స రర రరజగఇదడ పడసరద⌍

95-104/382

తఇడడ:డ శవ పడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-249
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-104/384

3090 SQX1484179
పపరర: రరజయలకడక పసనదగగఇడ

95-104/385

భరస : రరధదకకషషమమరరస పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-10-342
వయసదస:74
లఇ: ససస స
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3091 SQX1563932
పపరర: భభససర గకడఇపలల

95-104/386

తఇడడ:డ వశదనదధఇ గకడఇపలల
ఇఇటట ననఇ:45-10-342
వయసదస:43
లఇ: పవ
3094 MLJ3656535
పపరర: నవహ శరరవరన

95-104/389

95-104/392

95-104/395

95-104/398

95-104/401

95-104/757

95-104/404

భరస : చన రరఘవవలక⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-431
వయసదస:81
లఇ: ససస స
3115 MLJ2789501
పపరర: రరధ⌍ చలకల⌍

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-10-432
వయసదస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-104/394

95-104/396

3102 MLJ2785640
పపరర: సదరగష⌍ పప తత
స రర⌍

95-104/397

తఇడడ:డ శవపడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-429
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-104/399

3107 SQX2713550
పపరర: జజయత పప తత
స రర⌍

3110 SQX2203982
పపరర: సదరరప రరణణ బతత
స ల

95-104/407

95-104/402

3108 SQX2865087
పపరర: వజయకకమమర పప టట
ట రర

95-106/602

3111 MLJ3655032
పపరర: నదగరరజ గఝరఫల
తఇడడ:డ చన రరఘవవలక
ఇఇటట ననఇ:45-10-431
వయసదస:61
లఇ: పవ

3113 MLJ3656774
పపరర: లకడక⌍ గఝరఫల⌍

3114 MLJ2785566
పపరర: శరనవరస రరవవ చలకల

3119 SQX1046219
పపరర: కకషష సరయ చలకల
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-10-432
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-104/758

95-104/403

భరస : వనఇకట నదరరయణ రరవవ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:45-10-430
వయసదస:35
లఇ: ససస స

3116 SQX0519215
పపరర: డదఇకల సదబడహకణయఇ⌍

95-104/400

తఇడడ:డ రరజగఇదడ పడసరద పప టట
ట రర
ఇఇటట ననఇ:45-10-429
వయసదస:23
లఇ: పవ

95-104/405

95-104/406

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ చలకల
ఇఇటట ననఇ:45-10-432
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-104/408

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-432
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-104/410

3105 SQX2713535
పపరర: రరజగఇదడపస
డ రద పప తత
స రర⌍
తఇడడ:డ శవపడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-429
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : నదగరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-431
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-432
వయసదస:46
లఇ: ససస స
3118 SQX1046177
పపరర: చలకల లకడక వరసఇత

3104 MLJ3656568
పపరర: సదవరష లత⌍ పప తత
స రర⌍

95-104/391

3099 SQX0155176
పపరర: వర వనఇకటలకడక సదపసడయ⌍
మమడద⌍
తఇడడ:డ రరఇపడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-425
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : రజగఇదడపస
డ రద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-429
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పఫ తతరర వనఇకట సరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-10-430
వయసదస:46
లఇ: పవ
3112 MLJ3656766
పపరర: నదగ రతనమక⌍ గఝరఫ ల⌍

3101 SQX2132603
పపరర: వజయ కకమమర పఫ తతరర

3096 SQX2713576
పపరర: పవనఇదతవ శరరవరణణ⌍

95-104/393

భరస : సదరగష⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-429
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : శవపడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-10-429
వయసదస:63
లఇ: ససస స
3109 SQX2862845
పపరర: పఫ తతరర శరనవరస రరవవ

3098 SQX0155150
పపరర: అనడరరధ మమడద

95-104/388

భరస : బరర
ఫ లమల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-423
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజగఇదడ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-10-428
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:45-10-429
వయసదస:69
లఇ: పవ
3106 SQX2713543
పపరర: పరరదత పప తత
స రర

95-104/390

భరస : రరమపడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-10-425
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:45-10-426
వయసదస:78
లఇ: పవ
3103 MLJ3654852
పపరర: చలపతరరవవ పసనపరల

3095 SQX2713568
పపరర: బరరఫ లమల ససరరవరణణ⌍

3093 MLJ3654845
పపరర: గకతమ కకమమర⌍ ససరరవరణణ⌍
తఇడడ:డ బరరఫ లమల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-423
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభలచఇద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-423
వయసదస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-10-425
వయసదస:58
లఇ: పవ
3100 MLJ3654241
పపరర: కకటటశదరరరవవ ఏనదగఝల

95-104/387

తఇడడ:డ బరర
ఫ లమల⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-423
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : దదపక కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-10-423
వయసదస:38
లఇ: ససస స
3097 MLJ2785293
పపరర: రరఇపడసరద మమడద

3092 MLJ2786150
పపరర: దదపకకసమమర⌍ ససరరవరణణ⌍

95-104/409
3117 SQX0573030
పపరర: కకసలయ రరఘవవఇదడ⌍ గఝఇడడమమడ⌍

తఇడడ:డ నదగరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-432
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-104/411

3120 SQX1930338
పపరర: అఇజల ఉససకకఇడ

95-63/1109

భరస : మఝనదసరదమ ఉససకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:45-10-433
వయసదస:33
లఇ: ససస స
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3121 MLJ2785269
పపరర: నవనదసమమర⌍ బడడగరనవన⌍

95-104/412

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-433
వయసదస:39
లఇ: పవ
3124 SQX1090380
పపరర: పవన కకషష బభడడగరనవన

95-104/415

95-104/418

95-104/421

95-104/424

95-104/427

95-104/429

95-104/432

భరస : మమరసఇడతయఝలక⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3134 SQX0245597
పపరర: గఇగరధర రరవవ⌍ పఫ తత
స రర⌍

3137 SQX2092682
పపరర: కరవయ లకడక మఇడలనవీతన

3140 SQX2713501
పపరర: ఏడడకకఇడలరరవవ కఇదద

3143 MLJ3655081
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ డదఇకల⌍

95-104/435

3146 SQX1466797
పపరర: పవన కకమమర డదఇకల

95-104/425

3149 MLJ3656865
పపరర: మమధవ⌍ పచదచ⌍
భరస : వజయ కకమమర⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:45
లఇ: ససస స

3129 MLJ1264654
పపరర: చఇదడశశఖర⌍ పప తత
స రర⌍

95-104/420

3132 SQX0961748
పపరర: శవ నదగ మలలల శదరర పప తత
స రర

95-104/423

3135 SQX0961821
పపరర: పరవన పఫ తతరర

95-104/426

భరస : గఇగరధర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-10-435
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-104/428

3138 SQX2066165
పపరర: సరయకకమమర మఇడలనవన

95-130/248

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ మఇడలనవన
ఇఇటట ననఇ:45-10-435
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-104/430

3141 SQX2713519
పపరర: అఇజనదదతవ కఇదద

95-104/431

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:45-10-436
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-104/433

3144 MLJ3656790
పపరర: దతదదపయ⌍ కకడడగ⌍

95-104/434

భరస : ఆఇజనవయఝలక⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-437
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-104/436

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-10-437
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-104/438

95-104/417

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:45-10-434
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రగశయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-437
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-437
వయసదస:46
లఇ: ససస స
3148 MLJ3655933
పపరర: వనఇకట వజయ పచచ⌍

95-104/422

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:45-10-436
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-437
వయసదస:39
లఇ: పవ
3145 MLJ3656840
పపరర: రమణమక⌍ డదఇకల⌍

3131 MLJ3655974
పపరర: సదబబరరవమక పప తత
స రర⌍

3126 SQX1719327
పపరర: రరజగశదరర సఫ దదబతత
స ల

తఇడడ:డ బబ సదబభబఝ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-434
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ మఇడలనవన
ఇఇటట ననఇ:45-10-435
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక కఇద
ఇఇటట ననఇ:45-10-436
వయసదస:21
లఇ: పవ
3142 MLJ3655040
పపరర: ఆఇజనవయఝలక⌍ కకడడగ⌍

95-104/419

తఇడడ:డ వనఇగనన⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-435
వయసదస:34
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ మఇడలనవన
ఇఇటట ననఇ:45-10-435
వయసదస:44
లఇ: ససస స
3139 SQX2118800
పపరర: వనఇకట సరయనదధ కఇద

3128 SQX2135622
పపరర: కకషష వవణణ బడడగరనవన

95-104/414

భరస : మఝరళ కకషష సఫ దదబతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:45-10-433
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : బబ స బభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-434
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : బబ స బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:45-10-434
వయసదస:68
లఇ: ససస స
3136 SQX2092245
పపరర: సదధదరరణణ మఇడలనవన

95-104/416

తఇడడ:డ శవ రరమ రరవవ బడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-10-433
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-10-434
వయసదస:73
లఇ: పవ
3133 SQX2713527
పపరర: శవలకడక పప తత
స రర

3125 SQX1090406
పపరర: గరరరధర కకషష బడడగరనవన

3123 MLJ2789766
పపరర: గఇగరభవరన⌍ బడడగరనవన⌍
భరస : రవకకమమర⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-433
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-10-433
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరధ కకషష సఫ డదబతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:45-10-433
వయసదస:52
లఇ: పవ
3130 MLJ3654324
పపరర: బబ స బభబఝ పప తత
స రర

95-104/413

తఇడడ:డ ధరకయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-433
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రవ కకమమర బభడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-10-433
వయసదస:31
లఇ: పవ
3127 SQX1719939
పపరర: మఝరళ కకషష సఫ డదబతత
స ల

3122 MLJ2785814
పపరర: రవకకమమర⌍ బడడగరనవన⌍

3147 MLJ3654357
పపరర: మమరసఇడతయఝలక పచచ⌍

95-104/437

తలల : మమమయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-104/439

3150 SQX1090356
పపరర: కకసదమ కకమమరర పచచ

95-104/440

భరస : మహహఇదడ సరయ కకరణ పచచ
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:36
లఇ: ససస స

Page 110 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
3151 SQX1090364
పపరర: మహహఇదడ సరయ కకరణ పచచ

95-104/441

తఇడడ:డ మమరసఇడతయఝలక పచచ
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:37
లఇ: పవ
3154 SQX1304856
పపరర: సదబభబయమక ఉపవష

95-104/444

95-104/447

95-104/450

95-104/453

95-104/456

95-104/459

95-104/462

భరస : శవరరమమరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-443
వయసదస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3164 MLJ2789998
పపరర: కలమయణణ⌍ పఫ లలరర⌍

3167 MLJ3654902
పపరర: శవ గణణష⌍ తతట⌍

3170 SQX2713477
పపరర: కకషష వవణణ పచదచ

3173 MLJ3655107
పపరర: గఝరరనదథఇ⌍ తతనదగఝఇటల ⌍

95-104/465

3176 MLJ3656907
పపరర: అరరణ పఫ లలపలల

95-104/454

3179 SQX1283787
పపరర: లకడక పసడయమ మనగ
తఇడడ:డ రరమ కకషష మనగ
ఇఇటట ననఇ:45-10-443
వయసదస:28
లఇ: ససస స

95-104/449

3162 MLJ1262948
పపరర: హరరగగపరలకకషష పచదచ

95-104/452

3165 MLJ3654332
పపరర: సరఇబశవరరవవ పచదచ

95-104/455

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-104/457

3168 SQX0961755
పపరర: కకతస హహమలత

95-104/458

తఇడడ:డ మధదసడధన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-104/460

3171 SQX1111764
పపరర: ఏడడకకఇడలక బఇడల

95-104/461

తఇడడ:డ లచచయయ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:45-10-441
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-104/463

3174 MLJ3655115
పపరర: వనఇకట సదబబరరయఝడడ⌍
పఫ లలపలల ⌍
తఇడడ:డ రరమయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-442
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-104/464

95-104/466

3177 SQX1358135
పపరర: మణణకఇఠ పఫ లలపలల

95-104/467

భరస : సదబభబరరయఝడడ
ఇఇటట ననఇ:45-10-442
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-104/468

3159 MLJ1262062
పపరర: మఇజల పచదచ

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-442
వయసదస:81
లఇ: పవ

భరస : గఝరరనదథఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-442
వయసదస:71
లఇ: ససస స
3178 MLJ2789022
పపరర: ససతదమహలకడక ⌍ బడడగరనవన⌍

95-104/451

భరస : సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-10-440
వయసదస:69
లఇ: ససస స

భరస : ఏడడకకఇదలక బఇడల
ఇఇటట ననఇ:45-10-441
వయసదస:37
లఇ: ససస స
3175 MLJ3656899
పపరర: మలల శదరర⌍ తతనదగఝఇటల ⌍

3161 MLJ1262088
పపరర: మహలకడక⌍ పచదచ⌍

95-104/446
3156 SQX2713485
పపరర: వనఇకటశవనదగగఇదడకకమమర పచచ⌍

తఇడడ:డ హరనదధదడవవ
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-440
వయసదస:39
లఇ: పవ
3172 SQX1189092
పపరర: లకడక బఇడల

95-104/448

తఇడడ:డ రరమమఇజనవయఝలక⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమరసఇడతయఝలక⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:39
లఇ: పవ
3169 MLJ1262047
పపరర: వనఇకట కకశశర⌍ పచదచ⌍

3158 MLJ1261551
పపరర: పడభభవత⌍ పచదచ⌍

95-104/443

తఇడడ:డ హరరగగపరలకకరషష⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హరర గగపరలకకషష⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:59
లఇ: పవ
3166 MLJ3654340
పపరర: మహహఇదడ సరయకకరణ పచచ⌍

95-104/445

భరస : హరర గగపరలకకషష⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-439
వయసదస:38
లఇ: ససస స
3163 MLJ2785178
పపరర: రరమమఇజనవయఝలక⌍ పఫ లలరర⌍

3155 SQX1304880
పపరర: సరఇబశవ రరవవ ఉపవష

3153 SQX1304823
పపరర: పడమల రరణణ ఉపవష
భరస : సరఇబశవ రరవవ ఉపవష
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకటయయ ఉపవష
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : హరనదధరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:68
లఇ: ససస స
3160 MLJ1262070
పపరర: లకకకపడసడన⌍ పచదచ⌍

95-104/442

భరస : వనఇకట కకశశర పచదచ
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : రరమకకటయయ ఉపవష
ఇఇటట ననఇ:45-10-438
వయసదస:69
లఇ: ససస స
3157 SQX2713493
పపరర: వనఇకటలకడక పచదచ

3152 SQX1134147
పపరర: సఇధయ పచదచ

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరయఝడడ పఫ లలపలల
ఇఇటట ననఇ:45-10-442
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-104/469

3180 SQX1283845
పపరర: మమనక బభడడగరనవన

95-104/470

తఇడడ:డ శవ రరమ రరవవ బభడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-10-443
వయసదస:26
లఇ: ససస స
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3181 SQX1283878
పపరర: తతజశదన తలమరర

95-104/471

తఇడడ:డ అఇజయయ తలమరర
ఇఇటట ననఇ:45-10-443
వయసదస:29
లఇ: ససస స
3184 SQX0510578
పపరర: దదవయ మఝకరస

3182 SQX2713469
పపరర: శవరరమమరరవవ బడడగరనవన⌍

95-104/472

తఇడడ:డ ధరకయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-10-443
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-107/103

భరస : శరత బభబఝ మఝకరస
ఇఇటట ననఇ:45-11-444
వయసదస:34
లఇ: ససస స

3185 SQX1024843
పపరర: లల రగఖ దఇడడభభటల

3183 SQX0510438
పపరర: శరత బభబఝ ఎఇ
తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ యఇ
ఇఇటట ననఇ:45-11-444
వయసదస:43
లఇ: పవ

95-107/104

3186 SQX2709822
పపరర: వవణఝగగపరల దఇడడభభటల

భరస : వవణఝ గగపరల దఇడడభభటల
ఇఇటట ననఇ:45-11-446/1
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-11-446/1
వయసదస:60
లఇ: పవ
3189 MLJ1260900
పపరర: రమమష అదడదపలల

భరస : భభనద ఉదయ శఇకర కకషరష రరవవ శనక
ఇఇటట ననఇ:45-11-447
వయసదస:45
లఇ: ససస స

95-107/107
3188 SQX1379222
పపరర: భభనద ఉదయ శఇకర కకషరషరరవవ
శనకరసయల
తఇడడ:డ గకరర శఇకర కకషరషరరవవ శనకరసయల
ఇఇటట ననఇ:45-11-447
వయసదస:47
లఇ: పవ

3190 MLJ1261239
పపరర: వజయ కకమమరర అదడదపలల

95-107/110 3192 SQX0089839
3191 SQX0089748
పపరర: హనదమఇత రరవవ వవటటకలరర
పపరర: పదదకవత ఊటటకలరర

3187 SQX1292705
పపరర: రరధ మమధవ వడల మమడడ

95-107/106

95-107/109

భరస : రమమష అదతదపలల .
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:44
లఇ: ససస స
3193 SQX0510511
పపరర: నదగ రరగరన వ

తఇడడ:డ నదగయయ వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-107/112

3194 SQX0630137
పపరర: రమయ వ

95-107/102

95-107/105

95-107/108

తఇడడ:డ సరదమఝలక అదతదపలల
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-107/111

భరస : హనదమఇతరరవవ వవటటకలరర.
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-107/113

3195 SQX0935015
పపరర: రమమష బభబఝ తతళళ
ల రర

95-107/114

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ వవటటకలరర.
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ వవటటకలరర.
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటభచలఇ తతళళ
ల రర.
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:52
లఇ: పవ

3196 SQX0935031
పపరర: మఇజల తతళళళరర

3197 SQX1128587
పపరర: వనఇకట బడహక వరగశదర రరవవ
వవటటకలరర
తఇడడ:డ రరఘవయయ వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:66
లఇ: పవ

3198 SQX1258244
పపరర: లకడక సదజజత వవటటకలరర

95-107/115

భరస : రమమష బభబఝ తతళళ
ల రర.
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:35
లఇ: ససస స

95-107/118 3200 SQX1323666
3199 SQX1323633
పపరర: గకరర లకడక పదకజ నశసఇకరరరవవ
పపరర: శరఇత శర నశసఇకరరరవవ

95-107/116

భరస : మహన కకషష వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-107/119

3201 SQX1722693
పపరర: జయలకడక ఆకకరరత

95-107/120

తఇడడ:డ వనఇకట లకకణ రరవవ నశసఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట లకకణ రరవవ నశసఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:57
లఇ: ససస స

3202 SQX1722735
పపరర: శరయఇసదఇదర రరవవ ఆకకరరత

95-107/122 3204 SQX1722792
3203 SQX1722743
పపరర: వనఇకట లకడక రరజయఇ ఆకలరత
పపరర: రరఘవవఇదడ ససరర ఆకకరత

95-107/121

తఇడడ:డ రరఘవయయ ఆకకరరత
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:65
లఇ: పవ
3205 SQX2437077
పపరర: మహన కకషష ఉటటకలరర

భరస : రరఘఘదఇదడ ససరర ఆకకరత
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-107/125

తఇడడ:డ వవబ వరగశదరరరవవ .ఉటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:44
లఇ: పవ
3208 SQX2709814
పపరర: లకకకఈశదరమక ఉటటకలరర

3209 SQX2409860
పపరర: హనదమమన ససఇగ కతడ

95-107/128

95-107/127

భరస : వనఇకటబడహకవరగశదరరరవవ వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:69
లఇ: ససస స
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భరస : శరయమ సదఇదర రరవవ ఆకకరరత
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-107/123

తఇడడ:డ శరయమసదఇదర రరవవ ఆకకరత
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:46
లఇ: పవ

3206 SQX2709798
పపరర: వనఇకటనదగమలలల శదరరరవవ
ఊటటకలరర
తఇడడ:డ వరగశదరరరవవ వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:50
లఇ: పవ

95-107/124

95-107/117

3207 SQX2709806
పపరర: మహనకకషష ఉటటకలరర

95-107/126

తఇడడ:డ బడహకవరగశదరరరవవ వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:45-11-448
వయసదస:48
లఇ: పవ

భఇధదవవ: ధనలకడక భభయ కతడ
ఇఇటట ననఇ:45-11-448 Sivalayam Back Side
వయసదస:45
లఇ: పవ

3210 SQX2409365
పపరర: ధనలకడక భభయ కతడ

95-107/129

భరస : హనదమమన ససఇగ కతడ
ఇఇటట ననఇ:45-11-448, Sivalayam back side
వయసదస:37
లఇ: ససస స
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3211 SQX0014696
పపరర: వరపడసరద జరటట ⌍

95-107/130

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల⌍ జరటట .
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:51
లఇ: పవ
3214 SQX0510636
పపరర: అననపవరష కరరరమఇచ

95-107/133

95-107/136

95-107/139

95-107/142

95-107/144

95-107/147

95-104/473

తఇడడ:డ పడహలమలదసదదరరనఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:74
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

3224 SQX0758250
పపరర: హరరక నదజగటట

3227 SQX2709780
పపరర: హరరనదధబభబఝ నదనదన

3230 SQX1529181
పపరర: సదరష కకమమరర శనక

95-135/221

95-125/1009

3219 SQX1606997
పపరర: రగవత కరరరమఇచ

95-107/138

3222 SQX2035541
పపరర: రరజగశదరర బరబబ యనద

95-107/141

3225 SQX2186559
పపరర: పరశరరమ రరవవ కకరవ

95-107/143

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-11-450
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-107/145

95-107/146
3228 SQX0668111
పపరర: లకకక పడసనన దదరరరదతవ సనకర

తఇడడ:డ రరమమహన రరవవ సనక
ఇఇటట ననఇ:45-11-450/1
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-107/148

3231 SQX1579988
పపరర: మఇగతదయమరర ఆవవల

95-107/149

భరస : నదరరయణ రరవవ లలట ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:45-11-450/1
వయసదస:62
లఇ: ససస స

95-104/474 3234 SQX2713451
3233 SQX2713444
పపరర: సడరయపడకరశరరవవ తదమరపలల ⌍
పపరర: నదగమణణ తదమరపలల ⌍

3236 SQX0243477
పపరర: వనఇకట గఝరరదత నడడఇపలల ⌍

3239 SQX2670875
పపరర: వనఇకటరమణ నడడఇపలల ⌍
తఇడడ:డ సతయరరమయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:69
లఇ: పవ

95-104/475

భరస : సడరయపడకరశరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-135/222

తఇడడ:డ సతయరరమయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-135/224

95-107/135

భరస : వనఇకట బరబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషమమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:67
లఇ: పవ

భరస : గఝరరదత⌍
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:51
లఇ: ససస స
3238 SQX2670867
పపరర: రరదకకషషపడసరద⌍

95-107/140

భరస : రరఇ మహన రరవవ శనక
ఇఇటట ననఇ:45-11-450/1
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరరయ పడకరశ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:29
లఇ: పవ
3235 SQX0239582
పపరర: కరఇచన⌍ నడడఇపలల ⌍

3221 SQX1640903
పపరర: శరనవరస రరవవ కరరరమఇచ

3216 SQX0935072
పపరర: భవరన నడజగటట

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమ నదనన.
ఇఇటట ననఇ:45-11-450
వయసదస:84
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ సనక.
ఇఇటట ననఇ:45-11-450/1
వయసదస:42
లఇ: పవ
3232 SQX1090414
పపరర: ఈశదర సరయ తదమరపఅల

95-107/137

భరస : వనఇకట రమణ నదజగటట
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : పరశరరమ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-11-450
వయసదస:51
లఇ: ససస స
3229 SQX0668137
పపరర: రరమమహన రరవవ సనకర

3218 SQX1378927
పపరర: భరత కకమమర నడజగటట

95-107/132

భరస : సరయ బభబఝ నడజరటట.
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కరరరమఇచ
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:76
లఇ: పవ

భరస : లకకణ రరవవ గగకవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:44
లఇ: ససస స
3226 SQX2186724
పపరర: లకడక పడసనన లఇగరశశటట

95-107/134

తఇడడ:డ సరయ బభబఝ నడజగటట
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకకణ రరవవ గగకవరపవ.
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:24
లఇ: ససస స
3223 SQX2459196
పపరర: పరరదత గగకవరపవ

3215 SQX0747956
పపరర: చతతరరద కరరరమఇచ

3213 SQX0090076
పపరర: లకకణరరవవ గగకవరపవ
తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ గగకవరపవ.
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కరరరమఇచ.
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవయయ నడజరటట.
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:64
లఇ: పవ
3220 SQX1640754
పపరర: రరపసణణ. గగకవరపవ.

95-107/131

తఇడడ:డ సరయబభబఝ నడజరటట
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ కరరరమఇచ.
ఇఇటట ననఇ:45-11-449
వయసదస:46
లఇ: ససస స
3217 SQX0978072
పపరర: సరయ బభబఝ నడజరటట

3212 SQX0089938
పపరర: వనఇకట రమణ నడజరటట

3237 SQX0612234
పపరర: పదకనదభఇ నడడఇపలల ⌍

95-135/223

తఇడడ:డ సతయరరమయయ⌍ nadimpalli
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-135/225

3240 SQX2670883
పపరర: వనఇకట కమలమకరఇత నడడఇప⌍

95-135/226

తఇడడ:డ సతయరరమయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:62
లఇ: పవ
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3241 SQX2670891
పపరర: సతయశరయ నడడఇపలల ⌍

95-135/227

తఇడడ:డ సతయరరమయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:52
లఇ: పవ
3244 MLJ1261874
పపరర: వనఇకటటశదరమక⌍ రవలశశటట ⌍

3242 SQX2670909
పపరర: లలత నడడఇపలల ⌍

95-135/228

భరస : వనఇకటకమలమ కరఇత⌍
ఇఇటట ననఇ:45-13
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-104/477

3245 MLJ1262120
పపరర: భభరత⌍ కకతస పలల ⌍

3243 MLJ1261783
పపరర: పదక బసవ

95-104/476

భరస : ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-14
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-104/478

3246 MLJ3657251
పపరర: గరత⌍ కకతస పలల ⌍

95-104/479

భరస : వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-14
వయసదస:83
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసద⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-14
వయసదస:46
లఇ: ససస స

95-135/229
3247 SQX1319509
పపరర: వనఇకట లకడక నరససఇహ రరవవ
మఝదదవలపవ
తఇడడ:డ రరమ రరవవ మఝదదవలపవ
ఇఇటట ననఇ:45-14
వయసదస:49
లఇ: పవ

3248 MLJ2786473
పపరర: శవనదనరరయణమమరరస
శనకరసయల
తఇడడ:డ వరరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-15
వయసదస:52
లఇ: పవ

3250 MLJ2524445
పపరర: సదబభబరరవవ⌍ కకఇడవటట⌍

95-135/231 3252 SQX0798611
3251 SQX0798595
పపరర: ఎఇ వ రమణ రరవవ మఝదదవలపవ
పపరర: పడయమగ దతవ మఝదదవలపవ

95-135/230

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-15
వయసదస:76
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-14
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-104/480

3249 SQX2713436
పపరర: సరమమమజయఇ శనకరసయల⌍
భరస : వనఇకటటశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-15
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషగరరర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-15
వయసదస:74
లఇ: పవ

3256 MLJ1264886
పపరర: రమమషరబబఝ కకపరషల⌍

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-104/484

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:63
లఇ: పవ
3259 MLJ2790079
పపరర: పరపరయమక⌍ మమడడగఝల⌍

95-104/487

95-104/490

భరస : కకరషషమమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:77
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3263 MLJ3655453
పపరర: సఫ మమశదర రరవవ⌍ శరఖమకకలల ⌍

95-104/493

3266 MLJ3657285
పపరర: కళళయణణ⌍ మఝదదగగఇడ⌍

95-104/488

3269 SQX0572834
పపరర: బలమలన రమణ⌍
భరస : శరయమమయల జజన⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:52
లఇ: ససస స

95-104/486

3261 MLJ3654373
పపరర: రమమష పసదపవలలటట⌍

95-104/489

తఇడడ:డ పడసరదరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-104/491

3264 MLJ3655479
పపరర: వరభదడ రరవవ⌍ మఝరరగగఇడ⌍

95-104/492

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-104/494

భరస : వరభదడరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-104/496

3258 MLJ2785798
పపరర: నదగగఇదడ రరవవ⌍ కకతస ⌍
తఇడడ:డ మమలమ కకఇడద రరయఝడడ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : సఫ మమశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:56
లఇ: ససస స
3268 MLJ3657384
పపరర: వరసదఇధర దతవ⌍ కకలల
ల రర⌍

95-104/485

భరస : వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమచఇదడయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:53
లఇ: పవ
3265 MLJ3657269
పపరర: వజయకకమమరర⌍ శరఖమకకళళ⌍

3260 MLJ2790186
పపరర: అనసడయ⌍ డతరఇగఝల⌍

95-104/483

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : రమమషరబబఝ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : మఝసలయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:81
లఇ: ససస స
3262 MLJ3654415
పపరర: రరధదకకరషష మఇడ⌍

3257 MLJ1264894
పపరర: ఉషరరరణణ కకపరషల⌍

95-135/232

తఇడడ:డ M V రమణ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-15
వయసదస:65
లఇ: ససస స

95-135/233 3254 MLJ1263227
95-104/482 3255 MLJ1264480
3253 SQX0798678
పపరర: వ పస లకడక ససజనయ మఝదదవలపవ
పపరర: సతయనదనరరయణ⌍ అనదపఫ జ⌍
పపరర: వనఇకటబభబఝ⌍ సవరఇ⌍

భరస : ఎఇ వ ఆర ఆర భగత
ఇఇటట ననఇ:45-15
వయసదస:32
లఇ: ససస స

95-104/481

3267 MLJ3657335
పపరర: ససదదమక⌍ పసడతల⌍

95-104/495

భరస : బడహకయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-104/497

3270 SQX2713386
పపరర: పడసరదద తతట కలర⌍

95-104/498

తఇడడ:డ దశ రథ రరమయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:60
లఇ: పవ
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3271 SQX2713394
పపరర: కకషష తతటకలర⌍

95-104/499

తఇడడ:డ దశ రథ రరమయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:58
లఇ: పవ
3274 SQX2713428
పపరర: జయఇత శనకరసయల⌍

95-104/502

95-104/647

95-104/650

95-104/653

95-104/656

95-104/659

95-104/662

తఇడడ:డ శవ నదరరయణ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:27
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

3284 MLJ3655503
పపరర: అపరషరరవవ⌍ వనలమదద⌍

3287 MLJ3655560
పపరర: కపరరర ⌍ ఆదదవషత
ష ⌍

3290 MLJ3657301
పపరర: వరలకడక⌍ ఉపషరపలల ⌍

3293 SQX0155481
పపరర: ఆదదలకడక రరపసనగఝఇట⌍

95-104/665

3296 SQX0941450
పపరర: కకటటశదర రరవవ కఇదద

95-104/654

3299 SQX1314426
పపరర: శవమక దదడడ
భరస : నరససఇహ రరవవ దదడడ
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:46
లఇ: ససస స

3279 MLJ3654381
పపరర: రవ కకమమర⌍ శఖమకకలల ⌍

95-104/649

3282 MLJ3655446
పపరర: హరరవరద న⌍ కకపరషల⌍

95-104/652

3285 MLJ3655537
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ బఇడదరర⌍

95-104/655

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-104/657

3288 MLJ3657277
పపరర: శరదతవ⌍ కఇదద⌍

95-104/658

భరస : సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-104/660

3291 MLJ3657343
పపరర: కనకలకడక⌍ బఇడదరర⌍

95-104/661

భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-104/663

3294 SQX0572883
పపరర: పసడతల నదగలకడక⌍

95-104/664

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-104/666

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-104/668

95-104/646

తఇడడ:డ రమమష బభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : శవ నదగగశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:31
లఇ: పవ
3298 SQX0961763
పపరర: సరయ వవవక శనకరసయల

95-104/651

భరస : సరఇబశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:40
లఇ: ససస స
3295 SQX0572909
పపరర: కకమమర ఉపషర⌍

3281 MLJ3655438
పపరర: శశకరఇత⌍ కకపరషల⌍

3276 MLJ1263656
పపరర: లకడక⌍ సవరఇ⌍

తఇడడ:డ సఫ మమశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట సరఇబశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:44
లఇ: ససస స
3292 MLJ3657459
పపరర: పరరమళ తపసషట

95-104/648

తఇడడ:డ లకకకకకటయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట సరఇబశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:36
లఇ: పవ
3289 MLJ3657293
పపరర: సదజజత⌍ మమడడగఝల⌍

3278 MLJ2786374
పపరర: వనఇకటకకషష⌍ అనవన⌍

95-104/501

భరస : వనఇకటబభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమశ బభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:51
లఇ: పవ
3286 MLJ3655552
పపరర: పవన కకమమర⌍ ఆదదవషత
ష ⌍

95-104/645

తఇడడ:డ రరమకకటటశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదనరరయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:50
లఇ: పవ
3283 MLJ3655461
పపరర: సదబభబరరవవ⌍ కఇదద⌍

3275 MLJ1262286
పపరర: గకరర⌍ కకలల పర⌍

3273 SQX2713410
పపరర: శరలకడక తతటకలర⌍
భరస : పడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:41
లఇ: పవ
3280 MLJ3655354
పపరర: మధదసదధన రరడడడ దదచతపలల

95-104/500

భరస : పడసరదరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:75
లఇ: ససస స

భరస : శవనదరరయణమమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:53
లఇ: ససస స
3277 MLJ1263839
పపరర: కకరణఝసమమర⌍ నరహరర⌍

3272 SQX2713402
పపరర: సరసదత పసదపవలలటట⌍

3297 SQX0941500
పపరర: నదగ దదదరకర సవరఇ

95-104/667

తఇడడ:డ వనఇకటటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-104/669

3300 SQX1314442
పపరర: నరససఇహ రరవవ దదడడ

95-104/670

తఇడడ:డ రరఘవవలక దదడడ
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:41
లఇ: పవ
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3301 SQX1466946
పపరర: మహహష కఇద

95-104/671

తఇడడ:డ సదబబరరవవ కఇద
ఇఇటట ననఇ:45-16
వయసదస:27
లఇ: పవ
3304 MLJ3655586
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ కకటభడ⌍

3302 MLJ2786309
పపరర: రరధదకకషషమమరరస⌍ కకటభడ⌍
తఇడడ:డ సదబబరరయఝడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-17
వయసదస:84
లఇ: పవ

95-104/674

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-17
వయసదస:57
లఇ: పవ

3305 MLJ3655594
పపరర: వనఇకట పవరషచఇదడరరవవ⌍
అరవపలల ⌍
తఇడడ:డ పవలమలరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-17
వయసదస:55
లఇ: పవ

95-104/677 3308 SQX1114099
3307 SQX1114081
పపరర: వనఇకట శరనవరస రరవవ ఆరవటట
పపరర: భవయ దదరర మణణ ఆరవటట

తఇడడ:డ పవలల యయ ఆరవటట
ఇఇటట ననఇ:45-17
వయసదస:39
లఇ: పవ
3310 SQX1376962
పపరర: వనఇకట లకడక హరరత నరహరర

95-104/680

భరస : సరయ కకమమర నరహరర
ఇఇటట ననఇ:45-17
వయసదస:33
లఇ: ససస స
3313 SQX0475079
పపరర: జ వ చఇదడశశఖర గమఇడల

95-104/683

తఇడడ:డ కగశవరరవవ గమఇడల
ఇఇటట ననఇ:45-17/1
వయసదస:32
లఇ: పవ
3316 MLJ2785780
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ గఝరరఇ

95-104/686

భరస : సరఇబయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-18
వయసదస:61
లఇ: ససస స
3322 SQX1563924
పపరర: సరఇబశవ రరవవ పసదమరరస

95-104/692

95-104/673

3306 MLJ3657368
పపరర: రమమదతవ⌍ కకటభడ⌍

95-104/676

భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-17
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-104/678

3309 SQX1189548
పపరర: సరయ కకమమర నరహరర

భరస : వనఇకట శరనవరస రరవవ ఆరవటట
ఇఇటట ననఇ:45-17
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ నరహరర
ఇఇటట ననఇ:45-17
వయసదస:45
లఇ: పవ

3311 SQX1376988
పపరర: పవన కకమమర మరద నశశటట

3312 SQX0475046
పపరర: సదధదరరణణ గమఇడల

95-104/681

తఇడడ:డ రరమ మహన రరవవ మరదనశశటట
ఇఇటట ననఇ:45-17
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : కగశవరరవవ గమఇడల
ఇఇటట ననఇ:45-17/1
వయసదస:47
లఇ: ససస స

3314 SQX0862458
పపరర: వనఇకట వణదమమధదరర గమఇడల

3315 MLJ1263979
పపరర: రరజయలకడక⌍ నరహరర⌍

95-104/684

3317 MLJ3654399
పపరర: చనన కకఇడయయ⌍ కలల గఝఇట⌍

3320 MLJ3657376
పపరర: వరసవ⌍ అరవపలల ⌍

3323 MLJ1262989
పపరర: కకమమరర⌍ కకరరవనళళ⌍

95-104/687

95-104/682

95-104/685

3318 MLJ3654407
పపరర: సరఇబయయ⌍ కలల గఝఇట⌍

95-104/688

తఇడడ:డ నరశఇహహలక⌍
ఇఇటట ననఇ:45-18
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-104/690

95-104/691
3321 SQX1563890
పపరర: లలత కరమమశదరర దతవ పసదమరరస

భరస : సరఇబశవరరవవ పసదమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-18
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-104/693

భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:49
లఇ: ససస స

3324 MLJ1262997
పపరర: శరనవరసరరవవ కకరరవనళళ

95-104/694

తఇడడ:డ చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగ శరనవరస రరవవ కకరరవనలల
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగ శరనవరస రరవవ కకరరవనలల
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:31
లఇ: పవ

95-135/234
3327 MLJ0922500
పపరర: ననఇకట అరరణద కకమమరర
తమకసమఝదడఇ
భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ తమకసమఝదడఇ
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:54
లఇ: ససస స

3328 MLJ0924910
పపరర: మధదబభబఝ⌍ ససరరటటపలల ⌍

3329 MLJ0929034
పపరర: రరజ⌍ గఝడడపవడడ⌍

3330 MLJ0929042
పపరర: కరరణకకమమరర⌍ ⌍

తఇడడ:డ తమమకరరడడడ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:40
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-104/695

95-135/235

3326 SQX1111798
పపరర: ధదరజ కకరరవనలల

95-104/679

భరస : వనఇకటరమణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-18
వయసదస:65
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట పవరష చఇదడరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-18
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట దదశయయ పసదమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-18
వయసదస:55
లఇ: పవ
3325 SQX1111772
పపరర: దదపక కకరరవనలల

95-104/675

తఇడడ:డ సరఇబయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-18
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-104/689

3303 MLJ2790293
పపరర: వరలకడక⌍ కకటభడ⌍
భరస : రరధదకకషషమమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:45-17
వయసదస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కగశవరరవవ గమఇడల
ఇఇటట ననఇ:45-17/1
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బలరరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:45-18
వయసదస:63
లఇ: పవ
3319 MLJ3655966
పపరర: మలలల శదరర⌍ కలల గఝఇట⌍

95-104/672

తఇడడ:డ బభబమరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-104/696

95-135/236

95-135/237

భరస : రరజ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:43
లఇ: ససస స
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3331 MLJ2528578
పపరర: అనఇతలకడక ససరరపస పలల ⌍

95-135/238

భరస : తమమకరరడడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:57
లఇ: ససస స
3334 SQX0610667
పపరర: ససరరపసపలల రమమదతవ⌍

95-135/241

95-104/699

95-104/700

95-135/246

95-135/249

95-104/703

3352 MLJ3657491
పపరర: సదషక రరరరయన కఇడత⌍

95-104/706

3338 SQX0238766
పపరర: జగననకహన రరవవ పఫ టటట⌍

భరస : రరధదకకరషష⌍
ఇఇటట ననఇ:45-20
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-135/242

3341 SQX0239558
పపరర: మమధవ⌍ పఫ టటట⌍

3344 SQX1233428
పపరర: ఫణణఇదడ పప టల చడరరవవ

3347 MLJ3654431
పపరర: వనఇకట నరహరరశశటట

95-104/709

95-135/244

95-135/243

95-135/245
3342 SQX1231240
పపరర: వనఇకట పదదకవత పప టల చడరరవవ

భరస : వరసద పప టల చడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-21
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-135/247

95-135/248
3345 SQX1688514
పపరర: జ ఎన సస వఇశ కకషష
తమకసమఝదడఇ
తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ తమకసమఝదడఇ
ఇఇటట ననఇ:45-21
వయసదస:25
లఇ: పవ

95-104/701

3348 MLJ3655339
పపరర: కకటటశదరరరవవ⌍ పసడతల⌍

95-104/704 3351 MLJ3655701
3350 MLJ3655693
పపరర: మఝరళ సదబడహకణయఇ⌍ చకరస⌍
పపరర: సరఇబశవరరవవ⌍ చతబబడ లక⌍

3353 MLJ3657517
పపరర: అరరణకకమమరర⌍ చకరస⌍

3356 SQX1563908
పపరర: బభజ దఇబటట

3359 MLJ2471282
పపరర: వనఇకట సతయనదరరయణ
బబ ఇదలపరటట
తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:45-24
వయసదస:52
లఇ: పవ

95-104/702

తఇడడ:డ బడహకయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-104/705

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-104/707

3354 SQX0722017
పపరర: నదగ శవపరరదత తడడకమళళ

95-104/708

భరస : వఇశకకషష
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-104/710

తఇడడ:డ నదగరరరడడడ దఇబటట
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-46/1058

3339 SQX0579888
పపరర: బడహకనఇదఇ పఫ టటట⌍
తఇడడ:డ పవనదనరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-20
వయసదస:71
లఇ: పవ

భరస : మఝరళ సదబడహకణయఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:30
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-104/698

తఇడడ:డ పవరష బడహకనఇదఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభల సదబడహకణయఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ జ
ఇఇటట ననఇ:45/22/1144
వయసదస:42
లఇ: పవ

3336 MLJ3657426
పపరర: వనఇకట పదదకవత⌍ మఇడద⌍

తఇడడ:డ రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:56
లఇ: పవ

3349 MLJ3655685
పపరర: అచదయత సదరగషరబబఝ⌍
రరరరయనసఇడత⌍
తఇడడ:డ బభలసదబడహకణయఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:39
లఇ: పవ

3358 SQX0477497
పపరర: పడసరదరరవవ జ

95-104/697

తఇడడ:డ వరసద పప టల చడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-21
వయసదస:28
లఇ: పవ

భరస : బడహకనఇదఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-21
వయసదస:62
లఇ: ససస స

3355 SQX0744664
పపరర: వఇశకకషష తడడకమలల

3335 MLJ3655636
పపరర: వనమల రరవవ⌍ కరరనటపవ⌍

భరస : జగననకహన రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-21
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ పప టల చడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-21
వయసదస:52
లఇ: పవ
3346 SQX2670859
పపరర: లకడక పప టటట⌍

95-135/240

తఇడడ:డ బడహకనఇద రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-20
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఝరవయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-21
వయసదస:47
లఇ: పవ
3343 SQX1231257
పపరర: వరసద పప టల చడరరవవ

3333 SQX1084417
పపరర: సరయ రవ కకరణ
తమకసమఝదడఇ
తఇడడ:డ వనఇకట సదబబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తదతయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-20
వయసదస:83
లఇ: పవ

భరస : వనమలరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-20
వయసదస:71
లఇ: ససస స
3340 MLJ3655651
పపరర: వజయ కకమమర⌍

95-135/239

తఇడడ:డ కకఇడదరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:45-19
వయసదస:63
లఇ: పవ

భరస : మధదబభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-19A
వయసదస:39
లఇ: ససస స
3337 MLJ3657434
పపరర: సతయవత⌍ కరరనటపవ⌍

3332 SQX0897199
పపరర: తమమకరరడడడ ససరరపపలల

3357 SQX2670842
పపరర: శశషగరరర రరవవ నఇబమరర

95-135/250

తఇడడ:డ కగశవరరవవ నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:45-22
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-116/132

3360 SQX0082420
పపరర: బభబఝల రరడడడ⌍ కరకకమమరర⌍

95-116/133

తఇడడ:డ లకకణ రరడడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-24
వయసదస:59
లఇ: పవ
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3361 SQX0631994
పపరర: తలక కకమమర⌍ కలరరకకల⌍

95-116/134

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:45-24
వయసదస:44
లఇ: పవ
3364 SQX1364355
పపరర: శరరష బబ ఇదలపరటట

3362 SQX0811794
పపరర: శవ పడసరద బబ ఇదలపరటట

95-116/135

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:45-24
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-116/137

3365 SQX1547191
పపరర: సరయ కకరణ బబ ఇదలపరటట

3363 SQX1364322
పపరర: తతజశదన బబ ఇదలపరటట

తఇడడ:డ రరఘవవఇదడ రరవవ బబ ఇదలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-24
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-116/138

3366 SQX2695963
పపరర: రరఘవవఇదడ బబ ఇదలపరటట

తఇడడ:డ రరఘవవఇదడ రరవవ బబ ఇదలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-24
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఘవవఇదడ రరవవ బబ ఇదలపరటట
ఇఇటట ననఇ:45-24
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:45-24
వయసదస:53
లఇ: పవ

3367 SQX2695971
పపరర: సరవతడ బబ ఇదలపరటట

3368 SQX2695989
పపరర: అననపవరష బబ ఇదలపరటట

3369 MLJ2471050
పపరర: కరళఇగర పదదకవత⌍

95-116/140

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:45-24
వయసదస:54
లఇ: ససస స
3370 MLJ2471480
పపరర: సతయనదరరయణ⌍ డదఇక⌍
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:62
లఇ: పవ
3373 SQX0420372
పపరర: అనదరరధద బబ ఇదలపరటట

3371 MLJ2471498
పపరర: వరకకమమరర⌍ డదఇక⌍

95-116/146

3374 SQX0661603
పపరర: కకషష వవణణ కరళళపవ

95-116/144

తఇడడ:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:59
లఇ: పవ

3377 SQX1318592
పపరర: పదక తడపవరమలకల

95-116/142

3372 SQX0161133
పపరర: సదఇదరమక సవరఇ

95-116/145

భరస : శరరరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-116/147

భరస : భభససర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-116/149

95-116/139

భరస : పడసరదరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:61
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : శవ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:36
లఇ: ససస స
3376 SQX1201144
పపరర: శరనవరస రరవవ మదదదల

95-116/141

భరస : రరఘవవఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-24
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-116/143

95-116/136

3375 SQX0661629
పపరర: భభససర రరవ కరళళపవ

95-116/148

తఇడడ:డ మఝతదయల రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-116/150

3378 SQX1359380
పపరర: పడమద మదదదల

95-116/151

భరస : వనయ కకమమర తడపవరమలకల
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:30
లఇ: పవ
3381 SQX1429050
పపరర: శరమనదనరరయణ మమరరస
తడపవరమలకల
తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ తడపవరమలకల
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:75
లఇ: పవ

95-116/154

తఇడడ:డ శరమనదనరరయణ మమరరస తడపవరమలకల
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:41
లఇ: పవ

95-116/153
3380 SQX1429035
పపరర: వనఇకట కరరణ కకమమరర
తడపవరమలకల
భరస : శరమనదనరరయణ మమరరస తడపవరమలకల
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:63
లఇ: ససస స

3382 SQX1573295
పపరర: హరరక మదదదల

3383 MLJ0920934
పపరర: వనఇకటటశదరర⌍ కకరవ⌍

3384 MLJ0920942
పపరర: కకషషవవణణ⌍ కకరవ⌍

95-135/252

3379 SQX1429027
పపరర: వనయ కకమమర తడపవరమలకల

95-116/152

95-116/155

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మదదదల
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:26
లఇ: ససస స
3385 MLJ0920959
పపరర: ధరరకరరవవ⌍ కకరవ⌍

తఇడడ:డ ధరరకరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-135/253

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:66
లఇ: పవ
3388 SQX0384016
పపరర: పవన కకమమర⌍ కరవ⌍
తఇడడ:డ ధరరకరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:32
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-135/251

3386 MLJ0926253
పపరర: సదరష కకమమరర⌍ సఇకర⌍

భరస : ధరరకరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-135/254

భరస : రరమకహనరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-135/256

3389 SQX0384230
పపరర: కర సఇఘ మతడ⌍
తఇడడ:డ ధరకరరజ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:37
లఇ: ససస స

3387 MLJ0926261
పపరర: రరమకహనరరవవ⌍ సనకర⌍

95-135/255

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-25
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-135/257

3390 SQX0162842
పపరర: భభగయలకడక నవరరళల

95-115/405

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:52
లఇ: ససస స
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3391 SQX0550343
పపరర: కరనదల శరరష

95-115/406

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:35
లఇ: ససస స
3394 SQX1201177
పపరర: ఝమనస రరణణ అరవపలల

95-115/407 3393 SQX2698017
3392 SQX2698009
పపరర: లకకక కకషషసరయ పడసరద కకరళళ
పపరర: శరయఇపడసరద కకరళళ

తఇడడ:డ నదగభమషణరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:77
లఇ: పవ
95-116/156

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:54
లఇ: ససస స

3395 SQX1527177
పపరర: నదగ సరయ శఇకర అరవపలల

తఇడడ:డ వనఇకటరరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:67
లఇ: పవ
3400 SQX2695955
పపరర: సదధదరరణణ నరహరరశశటట

95-116/162

95-116/163

95-116/166

95-116/169

95-116/172

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ వడడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3407 SQX0371765
పపరర: వడడ
డ రర రమయ

3410 SQX1687391
పపరర: మలల ఖమరరఫ న రరవవ బభడడగరనవన

3413 SQX2695864
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ వడడ
డ రర

95-116/175

3416 SQX2695898
పపరర: లకడక వడడ
డ రర

95-116/164

3419 MLJ0929646
పపరర: శరతదబబఝ⌍ సరగరరర⌍
తఇడడ:డ రఇగయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:51
లఇ: పవ

3402 SQX2861375
పపరర: మనక లకడక వరదడ
ద రర

95-115/845

3405 MLJ0853465
పపరర: శరదతవ వడడ
డ రర

95-116/165

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-116/167

3408 SQX1547167
పపరర: వనఇకట సరయ రరమమ రరవవ
వడడడరర
తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ వడడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:27
లఇ: పవ

95-116/170

95-116/171
3411 SQX1687425
పపరర: దదరర కకటటశదరరరవవ బభడడగరనవన

95-116/168

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ నరరవవ బభడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-116/173

3414 SQX2695872
పపరర: సదబభబరరవవ వడడ
డ రర

95-116/174

తఇడడ:డ రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-116/176

భరస : నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-116/662

95-116/161

తఇడడ:డ తయ రరవవ వరదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:18
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:52
లఇ: పవ
3418 SQX2883551
పపరర: వనఇకట పదదకవత వడడడరర

95-74/1311

తఇడడ:డ వజయ బభడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తదయమ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:22
లఇ: పవ
3415 SQX2695880
పపరర: తదయమరరరరవవ వడడ
డ రర

3404 MLJ0853424
పపరర: వనఇకటలకకకజజయత వడడ
డ రర

3399 SQX2695948
పపరర: మనదదతవ నరహరరశశటట
భరస : తడపవరసదఇదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : మలల ఖమరరఫ న రరవవ బభడడగరనవన
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:44
లఇ: ససస స
3412 SQX2147718
పపరర: రమమరరవవ వరదడ
ద రర

95-116/160

భరస : తదయమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:35
లఇ: ససస స
3409 SQX1687227
పపరర: రమణ బభడడగరనవన

3401 SQX1923184
పపరర: రమమరరవవ వడడడరర

95-116/158
3396 SQX2695914
పపరర: వనఇకటరరమమరరవవ నరహరశశటట ⌍

తఇడడ:డ రఇగరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:96
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తయమరవవ వడడడరర
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటశవరణణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:42
లఇ: ససస స
3406 SQX0161257
పపరర: ఇఇదదరర పసడయదరరరన వడడ
డ రర

95-116/157

తఇడడ:డ వనఇకటరరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:52
లఇ: ససస స
3403 MLJ0853416
పపరర: అనతదకకటటశదరర⌍ వడడ
డ రర⌍

తఇడడ:డ లకకక కకషషసరయ
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ అరవపలల
ఇఇటట ననఇ:45-26
వయసదస:25
లఇ: పవ

95-116/159 3398 SQX2695930
3397 SQX2695922
పపరర: తడపవరసదఇదరరరవవ నరహరరశశటట
పపరర: వనఇకట నరహరరశశటట

95-115/408

3417 SQX2695906
పపరర: సరసదత వడడ
డ రర

95-116/177

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-135/258

3420 SQX0239533
పపరర: నరకల⌍ కఠరరర⌍

95-135/259

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:56
లఇ: ససస స
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3421 SQX0286039
పపరర: మమధవ⌍ సరగరరర⌍

95-135/260

భరస : శరతదబబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:45
లఇ: ససస స
3424 MLJ2471043
పపరర: పడసరదరరవవ కరళఇగర⌍ ⌍

95-116/178

95-116/181

95-116/184

95-116/187

95-116/190

95-116/192

95-115/411

భరస : అడడసదమలల నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:56
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3434 SQX1687896
పపరర: పవషరషవత గగకవరపవ

3437 SQX0469296
పపరర: వనఇకట నదగలకడక చలకవరదద

3440 SQX0661520
పపరర: పడణవ పడవల

3443 SQX0234641
పపరర: లకడక⌍ పసదపవలలటట⌍

95-116/196

3446 SQX1020072
పపరర: కకటటశదరమక నదగఇ

95-116/188

3449 SQX2145373
పపరర: ఏస ఏస వ ఆర ఏస రమమశ
కకరరచతటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కలరచతటట
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:61
లఇ: పవ

3429 SQX1543124
పపరర: గగవఇదమక జమకఇ

95-116/183

3432 SQX1543298
పపరర: కరమమకడ జమకఇ

95-116/186

3435 SQX1687953
పపరర: శశష ఫణణ శశటట గగకవరపవ

95-116/189

తఇడడ:డ నదరరయణ శశటట గగకవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-115/409

3438 MLJ0855957
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ⌍ గఝఇటటరర⌍

95-116/191

తఇడడ:డ లకడకనరససఇహఇ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-29
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-116/193

3441 MLJ0857565
పపరర: వరకకమమర చలకవరదద

95-115/410

తఇడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-116/194

3444 SQX0234666
పపరర: మహహశ⌍ పసదపవలలటట⌍

95-116/195

తఇడడ:డ పదకనదభఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-116/197

భరస : ససవర శఇకర రరవవ నదగఇ
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-116/199

95-116/180

తఇడడ:డ వరసద జమకఇ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : మహహశ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:43
లఇ: ససస స
3448 SQX2695849
పపరర: పదదకవత అడడసదమలల

95-116/185

తఇడడ:డ భభససర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-29
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : గగపరలకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:74
లఇ: ససస స
3445 SQX0273201
పపరర: రమమదతవ⌍ అడడసదమలల ⌍

3431 SQX1543223
పపరర: గరయతడ జమకఇ

3426 SQX0510040
పపరర: వనఇకట శవరజ వడడ
డ రర

భరస : వరసద జమకఇ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:75
లఇ: ససస స

భరస : ధన బభలకకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-29
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భభససరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-29
వయసదస:35
లఇ: పవ
3442 SQX2697993
పపరర: ఆఇడదలలకడక చలకవరదద

95-116/182

భరస : పవలల యయ శశటట గగకవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవరజ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:45
లఇ: పవ
3439 SQX0150615
పపరర: పడణణత పడవల

3428 SQX1543074
పపరర: శరఇత తడడవరయ

95-116/11

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:68
లఇ: పవ

భరస : రరఇబభబఝ జమకఇ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశష ఫణణ శశటట గగకవరపవ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:45
లఇ: పవ
3436 SQX2695856
పపరర: పవరషచఇదడశశఖర వడడ
డ రర

95-116/179

భరస : మఝరళ తడడవరయ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరసద జమకఇ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:31
లఇ: పవ
3433 SQX1687862
పపరర: పవలల యయ శశటట గగకవరపవ

3425 SQX0510032
పపరర: నదగగశదరమక వడడ
డ రర

3423 SQX1543090
పపరర: మఝరళ తడడవరయ
తఇడడ:డ సదబభబరరవవ తడడవరయ
ఇఇటట ననఇ:45 -28
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట శవరజ
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : పవరషచఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:43
లఇ: ససస స
3430 SQX1543207
పపరర: రరఇబభబఝ జమకఇ

95-135/261

భరస : చడఇచయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-27
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-28
వయసదస:64
లఇ: పవ
3427 SQX0854240
పపరర: దదరర మలలల శదరర వడడ
డ రర

3422 SQX2670834
పపరర: పదదకవత ఆజళళళ⌍

3447 SQX2695831
పపరర: నదగగశదరరరవవ అడడసదమలల

95-116/198

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-135/262

3450 SQX2146702
పపరర: లకడక సదనత కకరరచతటట

95-135/263

భరస : రమమశ కకరరచతటట
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:53
లఇ: ససస స
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3451 SQX2146942
పపరర: బభల తడపవర సదఇదరర కకరగచటట

95-135/264

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ కకరరచడరర
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:81
లఇ: ససస స
3454 SQX0475772
పపరర: సదనత కర

95-115/412

95-116/202

95-115/522

95-135/269

95-135/272

95-135/275

95-135/278

95-135/281

తఇడడ:డ సతయ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:28
లఇ: పవ
3478 SQX2670826
పపరర: సతయపడసరదద నఇబమరర⌍
తఇడడ:డ కగశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:57
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

3459 MLJ2528610
పపరర: శశశలజ⌍ చఇదద⌍

95-135/267

3461 SQX2854347
పపరర: శరరద కలకటల పలల

భరస : హరరబభబఝ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-33
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-100/894

3464 MLJ2524882
పపరర: సడరయనదరరయణ⌍ నఇబమరర⌍

3467 MLJ2528933
పపరర: శవపరరదత ⌍ నఇబమరర⌍

3470 SQX0406959
పపరర: నదగసదధదరరణణ యన⌍

95-135/284

3473 SQX0706416
పపరర: హహమఇత కగశవ మణణ కకమమర
నఇబమరర
తఇడడ:డ శశషగరరర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:32
లఇ: పవ

3462 MLJ2528800
పపరర: జయలకకక⌍ నఇబమరర⌍

95-135/270

3465 MLJ2524908
పపరర: శరనవరస నఇబమరర⌍ ⌍

95-135/271

తఇడడ:డ కగశవరరవవ ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-135/273

3468 MLJ2529055
పపరర: దదనష నఇబమరర⌍

95-135/274

భరస : సతయపడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-135/276

3471 SQX0432328
పపరర: యగరనకద లకడక నరససకహ
మమరరస⌍ సకల⌍
తఇడడ:డ వర రరఘవయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:67
లఇ: పవ

95-135/277

95-135/279

3474 SQX1037580
పపరర: హనష గఝపరస నఇబమరర

95-135/280

తఇడడ:డ సతయ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-135/282
3476 SQX1525627
పపరర: లకడక నదగ రతన ససఇదరయ
నఇబమరర
భరస : హహమఇత కగశవ మన కకమమర నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కగశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:67
లఇ: పవ

3479 SQX1359265
పపరర: కకమమరర పప దదల

3480 SQX1366914
పపరర: రమమశ కకట

భరస : చరఇజవ
ఇఇటట ననఇ:45-74
వయసదస:45
లఇ: ససస స

95-135/268

భరస : హరనదధరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-67
వయసదస:81
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:59
లఇ: పవ
3475 SQX1037598
పపరర: తరరణ కకమమర నఇబమరర

95-116/203

భరస : శరనవరసరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:89
లఇ: పవ
3472 SQX0490425
పపరర: పడతస సతయనదరరయణ⌍

95-116/201

తఇడడ:డ వనఇకటరరమమరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : శశషగరరర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-70
వయసదస:51
లఇ: ససస స
3469 SQX0238840
పపరర: కగశవరరవవ నఇబమరర⌍

3456 SQX2695807
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ
కకపవషరరవవరర
తఇడడ:డ భభపరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-31
వయసదస:74
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడభఝదదస కలకటల పలల
ఇఇటట ననఇ:45-56-7
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-69
వయసదస:74
లఇ: పవ
3466 MLJ2528891
పపరర: లకడకపదదకవత నఇబమరర⌍ ⌍

3458 SQX2695823
పపరర: మణణకకమమరర కకపవషరరవవరర

95-135/266

95-116/200

భరస : వనఇకటసదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-31
వయసదస:69
లఇ: ససస స

భరస : మసరసన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-48
వయసదస:54
లఇ: ససస స
3463 MLJ2524783
పపరర: కకమమరసరదమ⌍ నఇబమరర⌍

3455 MLJ0855569
పపరర: లకకకపలల వ కకపవషరరవవరర

3453 SQX2147031
పపరర: వసదఇదర కకఇజగటట
భరస : వనఇకటటశదర రరవవ కకఇజగటట
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:84
లఇ: ససస స

భరస : సదరగష
ఇఇటట ననఇ:45-31
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-31
వయసదస:53
లఇ: పవ
3460 SQX2209740
పపరర: వజయ లకడక కనగలకషల

95-135/265

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కకఇజగటట
ఇఇటట ననఇ:45-30
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-31
వయసదస:42
లఇ: ససస స
3457 SQX2695815
పపరర: సదరగశ కకపవషరరవవరర

3452 SQX2146975
పపరర: శరనవరస రరవవ కకఇజగటట

95-116/566

3477 SQX2670818
పపరర: తడశఇకరరవవ నఇబమరర⌍

95-135/283

95-116/567

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:45-74
వయసదస:35
లఇ: పవ
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3481 SQX1366948
పపరర: సదమలత కకట

95-116/568

తఇడడ:డ రరమ కకషష కకట
ఇఇటట ననఇ:45-74
వయసదస:38
లఇ: ససస స
3484 SQX2091445
పపరర: రఇగయయ నదయఝడడ బరఇ

3482 SQX1366963
పపరర: రరమ కకషష కకట
తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:45-74
వయసదస:39
లఇ: పవ

95-105/759

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ బరఇ
ఇఇటట ననఇ:45-75
వయసదస:65
లఇ: పవ

3485 SQX2062099
పపరర: సరయపడవణ బరఇ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-76
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చరఇజవ పప దదల
ఇఇటట ననఇ:45-77
వయసదస:24
లఇ: పవ
3493 SQX2697985
పపరర: లకడకమనదకడ మమజగటట

95-115/524

95-115/527

95-115/530

95-116/579

95-116/582

తఇడడ:డ రరమ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-90
వయసదస:61
లఇ: పవ
3508 SQX2697944
పపరర: నరససఇహరరవవ వననగళళ
తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:45-91
వయసదస:27
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/576

3497 MLJ2465300
పపరర: బభల వఇశకకషష మదదద

95-115/525

95-116/574

3492 SQX2697977
పపరర: మమజగటట సతయనదరరయణ

3495 MLJ2465110
పపరర: శరతతదఇకటటశదరరరవవ మదదద

95-115/528

3498 MLJ2468171
పపరర: రమమదతవ మదదద

95-115/529

95-116/578

భరస : ఆఇజనవయఝలక⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-90
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-116/580

3504 SQX0661314
పపరర: లకకక దదపక
తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-90
వయసదస:32
లఇ: పవ

3506 SQX1619891
పపరర: రగహహణణ ఆవవల

3507 SQX0963322
పపరర: పదదకవత వవనగళళ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-91
వయసదస:27
లఇ: పవ

95-115/526

భరస : రరధదకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-86
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : లకడక రరమ వనఇకట కకటట రతన గఝపరస
ఇఇటట ననఇ:45-90
వయసదస:45
లఇ: ససస స

3509 SQX2697951
పపరర: కరళవరపడసరద వననగళళ

95-115/523

తఇడడ:డ మదదదరరధదకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-86
వయసదస:36
లఇ: పవ

95-116/583

భరస : ఏడడకకఇదలక
ఇఇటట ననఇ:45-90
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-115/532

3489 SQX2695799
పపరర: ఉమమదతవ శలబబ యన

95-116/577 3501 MLJ0860460
3500 MLJ0860445
పపరర: ఆఇజనవయఝలక⌍ వడడడ ఇ గఝఇట ⌍
పపరర: సతయవత⌍ వడడడ ఇ గఝఇట⌍

3503 SQX0269175
పపరర: కకమల శకరకకలల

95-116/571

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:45-83
వయసదస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-90
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-90
వయసదస:40
లఇ: ససస స
3505 SQX0661504
పపరర: గగవరదన జపలల

3494 SQX1301928
పపరర: శర సరయ రఇగ వరద న సఫ మ

3486 MLJ0858159
పపరర: అమరరసమమర శలబబ యన

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-76
వయసదస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-86
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదరగఇదడ
ఇఇటట ననఇ:45-86
వయసదస:27
లఇ: పవ
3502 MLJ0860478
పపరర: చఇదడశశఖర⌍ వడడడ ఇ గఝఇట⌍

95-116/573

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర రరవవ సఫ మ
ఇఇటట ననఇ:45-85
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-86
వయసదస:36
లఇ: పవ
3499 SQX1046730
పపరర: అశశక వనలలఇపలల

3491 SQX2423127
పపరర: రమమశ పప దదల

95-3/543

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-76
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చరఇజవ పప దదల
ఇఇటట ననఇ:45-77
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-83
వయసదస:61
లఇ: ససస స
3496 MLJ2465185
పపరర: మదదదరరధదకకషషమమరరస

95-116/570

తఇడడ:డ వనఇకనన⌍
ఇఇటట ననఇ:45-76
వయసదస:69
లఇ: పవ
95-116/575

3483 SQX2100469
పపరర: రగణఝకదతవ బరఇ
భరస : రఇగయయ నదయఝడడ బరఇ
ఇఇటట ననఇ:45-75
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగయయనదయఝడడ బరఇ
ఇఇటట ననఇ:45-75
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-116/572 3488 SQX2695781
3487 MLJ0859058
పపరర: వనఇకటరతనగరరరష⌍ శలబబ యన⌍
పపరర: సతయనదరరయణ శలబబ యన⌍

3490 SQX2148021
పపరర: ఇమమనదయయల పప దదల

95-116/569

95-116/581

95-115/531

భరస : ఖమళ వర పడసరద
ఇఇటట ననఇ:45-91
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-115/533

3510 SQX2697969
పపరర: అఇజమక వననగళళ

95-115/534

భరస : నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-91
వయసదస:38
లఇ: ససస స
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3511 MLJ2468551
పపరర: వనఇకట సదజన తడడక మళల

95-115/535

భరస : శరధర
ఇఇటట ననఇ:45-92
వయసదస:45
లఇ: ససస స
3514 SQX2697894
పపరర: వనఇకటటశదరరల తడడకమళళ

95-115/538

95-115/541

95-115/544

95-115/547

95-115/550

95-115/553

95-115/556

95-115/559

తఇడడ:డ వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-98
వయసదస:34
లఇ: పవ
3538 SQX1066647
పపరర: లకడక పవషషలత
భరస : శరనవరసద
ఇఇటట ననఇ:45-103
వయసదస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/540

తఇడడ:డ వవఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-92
వయసదస:48
లఇ: పవ

95-115/542 3519 SQX0963306
3518 SQX2697936
పపరర: వనఇకట అనఇతలకడక తడడకమళళ
పపరర: శరత తడడకమళళ

3521 SQX0704791
పపరర: వరలకడక చతపవరర

3524 SQX1063023
పపరర: వనఇకటటశదరరల చమడడశశటట

3527 SQX1063205
పపరర: బభలమజ శరఇత రరవవ

3530 SQX0165290
పపరర: యగగశదరర మఝవదల

95-115/545

95-115/548

95-115/551

3525 SQX1396424
పపరర: దదపసస బటభడ

95-115/549

3528 SQX1396028
పపరర: సతయవత పగడదల

95-115/552

భరస : నదగరరజ పగడదల
ఇఇటట ననఇ:45-96
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-115/554

3531 SQX0165340
పపరర: కకటటశదరరరవవ మఝవదల⌍

95-115/555

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-98
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-115/557

3536 SQX0269183
పపరర: అససఫ ఖమన

95-115/181

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-103
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-115/546

తఇడడ:డ నటరరజ బటభడ
ఇఇటట ననఇ:45-95
వయసదస:34
లఇ: ససస స

3533 SQX0705038
పపరర: సరయ సఇదదప కకమమర
యయనదమఝల
తఇడడ:డ వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-98
వయసదస:33
లఇ: పవ

3539 SQX2697886
పపరర: చలమయయ గఝఇటటరర

3522 SQX0704817
పపరర: వనఇకటభదదడ చతపవరర
తలల : వరమక
ఇఇటట ననఇ:45-94
వయసదస:44
లఇ: పవ

3534 SQX0705079
పపరర: వజయ కకమమర ఎనదమఝల

95-115/558

తఇడడ:డ నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:45-98
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదమ ఖమన
ఇఇటట ననఇ:45-100
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-115/183

95-115/543

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-93
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-98
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-98
వయసదస:53
లఇ: ససస స
3535 SQX0718783
పపరర: హరరష కకమమర యయనదమఝల

3516 SQX2697910
పపరర: శరధర తడడకమళళ

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-96
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఓబఝలలసద సరవతడ
ఇఇటట ననఇ:45-96
వయసదస:25
లఇ: పవ
3532 SQX0704866
పపరర: పదకకకమమరర యయనదమఝల

95-115/539

తఇడడ:డ సదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:45-95
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : బభలమజ శరఇత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-96
వయసదస:41
లఇ: ససస స
3529 SQX1842335
పపరర: సఇజ సరవతడ

3515 SQX2697902
పపరర: శరనవరస రరవవ తడడకమలల

భరస : వనఇకటభదదడ
ఇఇటట ననఇ:45-94
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-94
వయసదస:28
లఇ: ససస స
3526 SQX1063189
పపరర: మధదలత పటభనల

95-115/537

భరస : శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:45-92
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వశదనదధఇ బభదదతలమ
ఇఇటట ననఇ:45-93
వయసదస:45
లఇ: పవ
3523 SQX1046755
పపరర: సదనతద రరణణ చడనదనపరటట

3513 SQX0754671
పపరర: వనఇకట అనఇతలకడకకకమమరర
తడడకమళళ
భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-92
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-92
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-92
వయసదస:69
లఇ: ససస స
3520 SQX1396408
పపరర: జగగశదరయయ బభదదతలమ

95-115/536

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:45-92
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమసరదమ
ఇఇటట ననఇ:45-92
వయసదస:77
లఇ: పవ
3517 SQX2697928
పపరర: పదదకవత తడడకమళళ

3512 SQX0754622
పపరర: శరనవరస రరవవ తడడకమళళ

3537 SQX0910471
పపరర: రరజయ లకకక దరరశ

95-115/182

భరస : అఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:45-103
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-115/184

3540 MLJ0859934
పపరర: గరరరధర కకమమర తదదదబబ యన

95-115/185

తఇడడ:డ తదదదబబ యన మహహశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-104
వయసదస:36
లఇ: పవ
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3541 MLJ0860098
పపరర: అనదరరధ తదడడబబ యన

95-115/186

భరస : వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:45-104
వయసదస:36
లఇ: ససస స
3544 SQX2697860
పపరర: హహమలత తదడడబబ యన

95-115/189

95-115/192

95-115/195

3548 SQX2697829
పపరర: మధదసదధనరరవవ మఝవదల

3551 SQX0165373
పపరర: శరలకడక జమకలమడడగఝ

95-115/198

3554 SQX1066878
పపరర: హనదమఇతరరవవ మటటపలల

95-115/193

3557 SQX1547266
పపరర: లకడక మతతపలల

3546 MLJ0852244
పపరర: పదదకవత మఝవదల

3549 SQX2697837
పపరర: కకరషషకకమమరర మమడడశశటట ⌍

3552 SQX0754846
పపరర: వనఇకట సతయనదరరయణ
మటటపలల
తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ మటటపలల
ఇఇటట ననఇ:45-106
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-115/197

95-115/199

3555 SQX1372317
పపరర: లకడక తడవవణణ మటటపలల

95-115/200

భరస : శఇకర మటటపలల
ఇఇటట ననఇ:45-106
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-115/202

3558 SQX2697811
పపరర: లకడక మటటపలల

భరస : వనఇకట సతయనదరరయణ మతతపలల
ఇఇటట ననఇ:45-106
వయసదస:25
లఇ: ససస స

భరస : హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-106
వయసదస:59
లఇ: ససస స

3559 SQX1344191
పపరర: మలల కరరరఫ న రరవవ అతస పటల

3560 SQX1374834
పపరర: వజయ లకడక ఉరరటట

3561 SQX1374875
పపరర: రవ కకశశర ఉరరటట

తలల : మలల కరరరఫ న రరవవ అతస పటల
ఇఇటట ననఇ:45-107
వయసదస:25
లఇ: పవ
3562 SQX1428862
పపరర: కకషష మమరరస జరనదన
తఇడడ:డ సఇజవ రరవవ జరనదన
ఇఇటట ననఇ:45-107
వయసదస:51
లఇ: పవ
3565 SQX0170209
పపరర: పరరదసరరధద⌍ పస⌍

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ కఇదదమళళ
ఇఇటట ననఇ:45-88654
వయసదస:35
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

3563 SQX2697803
పపరర: వనఇకరయమక సడరర

95-131/254

3566 SQX0726711
పపరర: జగనమహన రరవవ పప టటట

95-115/208

3569 SQX0481093
పపరర: సరవతడ⌍ తతట⌍
భరస : ఆఇజనవయఝలక⌍
ఇఇటట ననఇ:45-88654
వయసదస:36
లఇ: ససస స

95-115/206

3564 SQX0080531
పపరర: బడహకనఇదఇ పస

95-131/253

తలల : పవనదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-136
వయసదస:73
లఇ: పవ
95-131/255

తఇడడ:డ బడహకనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:45-136
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-248/49

95-115/203

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ ఉరరటట
ఇఇటట ననఇ:45-107
వయసదస:34
లఇ: పవ

భరస : చనహనదమయయ
ఇఇటట ననఇ:45-107
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహకనఇదఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-136
వయసదస:33
లఇ: పవ
3568 SQX0006700
పపరర: వరగఇదడనదథ కఇదదమళళ

95-115/205

భరస : నదగభమషణఇ ఉరరటట
ఇఇటట ననఇ:45-107
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-115/207

95-115/194

95-115/196

భరస : వనఇకట సతయనదరరయణ మతతపలల
ఇఇటట ననఇ:45-106
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-115/204

95-115/191

భరస : రఇగనదయకకలక⌍
ఇఇటట ననఇ:45-105
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష మమరరస మటటపలల
ఇఇటట ననఇ:45-106
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-115/201

95-115/188

భరస : మధదసడధనరరవవ గగజ
ఇఇటట ననఇ:45-105
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : అససఫ ఖమన
ఇఇటట ననఇ:45-106
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-106
వయసదస:38
లఇ: పవ
3556 SQX1547217
పపరర: లకడక మతతపలల

95-115/190

తఇడడ:డ కరశవశదనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:45-105
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మటటపలల కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:45-106
వయసదస:61
లఇ: పవ
3553 SQX0755090
పపరర: శఇకర మటటపలల

3545 SQX2697878
పపరర: మమధవలత తదడడబబ యన

3543 SQX2697852
పపరర: వనఇకటరమణ తదడడబబ యన
తఇడడ:డ తదడడబబ యన మహహశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-104
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : గరరరధర కకమమర
ఇఇటట ననఇ:45-104
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగనదయకకలక⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-105
వయసదస:36
లఇ: పవ
3550 MLJ0852079
పపరర: హనదమఇతరరవవ మటపలల

95-115/187

తఇడడ:డ శతదరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:45-104
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : మహహశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:45-104
వయసదస:36
లఇ: ససస స
3547 MLJ2465425
పపరర: సదధదకర⌍ మమడడశశటట ⌍

3542 SQX2697845
పపరర: మహహశదర రరవవ తదడడబబ యన

3567 SQX0269852
పపరర: అజయ కకషష⌍ యఇడడ పడగడ⌍

95-131/422

తఇడడ:డ మహన రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-525-/2F
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-248/50

3570 SQX0566513
పపరర: రమమదతవ కఇదదమళళ⌍

95-248/51

భరస : వనఇకట రరయ కకషష చచదరర⌍
ఇఇటట ననఇ:45-88654
వయసదస:39
లఇ: ససస స
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3571 SQX0566786
పపరర: వనఇకట రరమకకరషష చచదరర⌍
కఇదదమళళ⌍
తఇడడ:డ వనఇకయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:45-88654
వయసదస:48
లఇ: పవ

95-248/52

3574 SQX0101915
పపరర: హససనద బబగమ మహమకద

95-114/26

95-248/53

తఇడడ:డ కకషష బఝగరట
ఇఇటట ననఇ:45-88654
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : జలమన మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-1
వయసదస:50
లఇ: ససస స
3577 SQX0101949
పపరర: జలమన మహమకద

3572 SQX1034685
పపరర: ఈశదర రరవవ బఝగరట

తఇడడ:డ షరరఫ మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-1
వయసదస:58
లఇ: పవ

3575 SQX0101923
పపరర: లయమఖత అల మహమకద

95-114/27

3578 SQX0101956
పపరర: ఆలయమ షపక

95-114/30

తఇడడ:డ తలక బభబఝ గఝఇటటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-1
వయసదస:39
లఇ: పవ
3586 MLJ0858365
పపరర: రరఘవరరడడడ మరల పలల

95-117/250

95-117/253

95-117/256

95-117/251

3590 SQX0060129
పపరర: దదరరరకళళయణ లఇకర

3593 SQX0590588
పపరర: శవకకమమర బబ లశశటట

95-117/259

3598 SQX0186486
పపరర: వనఇకట అమరనదధ గగలకసద
తఇడడ:డ వనఇకట చఇదడశశఖర రరవవ గగలకసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-3
వయసదస:34
లఇ: పవ

3596 SQX0427328
పపరర: నదఇచ పసడయ గగలకసద

95-117/254

3599 SQX0426387
పపరర: పదదకవత కకరరపరటట
భరస : వనఇకటటశదరరరవవ కకరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-3
వయసదస:50
లఇ: ససస స

95-114/34

3585 MLJ0855650
పపరర: సదలలచనమక మరల పలల

95-117/249

3588 SQX0005033
పపరర: ననన నదన

95-117/252

3591 SQX0159541
పపరర: సదజజత కలపరల

95-117/255

భరస : నదన నదన
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-117/257

3594 SQX0745869
పపరర: తతజ పవన మమడడరర

95-117/258

తఇడడ:డ ఉమమ మహహశదర రరవవ మమడడ రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-117/260

తఇడడ:డ వనఇకట చఇదడశశఖర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-3
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-118/8

3582 SQX0162198
పపరర: షమమ మహమకద

తఇడడ:డ పసచచయయ నదన
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట పరపరరరవవ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : మధదసడదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3587 MLJ2475325
పపరర: మధదసడధనరరవవ లఇకర

95-114/31

భరస : రరఘవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మధదసడదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమమరరవవ గగవఇదరరజలక
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:42
లఇ: పవ
3595 SQX2695773
పపరర: వనఇకటసదరషలత లఇకర

95-117/248

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ లఇకర
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మధదసడధన రరవవ లఇకర
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:42
లఇ: పవ
3592 SQX0427294
పపరర: రవ తతజ గగవఇదరరజల

3584 MLJ0852749
పపరర: లకకకకరఇతఇ అచదయత

3579 SQX0101972
పపరర: ఇసరకయల మహమకద⌍

తఇడడ:డ మఝసస ఫర మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-1
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రగశ రరడడడ మరల పలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-2
వయసదస:65
లఇ: పవ
3589 SQX0060103
పపరర: గరతద కళళయణ లఇకర

95-114/33

తఇడడ:డ లయమకత అలల మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-1
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-117/18

95-114/28

తఇడడ:డ మఝనర⌍ మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-1
వయసదస:42
లఇ: పవ

95-114/32 3581 SQX0162065
3580 SQX0162024
పపరర: సరదదక హహసపసన⌍ మమహమకద⌍
పపరర: ఆబదదననసర బబగఇ మమహమకద

3583 SQX0150664
పపరర: లలత కకమమర గఝఇటటట

3576 SQX0101931
పపరర: మఝనర మహమకద⌍
తఇడడ:డ ఇసరకయల⌍ మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-1
వయసదస:76
లఇ: పవ

భరస : ఇసరకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లయమకత అలల ⌍ మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-1
వయసదస:43
లఇ: పవ

95-114/25

తఇడడ:డ షరరఫ మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-1
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ షరరఫ మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-1
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-114/29

3573 SQX0101840
పపరర: మఝసస ఫర మహమకద

3597 SQX0891721
పపరర: పదదక వత పసరరగఝ

95-117/261

భరస : వవఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-3
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-118/9

3600 SQX0426452
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ

95-118/10

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-3
వయసదస:54
లఇ: పవ
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3601 SQX0742478
పపరర: రరమకకషష కకరరపరటట

95-118/11

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కకరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-3
వయసదస:29
లఇ: పవ

3602 SQX0742494
పపరర: లకకణ కకమమర కకరరపరటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కకరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-3
వయసదస:29
లఇ: పవ

3604 SQX2693638
పపరర: శశశలకకమమరర గగలకసద

95-118/14

3605 MLJ2484087
పపరర: సదనల కకమమర కకఠరరర

భరస : వనఇకట చఇదడశశఖరరరవవ గగలకసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-3
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ కకఠరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-4
వయసదస:46
లఇ: పవ

3607 MLJ2484202
పపరర: రమమష బభబఝ కకతత
స రర

3608 MLJ2484210
పపరర: కకషషవవణణ కకతత
స రర

95-118/205

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-4
వయసదస:55
లఇ: పవ
3610 SQX0002709
పపరర: రరమనదధఇ రరకగష

95-118/208

3611 SQX0601625
పపరర: శరరద రరమనదధఇ

95-118/203

95-118/206

95-118/209

తఇడడ:డ వనఇకట రరమమఇజనవయఝలక అనదబబడ లక
ఇఇటట ననఇ:46-1-5
వయసదస:34
లఇ: పవ
3616 SQX1823640
పపరర: పదక అనదబబడ లక

3617 SQX1861301
పపరర: సరయ అనరరధ రరమనదధఇ

95-118/215

3619 SQX0243501
పపరర: వనఇకట లకడక దతశఇ⌍
భరస : వవణఝ కకశశర⌍ దతశఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-6
వయసదస:35
లఇ: ససస స

95-118/219

3625 SQX2693604
పపరర: ససతద రరవమక కకట

95-118/222

3623 SQX1383207
పపరర: హరరబభబఝ పవలవరరస

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/210

3615 SQX1823608
పపరర: వజయలకడక అనదబబడ లక

95-118/213

3618 SQX0568246
పపరర: సరయఅనరరధ రరమనదధఇ

95-117/262

3621 SQX1065839
పపరర: సరదత పసడయమ పడతస

95-118/218

తఇడడ:డ చననయయ పడతస
ఇఇటట ననఇ:46-1-6
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-118/220

3624 SQX1429621
పపరర: ధనదశ పడత

95-118/221

తఇడడ:డ చనయయ పడత
ఇఇటట ననఇ:46-1-6
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-118/223

భరస : సరఇబశవరరవవ గఝరరజజల
ఇఇటట ననఇ:46-1-6
వయసదస:79
లఇ: ససస స

95-117/264 3629 SQX0002923
3628 SQX1833680
పపరర: వనఇకట సరయ లఖత మటమరరర
పపరర: వనఇకటటష మట మరరర

తఇడడ:డ వనఇకటటష మటమరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-8
వయసదస:23
లఇ: ససస స

95-118/217

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ పవలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-6
వయసదస:60
లఇ: పవ
3626 SQX2693612
పపరర: వనఇకరయమక గఝరరజజల

3612 SQX1429761
పపరర: ఆఇజనవయ దతత
స రరమనదదఇ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయ దతత
స రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-6
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చన రరమఝలక⌍ దతశఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-6
వయసదస:40
లఇ: పవ

3622 SQX1383132
పపరర: వ ఆర యస ఎన మలలల శదరర
పవలవరరస
భరస : హరర బభబఝ పవలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-6
వయసదస:57
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సదబబయయ కకట
ఇఇటట ననఇ:46-1-6
వయసదస:95
లఇ: ససస స

3620 SQX0243543
పపరర: వవణఝ కకశశర దతశఇ⌍

95-118/207

భరస : వనఇకట రరమమఇజనవయఝలక అనదబబడ లక
ఇఇటట ననఇ:46-1-5
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజననలక రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-5
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-118/216

3609 SQX1017699
పపరర: వజయ కకతత
స రర

తఇడడ:డ రరఘవ రరవవ రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-5
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-118/212

భరస : మహన కకషష అనదబబడ లక
ఇఇటట ననఇ:46-1-5
వయసదస:32
లఇ: ససస స

95-118/204

తఇడడ:డ రమమష బభబఝ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-4
వయసదస:28
లఇ: పవ

3614 SQX1823566
పపరర: వనఇకట రరమమఇజనవయఝలక
అనదబబడ లక
తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ అనదబబడ లక
ఇఇటట ననఇ:46-1-5
వయసదస:61
లఇ: పవ

95-118/214

3606 MLJ2484103
పపరర: లకడకకలషన కకతత
స రర
భరస : రమమషరబబఝ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-4
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయ దతత
స రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-5
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-118/211

95-118/13
3603 SQX2693620
పపరర: వనఇకట చఇదడశశఖరరరవవ గగలకసద

తఇడడ:డ కకఇడలరరవవ గగలకసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-3
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : సదనలకసమమర కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-4
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమనదధఇ రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-5
వయసదస:35
లఇ: పవ
3613 SQX1823558
పపరర: మహన కకషష అనదబబడ లక

95-118/12

3627 SQX1833672
పపరర: వనఇకటటష మటమరరర

95-117/263

తఇడడ:డ అనఇత సతయనదరరయణ మటమరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-8
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-118/401

తఇడడ:డ అనఇత సతయనదరరయణ మట మరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-8
వయసదస:49
లఇ: పవ

3630 SQX2382356
పపరర: షబర షపక

95-118/402

తఇడడ:డ మహమకద ఖససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-8
వయసదస:37
లఇ: పవ
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3631 SQX2411635
పపరర: హససన షపక

95-118/403

భరస : షబర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-8
వయసదస:37
లఇ: ససస స
3634 SQX2693570
పపరర: సరయపడసరదద మదదద

95-118/406

95-118/15

95-118/18

భరస : శవ సదబభబ రరవవ పసటటల
ఇఇటట ననఇ:46-1-11
వయసదస:52
లఇ: ససస స
3643 SQX2693562
పపరర: కసడ
స రర చఇతలపరటట

95-118/21

95-118/24

95-118/27

95-118/30

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ తవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-15
వయసదస:29
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/408

3638 SQX0554170
పపరర: నరగష చడనతనయ చఇతలపరటట

భరస : శరయపడసరదద మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-9
వయసదస:68
లఇ: ససస స
95-118/16

95-118/32

95-118/17

తఇడడ:డ శరయమ పడసరదరరవవ చఇతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-11
వయసదస:31
లఇ: ససస స

3641 SQX2693547
పపరర: అజయ కకమమర చఇతలపరటట

3642 SQX2693554
పపరర: శశషగరరమక చఇతలపరటట

95-118/19

3644 SQX0049031
పపరర: పవన కకమమర మదదసద

3647 SQX0403956
పపరర: వనఇకట తలక మదదసద

3650 SQX1338046
పపరర: సదరగష కకమమర బలల పలల

3653 SQX2693539
పపరర: నదసరర బ షపక

3656 MLJ0852137
పపరర: కనకదదరర రరచవరరర

3659 SQX1235606
పపరర: నరససఇహ రరవవ తవటట
తఇడడ:డ గగపరలరరవవ తవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-15
వయసదస:63
లఇ: పవ

95-118/20

భరస : నరససఇహరరవవ చఇతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-11
వయసదస:79
లఇ: ససస స
95-118/22

3645 SQX0049049
పపరర: ఝమనస మదదసద

95-118/23

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ మదదసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-12
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-118/25

3648 SQX1048041
పపరర: వనఇకటటశదరరల అనదన

95-118/26

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ అనదన
ఇఇటట ననఇ:46-1-12
వయసదస:76
లఇ: పవ
95-118/28

3651 SQX1338103
పపరర: బబబ సదజజత బలల పలల

95-118/29

భరస : సదరగష కకమమర బలల పలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-13
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-118/31

3654 SQX1619818
పపరర: శరరష చఇదడ గగటటటమఝకసల

95-115/560

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల గగటటటమఝకసల
ఇఇటట ననఇ:46-1-15
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-118/33

భరస : శరనవరసమమరరస రరచవరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-15
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-118/35

3639 SQX0554212
పపరర: జజహనవ చఇతలపరటట

తఇడడ:డ శరయమ పడసరదరరవవ చఇతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-11
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : ఖమసదలక షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-13
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమచఇదడ రరవవ రరచవరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-15
వయసదస:70
లఇ: పవ
3658 SQX1235531
పపరర: పవరష చఇదడ రరవవ తవటట

3636 SQX2693596
పపరర: లకడకకకమమరర మదదద

తఇడడ:డ పసద వనఇకటటశదరరల బలల పలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-13
వయసదస:46
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల అనదమలక
ఇఇటట ననఇ:46-1-13
వయసదస:48
లఇ: ససస స
3655 MLJ0850321
పపరర: శరనవరసమమరరస రరచవరరర

95-118/407

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ మదదసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-12
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : రరమ కకషష అనదన
ఇఇటట ననఇ:46-1-12
వయసదస:41
లఇ: ససస స
3652 SQX2001154
పపరర: హహమలత అనదమలక

3635 SQX2693588
పపరర: రరధదకకరషషమమరరస మదదద

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ మదదసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-12
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఘవయయ మదదసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-12
వయసదస:71
లఇ: పవ
3649 SQX1862010
పపరర: భవరన అనదన

95-118/405

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ చఇతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-11
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : అజయ కకమమర చఇతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-11
వయసదస:50
లఇ: ససస స
3646 SQX0049114
పపరర: వనఇకట సదబభబరరవవ మదదసద

3633 SQX1861731
పపరర: గఝరర రరఘవవఇదడ నవన
గరదఇశశటట
తలల : అరరణద కరమమరర గరదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-9
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరయ పడసరదద మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-9
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ చఇతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-11
వయసదస:57
లఇ: పవ
3640 SQX0955955
పపరర: రరమలకకక పసటటల

95-118/404

భరస : రరధదకకషషమమరరస
⌍ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-9
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-9
వయసదస:73
లఇ: పవ
3637 SQX0553735
పపరర: శరయఇపడసరదరరవవ చఇతలపరటట

3632 MLJ0858449
పపరర: బసవరరణణ⌍ మదదద⌍

3657 SQX1235523
పపరర: సరఇబభడజయఇ తవటట

95-118/34

భరస : నరససఇహ రరవవ తవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-15
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-118/36

3660 SQX0955971
పపరర: రమణ చదగఇ

95-118/37

భరస : నదగర రరడడడ చదగఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-16
వయసదస:39
లఇ: ససస స
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3661 SQX0955989
పపరర: నదరరయణమమక చదగఇ

95-118/38

భరస : రరమ సదబభబ రగడడ క చదగఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-16
వయసదస:71
లఇ: ససస స
3664 SQX2693497
పపరర: శఇకరర జపవడడ⌍

95-118/41

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ⌍ జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-18
వయసదస:55
లఇ: పవ
3667 SQX2693521
పపరర: మమధవ జపవడడ⌍

95-118/44

95-118/47

తఇడడ:డ కకషషమమరరస⌍ బఇడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-20
వయసదస:47
లఇ: పవ
3676 SQX1859693
పపరర: అరరణద దతవరకకఇడ

95-118/52

95-118/1036

95-118/7

తఇడడ:డ హరర బభబఝ పసఇడడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-21
వయసదస:26
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/45

3671 SQX2693489
పపరర: వమల బబ డపరటట

3674 SQX0464800
పపరర: రరధదకరరరణణ⌍ బఇడడ⌍

3677 SQX2693448
పపరర: వనఇకటలకడకకకమమరర బఇడడ⌍

3680 SQX2855955
పపరర: శర లకడక తరరగరళళరర

3683 MLJ0853234
పపరర: శరనద⌍ చలమల⌍

95-118/57

3686 SQX0955963
పపరర: భడమరరఇబ పఫ కల

95-118/48

3689 SQX2693430
పపరర: రరమబడహకమఝ చలమల
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల చలమల
ఇఇటట ననఇ:46-1-21
వయసదస:45
లఇ: పవ

3669 SQX2693463
పపరర: వనఇకటభడవవ బబ డపరటట

95-118/46

3672 SQX2844181
పపరర: మలల శదరర వడల పవడడ

95-117/1296

భరస : శరనవరస రరవవ వడల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-20
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-118/50

3675 SQX1248526
పపరర: శరనవరసరరవవ దతవరకకఇడ

95-118/51

తఇడడ:డ కకషష దతవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-20
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-118/53

3678 SQX2693455
పపరర: రమమసతయశర బఇడడ⌍

95-118/54

తఇడడ:డ కకషషమమరరస⌍ బఇడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-20
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-118/1040

3681 SQX2060911
పపరర: మఝఇతదజ బబగఇ షపక

95-114/35

భరస : మహబమబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-21
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-118/55

3684 SQX0001982
పపరర: సదజజత చలమల⌍

95-118/56

భరస : శరనవరసద⌍ చలమల
ఇఇటట ననఇ:46-1-21
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-118/58

భరస : సరఇబశవరరవవ పఫ కల
ఇఇటట ననఇ:46-1-21
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-118/60

95-118/43

తఇడడ:డ పసచచయయ బబ డపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-19
వయసదస:80
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల ⌍ చలమల
ఇఇటట ననఇ:46-1-21
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : గణణశ కకమమర⌍ ఉలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-21
వయసదస:33
లఇ: ససస స
3688 SQX1481290
పపరర: మననజ కకమమర పసఇడడల

3668 SQX1943943
పపరర: నససమ షపక

95-118/40

భరస : కకషరషరరవవ జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-18
వయసదస:71
లఇ: ససస స

భరస : నదగరరజ తరరగరళళరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-20
వయసదస:21
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల చలమల
ఇఇటట ననఇ:46-1 21
వయసదస:66
లఇ: ససస స
3685 SQX0340380
పపరర: ఉలల శవకలమయణణ⌍

3666 SQX2693513
పపరర: సరమమమజయమఝ జపవడడ

95-118/42

భరస : కకషషమమరరస⌍ బఇడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-20
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భఇధదవవ: టట శరలకడక
ఇఇటట ననఇ:46-1-20
వయసదస:33
లఇ: పవ
3682 SQX2692358
పపరర: అలవవలమక చలమల

3665 SQX2693505
పపరర: రవ జపవడడ

భరస : సదరగషరబబఝ⌍ బఇడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-20
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరవవ దతవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-20
వయసదస:42
లఇ: ససస స
3679 SQX2849800
పపరర: నగరజ తరరగరళళరర

తఇడడ:డ శరరరమఝలక⌍ నదయఝడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-18
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటభడవవ బబ డపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-19
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-118/49

3663 SQX0150706
పపరర: సడరయపడకరష నదయఝడడ⌍

భరస : సడరయపడకరష నదయఝడడ⌍ నదయఝడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-18
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-19
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరవవ బబ డపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-19
వయసదస:46
లఇ: పవ
3673 MLJ0851428
పపరర: సదరగష బభబఝ బఇడడ⌍ ⌍

95-118/39

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-18
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : రవ⌍ జపవడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-18
వయసదస:46
లఇ: ససస స
3670 SQX2693471
పపరర: సతయనదనరయణ బబ డపరటట

3662 MLJ2484772
పపరర: లకకకరరజయఇ⌍ నదయఝడడ⌍

3687 SQX1382266
పపరర: రగవఇత కకమమర పఫ కల

95-118/59

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ పఫ కల
ఇఇటట ననఇ:46-1-21
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-118/61

3690 SQX0384032
పపరర: బభలకకషష పఫ లశశటట ⌍

95-135/285

తఇడడ:డ కకమమర సరదమ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-21
వయసదస:65
లఇ: పవ
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3691 SQX0384180
పపరర: రజయమ షపక

95-135/286

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:46-1-21
వయసదస:31
లఇ: ససస స
3694 SQX0181453
పపరర: నదగగశదరరరవవ పలల వవల

95-118/64

95-118/67

95-118/70

95-118/73

95-118/76

95-118/79

95-118/82

భరస : మహహశ⌍ అమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-29
వయసదస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3704 SQX0002915
పపరర: రమమదతవ నడడమమరర

3707 SQX1620054
పపరర: గరతదఇజల నడమమనడరర

3710 SQX0049056
పపరర: భభససరరరవవ రరమశశటట ⌍

3713 SQX0950675
పపరర: భభరర వ శరజ రరమశశటట

95-118/85

3716 MLJ0853325
పపరర: సతయవత⌍ గలభభ⌍

95-118/74

3719 SQX0997718
పపరర: అనత అమకశశటట
తఇడడ:డ సదబబయయ అమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-29
వయసదస:32
లఇ: ససస స

3699 SQX1823616
పపరర: సదజజత పసఇడడల

95-118/69

3702 SQX2693414
పపరర: వనఇకటరతనమక అమకశశటట

95-118/72

3705 SQX0003012
పపరర: నడడమఝరర శరనవరస రరవవ⌍

95-118/75

తఇడడ:డ నదరరయణ⌍ నడడమఝరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-25
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-118/77

3708 SQX1943901
పపరర: నడమమనడరర దతవక రరణణ

95-118/78

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ నడమమనడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-25
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-118/80

3711 SQX0049080
పపరర: పదకలత రరమశశటట ⌍

95-118/81

భరస : భభససరరరవవ⌍ రరమశశటట ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-28
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-118/83

3714 SQX1305094
పపరర: కరశయప నదగరరరఫ న రరమశశటట

95-118/84

తఇడడ:డ భభససర రరవవ రరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-28
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-118/86

భరస : వనఇకటటసదరరల⌍ గలభభ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-29
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-118/88

95-118/66

భరస : వనఇకటటశదరరల అమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:91
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భభససర రరవవ రరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-28
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదరరయణ సరదమ అమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-29
వయసదస:40
లఇ: పవ
3718 SQX0339473
పపరర: అమకశశటట జజయత⌍

95-118/71

తఇడడ:డ పరనకరలరరవవ⌍ రరమశశటట ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-28
వయసదస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరనకరలరరవవ⌍ రరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-28
వయసదస:73
లఇ: పవ
3715 MLJ0853267
పపరర: మహహష అమకశశటట

3701 SQX2693372
పపరర: భమశఇకర అమకశశటట ⌍

3696 SQX0449421
పపరర: కకటటశదరర అమకససటట ⌍

భరస : హరర పసఇడడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ నడమమనడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-25
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ నడమనడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-25
వయసదస:21
లఇ: ససస స
3712 SQX0181032
పపరర: జగననకహనరరవవ రరమశశటట ⌍

95-118/68

భరస : శరనవరస రరవవ నడడమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-25
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ నడమమనడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-25
వయసదస:27
లఇ: పవ
3709 SQX2030013
పపరర: దతవక రరణణ నడమనడరర

3698 SQX1823533
పపరర: వఇశ కకషష పసఇడడల

95-118/63

భరస : భమమ శఇకర⌍ అమకససటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ అమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : శఇకరరరవవ బబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:63
లఇ: ససస స
3706 SQX1191824
పపరర: లకడక రవ శఇకర నడమమనడరర

95-118/65

తలల : సదజజత పసఇడడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:25
లఇ: పవ

తలల : సదజజత పసఇడడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:51
లఇ: పవ
3703 SQX2693422
పపరర: వనఇకటలకడక బబ యన

3695 SQX0340505
పపరర: బబ యన శరత చఇదడ⌍

3693 SQX0181404
పపరర: కనకమక ఏనశశటట
తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ ఏనశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ⌍ బబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశసరగరరరరరవవ శలమఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:29
లఇ: ససస స
3700 SQX1823624
పపరర: హరర పసఇడడల

95-118/62

భరస : శశషగరరర రరవవ సడలఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరససస స పలల వవల
ఇఇటట ననఇ:46-1-23
వయసదస:83
లఇ: పవ
3697 SQX0865618
పపరర: అనడష శలమఇ

3692 SQX0002881
పపరర: సడలఇ పదదకవత

3717 MLJ0857524
పపరర: నదరరయణసరదమ అమకశశటట ⌍

95-118/87

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ అమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-29
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-118/89

3720 SQX2062461
పపరర: యమమన పదకశర గలబభ

95-118/90

తలల : సతయవత గలబభ
ఇఇటట ననఇ:46-1-29
వయసదస:21
లఇ: ససస స
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3721 SQX2693356
పపరర: సదబభబరరవవ అమకశశటట

95-118/91

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల అమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-29
వయసదస:61
లఇ: పవ
3724 SQX0181065
పపరర: భఝవనవశదరర⌍ యలవరరస⌍

95-118/93

3725 SQX1943950
పపరర: రఘఝనదధ తననరర

95-118/96

3728 SQX2693331
పపరర: చనపఫ లలశదరరరవవ యలవరరస

తఇడడ:డ apparao యలవరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-31
వయసదస:33
లఇ: పవ

3731 SQX1016766
పపరర: పరరదత యలవరరస

తఇడడ:డ బఝచచయయ యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-31/2
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : శరరరమ యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-31/2
వయసదస:30
లఇ: ససస స
3739 SQX2693307
పపరర: పడమలససలదరరజ జరరరపఫ తతల

95-118/106

95-118/109

3740 SQX2693315
పపరర: లలతమమరర రరట జరరరపఫ తతల

3743 MLJ0857508
పపరర: వనఇకటటశదరరరరవ⌍ పసరరగఝ⌍

95-118/226

3746 SQX0742577
పపరర: లమవణయ హరరరత పప తత
స రర

95-118/101

3729 SQX2693349
పపరర: పరరదత యలవరరస

95-118/98

3732 SQX1837129
పపరర: హరరకకరషష ఆలలరర

95-119/5

3735 SQX1860576
పపరర: రవఇదడ బభబఝ యలవరరర

95-118/102

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ యలవరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-31/2
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-118/104

3738 SQX0002055
పపరర: రరనద శరమమయల జరరరపఫ తతల

95-118/105

భరస : శరమమయల కకరణ జరరరపఫ తతల
ఇఇటట ననఇ:46-1-32
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-118/107

3741 SQX0339390
పపరర: పసరరగఝ శరనవరసరరవవ

95-118/108

తఇడడ:డ కకషషమమరరస పసరరగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-1-33
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-118/224

3744 SQX0339085
పపరర: పసరరగఝ లకకకపడసనన

95-118/225

భరస : శరనవరసరరవవ పసరరగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-1-33
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-118/227

తఇడడ:డ వనఇకట నదగ భమషణ రరవవ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-34
వయసదస:29
లఇ: ససస స

95-118/228
3747 SQX0865659
పపరర: వవఇకట శవ నదగ లకకక కనమరరల
పవడక
భరస : ససతద రరమ కకషష వర పడసరద కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-34
వయసదస:38
లఇ: ససస స

95-118/230 3750 SQX1166355
3749 SQX1166348
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద కరవవరర
పపరర: వషత
ష పసడయ కరవవరర

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ కరవవరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-34
వయసదస:59
లఇ: పవ

95-118/95

తఇడడ:డ శశషగరరర రరవవ ఆలలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-31
వయసదస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషషమమరరస⌍ పసరరగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-1-33
వయసదస:52
లఇ: పవ

95-118/229
3748 SQX0865949
పపరర: ససతద రరమ కకషష వర పడసరద
కనమరల పవడడ
తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ గరరర కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-34
వయసదస:44
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-119/4

భరస : జజననసలదరరజ జరరరపఫ తతల
ఇఇటట ననఇ:46-1-32
వయసదస:72
లఇ: ససస స

భరస : కకషరష రరడడడ దదఇతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-33
వయసదస:74
లఇ: ససస స
3745 SQX0150680
పపరర: వనఇకట నదగభమషణరరవవ
పప తత
స రర
తఇడడ:డ సరదమ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-34
వయసదస:55
లఇ: పవ

3737 SQX1944347
పపరర: పరరదత యలవరరస

3726 SQX1944131
పపరర: వజయ తననరర

భరస : ఆదదశశషయయ యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-30
వయసదస:70
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-31/2
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : జజన ససలదరరజ జరరరపఫ తతల
ఇఇటట ననఇ:46-1-32
వయసదస:74
లఇ: ససస స
3742 SQX1338475
పపరర: వనఇకటటశదరమక దదఇతరరడడడ

95-118/97

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ యలవరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-31/2
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-118/103

95-80/695

భరస : రఘఝనదధ తననరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-30
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-1-31
వయసదస:54
లఇ: ససస స

95-118/100 3734 SQX1860535
3733 SQX1860402
పపరర: వనఇకట సదబభబరరవవ యలవరరర
పపరర: లకడక యలవరరర

3736 SQX1944180
పపరర: జజయత యలవరరస

95-118/94

తఇడడ:డ ఆదదశశషయయ యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-30
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-118/99

3723 SQX2337327
పపరర: కరరఇత దదపర తననరర
తఇడడ:డ రఘఝనదథ తననరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-30
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమకకషష రరవవ తననరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-30
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బఝచచయయ యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-30
వయసదస:72
లఇ: పవ
3730 SQX2330496
పపరర: చడననకగశవ రరవవ yalavarthi

95-118/92

భరస : నదరరయణసరదమ⌍ అమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-29
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస⌍ యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-30
వయసదస:37
లఇ: ససస స
3727 SQX2693323
పపరర: ఆదదశశషయయ యలవరరస

3722 SQX2693364
పపరర: శవపరరదత అమకశశటట ⌍

95-118/231

తఇడడ:డ శవరరమ కకషష పడసరద కరవవరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-34
వయసదస:28
లఇ: ససస స
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3751 SQX1166371
పపరర: ఝమనసరరణణ కమక

95-118/232

భరస : శవ రరమ కకషష పడసరద కమక
ఇఇటట ననఇ:46-1-34
వయసదస:54
లఇ: ససస స
3754 SQX1861079
పపరర: సరయ మతఇగమల

95-118/235

95-118/238

95-118/241

95-118/244

95-118/247

95-118/248

తఇడడ:డ వనఇకటరరమయయ పపటటటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-36/1
వయసదస:60
లఇ: పవ
3772 SQX2693299
పపరర: సదజజత పపటటటట

95-118/251

తఇడడ:డ శవ పడసరద కతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-38
వయసదస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/242

3764 SQX2206670
పపరర: బలరఇ మఝపషనవన

3767 SQX1016964
పపరర: తరరమల నదగ కకమమరర
నరగసదదమలల
భరస : నదగగశదరరరవవ నరగసదదమలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-36
వయసదస:58
లఇ: ససస స
3770 SQX1860709
పపరర: సదబడమణయఎఇ గగటటటపరటట

3773 SQX0482745
పపరర: లకకమక వడల మమడడ

95-118/254

3776 SQX0181123
పపరర: సరదత తదటట

95-118/245

3779 SQX1134477
పపరర: కకటటశదరమక మలలల ఇకకఇడ
భరస : సరయ బభబఝ మలలల ఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-38
వయసదస:53
లఇ: ససస స

3759 SQX1150531
పపరర: వమలమక రరవపరటట

95-118/240

3762 SQX1248823
పపరర: భభగయలకడక ఎరరరఇససటట

95-118/243

3765 SQX0181099
పపరర: లలమవత⌍ చదలవరడ⌍

95-118/246

తఇడడ:డ చలపతరరవవ⌍ చదలవరడ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-36
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-119/6

3768 SQX1544817
పపరర: వనమమల రరయఇకక

95-119/7

భరస : వవలగగఇదయయ రరయఇకక
ఇఇటట ననఇ:46-1-36
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-118/249

3771 SQX2062453
పపరర: సదబడమణయఇ గగటటటపరటట

95-118/250

తఇడడ:డ శరనద గగటటటపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-36/1
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-118/252

3774 SQX2317519
పపరర: శరకరఇత వడల పవడడ

95-118/253

తఇడడ:డ రరమ రరవవ వడల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-37
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-118/255

భరస : పడసరదద తదటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-38
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-118/257

95-118/237

భరస : కగశవ నదరరయణ ఎరరరఇససటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-35
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : రరమమరరవవ వడల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-37
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ తదఇటట⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-38
వయసదస:40
లఇ: పవ
3778 SQX0181156
పపరర: శరరష రరణణ కతత
స ల

3761 SQX1248815
పపరర: శవ నదగ సరయ ఎరరరఇససటట

3756 MLJ0857482
పపరర: వనఇకటరమణ రరడడడ

భరస : లకడక నదరరయణ రరవపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-35
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తలల : సదజజత గగటటటపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-36/1
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : బభబఝరరవవ పపటటటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-36/1
వయసదస:56
లఇ: ససస స
3775 SQX0181115
పపరర: యశదఇత⌍ తదఇటట⌍

95-118/239

తఇడడ:డ బబనరరగర మఝపషనవన
ఇఇటట ననఇ:46-1-35
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ ససదద దబతస న
ఇఇటట ననఇ:46-1-36
వయసదస:41
లఇ: పవ
3769 MLJ0856112
పపరర: బభబఝరరవవ పపటటటట

3758 SQX1065847
పపరర: కరరణ మఝపషనవన

95-118/234

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-35
వయసదస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కగశవ నదరరయణ ఎరరరఇససటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-35
వయసదస:26
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రమణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-35
వయసదస:64
లఇ: ససస స
3766 SQX0742452
పపరర: రవకకమమర ససదద దబతస న

95-118/236

భరస : బభల రరఇ మఝపషనవన
ఇఇటట ననఇ:46-1-35
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : ససతదరరమయయ రరవపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-35
వయసదస:33
లఇ: ససస స
3763 SQX2204519
పపరర: వనఇకట రమణమక రరడడడ

3755 MLJ0857383
పపరర: శవపరరదత రరడడ

3753 SQX1860287
పపరర: దతవ మతఇగమల
భరస : వరడ రరజ మతఇగమల
ఇఇటట ననఇ:46-1-34
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-35
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బలరరఇ మఝపషనవన
ఇఇటట ననఇ:46-1-35
వయసదస:30
లఇ: పవ
3760 SQX1150556
పపరర: ససరరష రరవపరటట

95-118/233

భరస : సరదమ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-34
వయసదస:74
లఇ: ససస స

తలల : దతవ మతఇగమల
ఇఇటట ననఇ:46-1-34
వయసదస:23
లఇ: పవ
3757 SQX1065821
పపరర: కకషష చడనతనయ మఝపషనవన

3752 SQX1352889
పపరర: సరగజన దతవ పప తత
స రర

3777 SQX0181131
పపరర: లమవణయ మణణ కతత
స ల

95-118/256

తఇడడ:డ శవ పడసరద కతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-38
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-118/258

3780 SQX2693265
పపరర: శవపడసరదద కతత
స ల

95-118/259

తఇడడ:డ వనఇకటపషయయ కతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-38
వయసదస:68
లఇ: పవ
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3781 SQX2693273
పపరర: ససతదరరమమరరవవ తదటట

95-118/260

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ తదటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-38
వయసదస:48
లఇ: పవ
3784 SQX1627241
పపరర: దరయబ దదసరర

95-119/9

95-118/264

95-118/267

95-135/287

95-118/272

95-118/275

95-118/278

తలల : పదక దదడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-42
వయసదస:24
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3794 MLJ0851170
పపరర: మహహష బభబఝ వఇకర

3797 SQX1002948
పపరర: రరజ రరజగశదరర వఇకర

3800 SQX0336750
పపరర: మచదచ పదకజ

3803 SQX0482554
పపరర: పడభఝదదస మచదచ

95-118/281

3806 SQX1859545
పపరర: వర లకడక రరవవల

95-118/270

3809 SQX2062388
పపరర: వనయ కకమమర దదడడ
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ దదడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-42
వయసదస:26
లఇ: పవ

3789 SQX0687293
పపరర: రరమకకషష వఇక

95-118/266

3792 SQX2693257
పపరర: సరగజన రరమన

95-118/269

3795 SQX0001883
పపరర: ఉమ రరణణ వఇకర

95-118/271

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ వఇకర
ఇఇటట ననఇ:46-1-41
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-118/273

3798 SQX2693224
పపరర: సతయనదనరరయణ వఇకర

95-118/274

తఇడడ:డ రరఘవయయ వఇకర
ఇఇటట ననఇ:46-1-41
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-118/276

3801 SQX0337501
పపరర: బఝడకల లకడక⌍

95-118/277

భరస : శరనవరసద⌍ బఝడకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-42
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-118/279

3804 SQX0742445
పపరర: కకషఫ ర మచచ

95-118/280

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ మచచ
ఇఇటట ననఇ:46-1-42
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-118/282

తఇడడ:డ గరరర కకమమర రరవవల
ఇఇటట ననఇ:46-1-42
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-118/284

95-118/263

భరస : రరమన కకటటట రరమన
ఇఇటట ననఇ:46-1-39
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ మచదచ
ఇఇటట ననఇ:46-1-42
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : కకశశర మమచ
ఇఇటట ననఇ:46-1-42
వయసదస:26
లఇ: ససస స
3808 SQX1860659
పపరర: జజయతదసన దదడడ

95-118/268

భరస : పడభఝదదస మచదచ
ఇఇటట ననఇ:46-1-42
వయసదస:37
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల మచదచ
ఇఇటట ననఇ:46-1-42
వయసదస:65
లఇ: ససస స
3805 SQX1429639
పపరర: లకడక మమచ

3791 SQX2693240
పపరర: మమణణకరయలరరవవ వఇకర

3786 MLJ0852624
పపరర: సదరగష బభబఝ పఫ తతల

తఇడడ:డ హరరబభబఝ వఇక
ఇఇటట ననఇ:46-1-39
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : మహహష బభబఝ వఇకర
ఇఇటట ననఇ:46-1-41
వయసదస:30
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదనరరయణ⌍ వఇకర⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-41
వయసదస:58
లఇ: ససస స
3802 SQX0337600
పపరర: మచదచ రరజమక

95-118/265

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ వఇకర
ఇఇటట ననఇ:46-1-41
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ వఇకర
ఇఇటట ననఇ:46-1-41
వయసదస:35
లఇ: పవ
3799 SQX2693232
పపరర: కకషషకకమమరర వఇకర⌍

3788 SQX0002972
పపరర: శవ సదజజత⌍

95-119/8

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ పఫ తతల
ఇఇటట ననఇ:46-1-39
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజనకకరరమయయ వఇకర
ఇఇటట ననఇ:46-1-39
వయసదస:72
లఇ: పవ

భరస : వరరసరదమ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-39
వయసదస:80
లఇ: ససస స
3796 SQX0569368
పపరర: వఇకర సదదశవరరవవ

95-118/262

భరస : శవ కకషష రరవవ⌍ శవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-39
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబ శవ రరవవ పఫ ననగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-39
వయసదస:39
లఇ: ససస స
3793 SQX0384347
పపరర: సరమమమజయఇ జర⌍

3785 MLJ0852616
పపరర: మమధవ పఫ తతల

3783 SQX0942268
పపరర: దదరరర పరవన తవటట
తఇడడ:డ మలలల శదర రరవవ తవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-38
వయసదస:30
లఇ: ససస స

భరస : సదరగష బభబఝ పఫ తతల
ఇఇటట ననఇ:46-1-39
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ రరమయయ శవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-39
వయసదస:47
లఇ: పవ
3790 SQX0948570
పపరర: పఫ ననగఇటట యమమన

95-118/261

భరస : శవపడసరదద కతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-38
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : మఝరళ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-38
వయసదస:48
లఇ: ససస స
3787 MLJ0858530
పపరర: శవకకషష

3782 SQX2693281
పపరర: వరరఇజనవయమక కతత
స ల

3807 SQX1859560
పపరర: ఉమ మహహశదరర పసటభటటల

95-118/283

తఇడడ:డ ససవర సదబభబరరవవ పసటటల
ఇఇటట ననఇ:46-1-42
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-118/285

3810 SQX2542611
పపరర: రరమ లకడక పసటటల

95-104/711

భరస : సదబబ రరవవ పసటటల
ఇఇటట ననఇ:46-1-42, MOTUPALLI VARI V
వయసదస:52
లఇ: ససస స
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3811 SQX2491074
పపరర: ఉమ మహహశదరర పసటటల

95-118/286

3812 SQX0489013
పపరర: శరధర వడల మమడడ

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ పసటటల
ఇఇటట ననఇ:46-1-42, MOTUPALLI VARI V
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమమరరవవ వడల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-43
వయసదస:35
లఇ: పవ

3814 MLJ0856625
పపరర: రఘఝనదధ⌍ తతళళళరర⌍

3815 SQX0002675
పపరర: అమకతవలల తదళళ
ల రర

95-118/289

తఇడడ:డ రరఘవవఇదడరరవవ ⌍ తతళళళరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-44
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఘవవఇదడ రరవవ తదళళ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-44
వయసదస:37
లఇ: ససస స

3817 SQX0742403
పపరర: వనఇకట కకషరషరరవవ కటభట

3818 SQX0742684
పపరర: పరవన కటభట

95-118/292

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-44
వయసదస:53
లఇ: పవ
3820 SQX2693208
పపరర: ఆదడమక మఝటటరర

95-118/295

95-118/298

95-118/301

95-118/304

95-118/307

తఇడడ:డ గగపరలరరవవ బయన
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:62
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/296

3830 SQX0569533
పపరర: దదడదడ శరనవరస రరవవ⌍

3833 SQX1047977
పపరర: సరయ మహహశ బయయన

95-118/310

3836 SQX1191832
పపరర: సరయ కకషష తదడడపరరస

95-118/299

3839 SQX2693174
పపరర: మనదకకమమరర కకరరళళ⌍
భరస : కరమమశదరరరవవ⌍ కకరరళళ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:61
లఇ: ససస స

3819 SQX1429795
పపరర: మతడ మననహర సరయ కటభట

95-118/294

3822 MLJ0850305
పపరర: వరభభససరరరవవ పలల ఇపరటట

95-118/297

3825 SQX0125351
పపరర: వనయ కకమమర పలల ఇపరటట

95-118/300

తఇడడ:డ వరభభససర రరవవ పలల ఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-118/302

3828 SQX0554196
పపరర: వజయ దదపసక పలల ఇపరటట

95-118/303

తఇడడ:డ వర భభససరరరవవ పలల ఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-118/305

3831 SQX0865667
పపరర: శవ నదగ బభబఝ చడనదనరర

95-118/306

తఇడడ:డ వరరఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-118/308

3834 SQX1048082
పపరర: రవతతజ తదడడపరరస

95-118/309

తఇడడ:డ ఓఇకరర మమరరస తదడడపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-118/311

తఇడడ:డ ఓఇకరర మమరరస తదడడపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-118/313

95-118/291

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ పలల ఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ బయయన
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ దదడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:27
లఇ: పవ
3838 SQX2693166
పపరర: వనఇకటరతనఇ బయన

3827 SQX0553974
పపరర: పడవణ పలల ఇపరటట

3816 SQX0742379
పపరర: సదనతద రరణణ కటభట

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష రరవవ కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-44
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ దదడదడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : శవ నదగ బభబఝ చడనదనరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:42
లఇ: ససస స
3835 SQX1075762
పపరర: వనయ కకమమర దదడడ

95-118/293

తఇడడ:డ వర భభససరరరవవ పలల ఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ⌍ దదడదడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:50
లఇ: ససస స
3832 SQX0865675
పపరర: అఇబక చడనదనరర

3824 SQX0125161
పపరర: రరమలకడక సరబభడజయఇ మదదద

95-118/288

భరస : వనఇకట కకషష రరవవ కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-44
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:66
లఇ: పవ
3829 SQX0569343
పపరర: దదడదడ రరణణ⌍

95-118/290

భరస : రరఘవవఇదడరరవవ తదళళళరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-44
వయసదస:58
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ బఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:75
లఇ: ససస స
3826 SQX0125369
పపరర: శరనవరసరరవవ మదదద

3821 SQX2693216
పపరర: వరసఇత తదళళళరర

3813 MLJ0853556
పపరర: హహమఇతతసమమర⌍ తదలల
ల రర⌍
తఇడడ:డ రరఘవవఇదడరరవవ ⌍ తదలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-44
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట కకషరషరరవవ కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-44
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : చడననయయ మఝటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-44
వయసదస:88
లఇ: ససస స
3823 MLJ0851014
పపరర: శరమఇతనదతవ బఇదఇ

95-118/287

3837 SQX1895184
పపరర: జజయతయన దదడడ

95-118/312

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ దదడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-118/314

3840 SQX2693182
పపరర: గకరరమలలలశదరర పలల ఇపరటట

95-118/315

భరస : వరభభససరరరవవ పలల ఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:56
లఇ: ససస స
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3841 SQX2693190
పపరర: మలలల శదరర బయన

95-118/316

భరస : వనఇకటరతనఇ బయన
ఇఇటట ననఇ:46-1-45
వయసదస:55
లఇ: ససస స
3844 MLJ0851329
పపరర: సరసదత తడలల మకకల

95-118/319

3845 MLJ0851337
పపరర: అనడరరధ తడలల మకకల

95-118/322

3848 MLJ0853549
పపరర: లకకకనదరరయణ తడలల మకకల
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ తడలల మకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-47
వయసదస:50
లఇ: పవ

3850 SQX1860790
పపరర: లలకగశ వనఇకట సరయ తతజ
తడలల మకకళ
తలల : నదగ లకడక సదనతద తడలల మకకళ
ఇఇటట ననఇ:46-1-47
వయసదస:22
లఇ: పవ

95-118/325

3851 MLJ2484236
పపరర: రఇగరరరవవ చదఇడడరర

3853 MLJ2484483
పపరర: రరజకకమమర పపరల

95-118/328

95-118/331

భరస : రరజ⌍ పపరల
ఇఇటట ననఇ:46-1-49
వయసదస:48
లఇ: ససస స
3859 SQX0181214
పపరర: లకడక కవత పవలకకఇడ

95-118/334

95-118/323

3849 MLJ0853838
పపరర: లకకకనదరరయణ తడలల మకకల

95-118/326

3852 MLJ2484459
పపరర: లకడక చదఇడడరర
భరస : రఇగరరరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-49
వయసదస:64
లఇ: ససస స

95-118/330

తఇడడ:డ రరజ కకమమర పపరల
ఇఇటట ననఇ:46-1-49
వయసదస:24
లఇ: ససస స

3857 MLJ2484715
పపరర: వరనరససఇహరరవవ మటటపలల

3858 SQX2693141
పపరర: వనఇకటనరసమక మటటపలల

95-118/332

95-118/335

3861 SQX0591388
పపరర: రరధదకకరషష మమరరస పవలకకఇడ

95-118/338

3864 SQX0181255
పపరర: కకటటశదర రరవవ వవలల గఇటట
తఇడడ:డ వర రరఘవయయ వవలల గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-52
వయసదస:73
లఇ: పవ

95-118/340
3865 SQX0490219
పపరర: నవన కకమమర వనఇకట అనఇత
చకరస
తఇడడ:డ శవ పడసరదద అనఇత చకరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-52
వయసదస:40
లఇ: పవ

3866 SQX0687277
పపరర: సరయ కకరన ఉలల గఇటట

3867 SQX0687392
పపరర: పదదకవత వవలల గఇటట

భరస : సతయనదరరయణ ఉలల గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-52
వయసదస:84
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/341

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ ఉలల గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-52
వయసదస:46
లఇ: పవ
3869 SQX2693125
పపరర: వనఇకట అనఇత శవ పడసరదద
చకరస
తఇడడ:డ చఇదడశశఖరరరవవ చకరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-52
వయసదస:64
లఇ: పవ

95-118/336

తఇడడ:డ పవలమలరరవవ పవలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-51
వయసదస:73
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట అనఇత నవన కకమమర చకరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-52
వయసదస:39
లఇ: ససస స

95-118/343

95-118/333

భరస : రరధదకకషషమమరరస మటటపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-50
వయసదస:88
లఇ: ససస స

భరస : రరధదకకరషష మమరరస పవలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-51
వయసదస:66
లఇ: ససస స

3868 SQX0865717
పపరర: అనఇత లకకక ఉలల గఇటట

95-118/324

95-118/327

భరస : ఉమమమహహశదర రరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-49
వయసదస:68
లఇ: ససస స

3863 SQX0003848
పపరర: లమవణయ చకరస

95-118/321

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ తడలల మకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-47
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరధదకకరషష మమరరస పవలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-51
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-118/337

3846 MLJ0851774
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ తడలల మకకల

95-118/329 3855 SQX1944248
3854 MLJ2484541
పపరర: ఆదదలకడకఈశదరమక చదఇడడరర
పపరర: ఉమమపవరరషమ పపరల

3860 SQX0181230
పపరర: శరమనదనరరయణ పవలకకఇడ

95-118/318

తఇడడ:డ లకడకనదరరయణరరవవ తడలల మకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-47
వయసదస:75
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరధద కకషష మమరరస మటటపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-50
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : శరమనదనరరయణ పవలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-51
వయసదస:42
లఇ: ససస స
3862 SQX0613380
పపరర: కనయకకమమరర పవలకకఇడ

95-118/320

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-49
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఝపస పపరల
ఇఇటట ననఇ:46-1-49
వయసదస:52
లఇ: పవ

3843 MLJ0850511
పపరర: నదగలకకక సదనత తడలల మకకల
భరస : లకకకనదరరయణ తడలల మకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-47
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరరవవ తడలల మకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-47
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ ⌍ తడలల మకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-47
వయసదస:47
లఇ: పవ

3856 SQX2693158
పపరర: శరరదపపరల⌍

95-118/317

భరస : లకకకనదరరయణ తడలల మకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-47
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ తడలల మకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-47
వయసదస:67
లఇ: ససస స
3847 MLJ0852012
పపరర: నరససఇహరరవవ ⌍ తడలల మకకల⌍

3842 MLJ0850503
పపరర: శశశలజజరరణణ తడలల మకకల

95-118/339

95-118/342

భరస : కకటటశదర రరవవ వవలల గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-52
వయసదస:63
లఇ: ససస స
95-118/344

3870 SQX2693133
పపరర: అననపవరష చకరస

95-118/345

భరస : శవపడసరదద చకరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-52
వయసదస:61
లఇ: ససస స
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3871 MLJ0856898
పపరర: సడరయకకమమరర⌍ తతలలటట⌍

95-114/36

భరస : పడభభకర⌍ తతలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-53
వయసదస:56
లఇ: ససస స
3874 SQX0181362
పపరర: శరససస స పలల వవల

95-118/347

95-118/350

95-118/353

95-118/356

95-118/359

95-118/362

95-118/365

తఇడడ:డ రఘఝనదధ తరరఅనఇతదళళదర
ఇఇటట ననఇ:46-1-57
వయసదస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3884 MLJ0858688
పపరర: భమలకడక⌍ రరయపరటట⌍

3887 SQX0125237
పపరర: లకకక నరససఇహరరవవ పసలల

3890 SQX0270777
పపరర: అబఝదల ఖలక షపక

3893 SQX1206680
పపరర: మహమకద అసల ఇ ఫరరకక

95-118/368

3896 SQX2693075
పపరర: మమమమఝనద

95-118/357

3899 SQX0425884
పపరర: జరనన వరఫ జయలకడక బబ లశశటట
భరస : రరధదకకరషష మమరరస బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-57
వయసదస:67
లఇ: ససస స

3879 SQX1429746
పపరర: శరనవరసదలక అలపరటట

95-118/352

3882 SQX2693109
పపరర: యమ.రరఘవమక

95-118/355

3885 SQX1191840
పపరర: బబ జజహహ షపక

95-118/358

భరస : అబఝదల కరరఇ ఇఫసల ఖర అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-55
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-118/360

3888 SQX0270082
పపరర: ఇబడ సరమ షపక

95-118/361

తఇడడ:డ అలమలవలల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-118/363

3891 SQX0403774
పపరర: సబడన షపక

95-118/364

తఇడడ:డ అలమలవల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-118/366

3894 SQX1206698
పపరర: మహమకద సరద ఫరరకక

95-118/367

తఇడడ:డ మహమకద అసల ఇ ఫరరకక
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-118/369

భరస : అలమలవల
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-117/265

95-118/349

భరస : మహనరరవవ యమ.
ఇఇటట ననఇ:46-1-54
వయసదస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎ ఆర ఫరరకక ఫరరకక
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసనదసహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:65
లఇ: పవ
3898 SQX1943760
పపరర: లమవణయ తరరఅనఇతదళళదర

95-118/354

తఇడడ:డ అలమలవల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : అసల ఇ ఫరరకక మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:65
లఇ: ససస స
3895 SQX2693067
పపరర: అలమలవల షపక

3881 SQX2693091
పపరర: యమ.కరరఇత కకమమర

3876 SQX0554014
పపరర: శరనవరసరరవవ భటటటపఫ డ లక

తఇడడ:డ శరరరమఝలక అలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-53
వయసదస:82
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట సరదమ పసలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:89
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అలమలవల⌍ షపక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:34
లఇ: పవ
3892 SQX1191857
పపరర: బబ జరననబ ఫరరకక

95-118/351

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ⌍ రరయపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-55
వయసదస:72
లఇ: ససస స

భరస : షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:46-1-55
వయసదస:78
లఇ: ససస స
3889 SQX0270587
పపరర: మహమకద నబ షపక⌍

3878 SQX1429654
పపరర: రరమ మమరరస గజగమ

95-118/346

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ భటటటపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-1-53
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహనరరవవ యమ.
ఇఇటట ననఇ:46-1-54
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : మహనరరవవ యమ.
ఇఇటట ననఇ:46-1-54
వయసదస:51
లఇ: ససస స
3886 SQX2693083
పపరర: ఫరతమఝననసర

95-118/348

తఇడడ:డ చలపత రరవవ గజగమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-53
వయసదస:80
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహనరరవవ మరసర
ఇఇటట ననఇ:46-1-54
వయసదస:37
లఇ: ససస స
3883 SQX2693117
పపరర: యమ.కమల శవకకమమరర

3875 SQX0553941
పపరర: జయలకడక భటటటపఫ డ లక⌍

3873 SQX0180927
పపరర: సరమమమజయఇ తతమకఇడడడ
భరస : కకటటశదరరరవవ తతమకఇడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-53
వయసదస:76
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ⌍ భటటటపఫ డ లక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-53
వయసదస:72
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరవవ బటటపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-1-53
వయసదస:45
లఇ: ససస స
3880 SQX0181420
పపరర: రగహహణణ మరసర

95-114/37

తఇడడ:డ వనఇకటభడవవ⌍ తతలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-53
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ పలల వవల
ఇఇటట ననఇ:46-1-53
వయసదస:53
లఇ: పవ
3877 SQX1429647
పపరర: నదగ మణణ బటటపఫ డ లక

3872 MLJ0856922
పపరర: పడభభకర⌍ తతలలటట⌍

3897 SQX2694032
పపరర: హహచ.ఎమ.ఎ. రహహమ

95-118/370

తఇడడ:డ రరవవఫ
ఇఇటట ననఇ:46-1-56
వయసదస:90
లఇ: పవ
95-118/371

3900 SQX0553651
పపరర: ఆదదనదరరయణ రరడడడ ఇనగఇటట

95-118/372

తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ ఇనగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-57
వయసదస:32
లఇ: పవ
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3901 SQX0553875
పపరర: రమమదతవ ఇనగఇటట

95-118/373

భరస : సదబభబరరడడడ ఇనగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-57
వయసదస:42
లఇ: ససస స
3904 SQX1944438
పపరర: కకమమర కతత
స ల

95-118/376

తఇడడ:డ కకషష కతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-58
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-118/378

3910 SQX0742429
పపరర: రమమష యరరకకలపరటట

95-118/381

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ యరరకకలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-118/384

తఇడడ:డ రరమఝ సరహహ
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:68
లఇ: పవ
3919 MLJ0858902
పపరర: కకషషకకమమరర శరరరఇ
భరస : మహనరరవవ శరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-60
వయసదస:63
లఇ: ససస స
3922 SQX2693034
పపరర: మహనరరవవ శరరరఇ

95-118/391

భరస : నడర మఝసస ఫర వనన
ఇఇటట ననఇ:46-1-63
వయసదస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3908 SQX0473868
పపరర: ఉమమదతవ పసదమరరస

95-118/379

95-118/394

తఇడడ:డ పడసరదరరవవ చదగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:48
లఇ: పవ

3911 SQX0742726
పపరర: శరరవణణ యరరకకలపరటట

3912 SQX1235549
పపరర: కకమమర కతత
స ల

95-118/382

3917 SQX2867125
పపరర: సతయఇ సరహహ

95-118/380

95-118/383

తఇడడ:డ కకషష కతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-118/385

3915 SQX1383488
పపరర: సరయ లకడక పరటటబఇడల

95-118/386

భరస : పస సదరగష యస బ కరఇత పరటటబఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-118/1042

3918 MLJ0850966
పపరర: భభవన శరరరఇ

95-118/387

భరస : రతనకకమమర శరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-60
వయసదస:49
లఇ: ససస స

95-118/389 3921 SQX2367563
3920 SQX1620062
పపరర: సరయ సదధ పడదదపసక రరణణ శరరరఇ
పపరర: వనఇకట రతన కకమమర శరరరఇ

3923 SQX2693042
పపరర: వనఇకటరతనకకమమర శరరరఇ

3926 SQX1972546
పపరర: కరరశరక షపక

3929 SQX0181552
పపరర: నడర మఝసస ఫర షపక
తఇడడ:డ బభబఝ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-63
వయసదస:48
లఇ: పవ

95-118/390

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల శరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-60
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-118/392

3924 SQX2693059
పపరర: అననపవరష శరరరఇ

95-118/393

భరస : వనఇకటటశదరరల శరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-60
వయసదస:83
లఇ: ససస స
95-117/267

తఇడడ:డ నడర మఝసస ఫర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-63
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-118/395

3909 SQX0481747
పపరర: రవకకమమర చదగఇటట

భరస : వనఇకట నదగ సదరగష బభబఝ పసదమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:37
లఇ: ససస స

3914 SQX1239798
పపరర: రగవత మమరరళళ

95-118/377

తఇడడ:డ మధదసడధనరరవవ పరటటబఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల శరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-60
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : బభబఝ⌍ షపక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-62
వయసదస:69
లఇ: ససస స
3928 SQX0049098
పపరర: కలమయణణ వనన

3906 MLJ2481281
పపరర: వనఇకటరమణదరరవవ పరటటబఇడల

95-117/266

తఇడడ:డ మహన రరవవ శరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-60
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల శరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-60
వయసదస:63
లఇ: పవ
3925 SQX0181685
పపరర: కరశరరననసర షపక⌍

3905 SQX1935949
పపరర: మమనస సరయ సదధ గగపసశశటట

తఇడడ:డ కకషఫ ర సరహహ
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-118/388

95-118/375

తఇడడ:డ పడసరద రరవవ చదగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-58
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : శరనద మమరరళళ
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-118/1041

3903 SQX1944198
పపరర: రవ కకమమర చదగఇటట

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహ రరడడడ కకపషరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-58
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : రమమష యరరకకలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : వరసద బభబఝ రరవవరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:38
లఇ: ససస స
3916 SQX2867117
పపరర: కకషఫ ర సరహహ

95-118/374

తఇడడ:డ శరనవరసబభబఝ లలట గగపసశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:24
లఇ: ససస స

3907 SQX0473793
పపరర: వనఇకట నదగ సదరగష బభబఝ
పసదమరరస
తఇడడ:డ శఇకరరరవవ పసదమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-59
వయసదస:47
లఇ: పవ

3913 SQX1235556
పపరర: అనతద రరవవరర

3902 SQX1691344
పపరర: నరససఇహ రరడడడ కకపషరరస

3927 SQX1974872
పపరర: కరరశరక షపక

95-117/268

తఇడడ:డ నడర మఝసస ఫర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-63
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-118/396

3930 SQX0181586
పపరర: బబజజన షపక

95-118/397

భరస : రహహమన ఆల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-63
వయసదస:40
లఇ: ససస స
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3931 SQX0181594
పపరర: రహహమన ఆల షపక

95-118/398

తఇడడ:డ బభబఝ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-63
వయసదస:46
లఇ: పవ
3934 MLJ0856351
పపరర: మహమకదర నఫ షపక

95-118/409

95-118/412

95-118/415

95-118/418

తఇడడ:డ రసయర ఫసజ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-64
వయసదస:69
లఇ: పవ
3946 SQX0125286
పపరర: ఇఇదదర దతవ పసలల

95-118/421

95-118/424

95-118/427

భరస : సదరగఇదడనదధ యమ.
ఇఇటట ననఇ:46-1-66
వయసదస:63
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/416

95-118/430

3939 SQX0181644
పపరర: ఉమర షరరఫ షపక

95-118/414

3942 SQX0836056
పపరర: అలయమబబగఇ సయయద

95-118/417

తఇడడ:డ ఫజలకర రహమమన సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-64
వయసదస:34
లఇ: ససస స

3944 MLJ0851766
పపరర: సరయపడసరద పసలల

3945 MLJ0851923
పపరర: వజయలకడక⌍ పసలల⌍

95-118/419

3947 SQX0687350
పపరర: నవయ తతజ పసలల

3950 SQX2199701
పపరర: అనల కకమమర తవటట

3953 SQX2204576
పపరర: సతయనదరరయణ రరజ చతకలరర

3956 SQX0181701
పపరర: చడనతనయ మమడడశశటట

3959 SQX1974336
పపరర: లకడక నదరరయణ చఇత
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-1-67
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-118/420

భరస : సరయపడసరద⌍ పసలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-118/422

3948 SQX1455329
పపరర: హహమలత తవటట

95-118/423

భరస : అనల తవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-118/425

3951 SQX2199891
పపరర: కకషషవనణణ తవటట

95-118/426

భరస : శరనవరస రరవవ తవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-118/428

3954 SQX2204626
పపరర: శరనవరస రరవవ తవటట

95-118/429

తఇడడ:డ గగపరల రరవవ తవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-118/431

తఇడడ:డ రవఇదడనదథ మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-66
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-118/433

95-118/411

తఇడడ:డ ⌍⌍ీ్లల రరవవ రహమమన సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-64
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమరరజ చతకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదరగఇదడనదధ మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-66
వయసదస:41
లఇ: పవ
3958 SQX2693026
పపరర: యమ.కకషషకకమమరర

3941 SQX0742437
పపరర: మఝశటౘ సయయద

3936 MLJ0857185
పపరర: నడరఫ హన షపక

తఇడడ:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-64
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ తవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:38
లఇ: పవ

భరస : ఖససఇ షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:26
లఇ: ససస స
3955 SQX0125138
పపరర: శరత బభబఝ మమడడశశటట

95-118/413

తఇడడ:డ సరయ పడసరద పసలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ తవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:37
లఇ: పవ
3952 SQX2201648
పపరర: నజమమన షపక

3938 SQX0181636
పపరర: టటనదజ షపక

95-118/400

భరస : బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-64
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ పసలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:58
లఇ: పవ

భరస : లకకకనరససఇహరరవవ పసలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-65
వయసదస:81
లఇ: ససస స
3949 SQX1524629
పపరర: సదనల తవటట

95-118/410

తఇడడ:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-64
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-64
వయసదస:37
లఇ: పవ
3943 SQX1944313
పపరర: ఫపజల ర రహమమన సయయద

3935 MLJ0857144
పపరర: మధదరరబ షపక

3933 SQX1239954
పపరర: వర లకడక మఝదదనడరర
భరస : వనఇకట రమణ మఝదదనడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-63
వయసదస:55
లఇ: ససస స

భరస : హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-64
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-64
వయసదస:54
లఇ: పవ
3940 SQX0270033
పపరర: ఖమససఇ షరరఫ షపక

95-118/399

తఇడడ:డ కకటటఇబ రరవవ మఝదదనడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-63
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహబమబఝసభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-64
వయసదస:60
లఇ: పవ
3937 MLJ2481554
పపరర: భభషర షపక

3932 SQX1239921
పపరర: వనఇకట రమణ మఝదదనడరర

3957 SQX0336958
పపరర: మమడడశశటట సదరగఇదడనదథ

95-118/432

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-66
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-117/269

3960 SQX1974328
పపరర: సరయ సదధ చఇత

95-118/434

తఇడడ:డ సతయ నదరరయణ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-1-67
వయసదస:27
లఇ: ససస స
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3961 SQX2143030
పపరర: రమమదతవ పప తత
స రర

95-118/435

భరస : శరనవరస మమరరస పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-67,F NO-303
వయసదస:51
లఇ: ససస స
3964 MLJ0857581
పపరర: శశషమక⌍ సననబబ యన⌍

95-118/437

95-118/440

95-118/443

95-118/446

95-118/449

95-118/452

95-118/455

భరస : షపక ఖలల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-72
వయసదస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

3974 SQX0956045
పపరర: శర లకడక చరబబ యన

3977 SQX2206597
పపరర: నరససఇహ రరవవ చరబబ యనద

3980 SQX1944271
పపరర: వజయ కకమమర కరరర

3983 SQX2693000
పపరర: కకషఫ ర కకమమర కరరర

95-118/457

3986 SQX0826206
పపరర: రహహమఝననస షపక

95-118/447

3989 SQX0383992
పపరర: సదభభన షపక
తఇడడ:డ జజన షసనక
ఇఇటట ననఇ:46-1-72
వయసదస:35
లఇ: పవ

3969 SQX0181818
పపరర: నరససఇహరరజ చరబబ యన

95-118/442

3972 SQX0687400
పపరర: లకడక సరయ భవన చగపషరపవ

95-118/445

3975 SQX1944206
పపరర: లమవణయ చరబబ యన

95-118/448

తఇడడ:డ నరససఇహ రరజ చరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-118/450

3978 SQX2693018
పపరర: లకకకనరసమక మఝవరద

95-118/451

భరస : గఝరవయయ మఝవరద
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-118/453

3981 SQX2204782
పపరర: రరజగశ కకమమర కరరర

95-118/454

తఇడడ:డ వజయ కకమమర కరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-71
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-118/456

3984 SQX0384396
పపరర: లకడక కకమమరర దథరరనల⌍

95-135/288

భరస : నరససఇహరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-71
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-118/458

తఇడడ:డ కలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-72
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-118/460

95-118/439

భరస : సతయ శవ పడసన నదగ చగపషరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వజయ కకమమర కరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-71
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ SUBHANI షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-72
వయసదస:32
లఇ: ససస స
3988 SQX2692994
పపరర: షపక మసరసన భ

95-118/444

తఇడడ:డ అపరషరరవవ కరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-71
వయసదస:79
లఇ: పవ

భరస : రరజగశ కకమమర కరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-71
వయసదస:41
లఇ: ససస స
3985 SQX0003871
పపరర: రరజదనద షపక

3971 SQX0687269
పపరర: హనదమఇత రరవవ కకరరకలటట

3966 SQX0003822
పపరర: కకషషయయ⌍ బబ లకసదపరటట⌍

తఇడడ:డ జగనదనథఇ చరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జగనదనథఇ చరబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : కకశశర కకమమర కర
ఇఇటట ననఇ:46-1-71
వయసదస:40
లఇ: ససస స
3982 SQX2206639
పపరర: కకసదమ కకమమరర కరరర

95-118/441

తఇడడ:డ నరససమర రరవవ చరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : నదరరయణ చతకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:30
లఇ: ససస స
3979 MLJ0852582
పపరర: హహమఇత కర

3968 SQX0181784
పపరర: లకడక దతవ చరబబ యన

95-118/436

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక⌍ బబ లకసదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ కకరరకలటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడభభకర రరవవ అరరఫ
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:30
లఇ: ససస స
3976 SQX1959956
పపరర: మహలకడక చతకలరర

95-118/438

తఇడడ:డ జగనదనథఇ చరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదదదరరజ చరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:66
లఇ: పవ
3973 SQX0687418
పపరర: భభనదపసడయ అరరఫ

3965 MLJ0857599
పపరర: పదదకవత ససహహచ

3963 MLJ0857573
పపరర: వనలమదదడ ననననబబ యన⌍ ⌍
తఇడడ:డ నదరసయయ⌍ ననననబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : జగనదనధఇ ససహహచ
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:61
లఇ: ససస స

భరస : కకషషయయ⌍ బబ లకసదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:38
లఇ: ససస స
3970 SQX0181867
పపరర: జగనదనథఇ చరబబ యన

95-117/270

భరస : రఇగ రరవవ బఇడదరరపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : యమలమదద⌍డ సననబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-1-69
వయసదస:42
లఇ: ససస స
3967 SQX0003905
పపరర: జజయత⌍ బబ లకసదపరటట⌍

3962 SQX1859271
పపరర: పడసనదన బఇడదరరపలల

3987 SQX1002955
పపరర: నడరరదదదన షపక

95-118/459

తఇడడ:డ బషసర నడరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:46-1-72
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-135/289

3990 SQX0384172
పపరర: ఫరతమఝన షపక

95-135/290

భరస : జజన షసనక
ఇఇటట ననఇ:46-1-72
వయసదస:52
లఇ: ససస స
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3991 MLJ0852954
పపరర: మహబమబ షపక

95-118/461

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:78
లఇ: పవ
3994 SQX0687012
పపరర: రజయ షపక

95-118/464

95-118/467

95-118/470

95-118/472

95-118/475

95-117/272

భరస : వనఇకట కకమమర ఆలమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-77
వయసదస:36
లఇ: ససస స

4004 SQX1065771
పపరర: కకసర షపక

4007 SQX1689371
పపరర: నససమమ షపక

4010 SQX2695765
పపరర: రషసదద షపక

95-118/477

4013 SQX1861202
పపరర: మరర సరహహబ షపక

95-117/275

వయసస 01-01-2021 నటక

3999 SQX2692978
పపరర: షపక ఘన షరయదద

95-118/469

4002 SQX1065748
పపరర: జమర షపక

95-118/471

95-118/473

4005 SQX1065789
పపరర: షరహహన షపక

95-118/474

తఇడడ:డ కకసర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-74
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-135/292

4008 SQX2571701
పపరర: ఖజ బభబఝ షపక

95-117/271

తఇడడ:డ మర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-76
వయసదస:19
లఇ: పవ
95-117/273

4011 SQX1859792
పపరర: రగశనద షపక

95-118/476

తఇడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-76
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-118/478

4014 MLJ0855791
పపరర: వనఇకట కకమమర అలమమరర

95-117/274

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ అలమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-77
వయసదస:37
లఇ: పవ

95-117/276 4017 SQX2695724
4016 SQX2381135
పపరర: వనఇకట సదబడహకణయఇ మటటటపలల
పపరర: సతయనదరరయణ ఆలమమరర

తఇడడ:డ వనఇకట శవ రతనఇ మటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-77
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ ఆలమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-77
వయసదస:69
లఇ: ససస స

95-118/466

తఇడడ:డ మహబమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-74
వయసదస:40
లఇ: పవ

తలల : రషసదద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-76
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-117/278 4019 SQX2695740
4018 SQX2695732
పపరర: ఉమమమహహశదరరరవవ ఇరరకకళళ
పపరర: లకకకకకమమరర ఆలమమరర

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ ఇరరకకళళ
ఇఇటట ననఇ:46-1-77
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-135/291

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-76
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : మరర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-76
వయసదస:41
లఇ: ససస స
4015 SQX0479857
పపరర: దదరర ఆలమమరర

4001 SQX1689231
పపరర: సరయ నవయ దథరరనల

3996 SQX1861145
పపరర: లకడక కకమమరర దథరరనల

తఇడడ:డ షపక మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహబమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-75
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-76
వయసదస:57
లఇ: పవ
4012 SQX1859925
పపరర: రషసదద షపక

95-118/468

భరస : మహబమబ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-74
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ సదబభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-74
వయసదస:28
లఇ: ససస స
4009 SQX2695757
పపరర: మరరసరహహబ షపక

3998 SQX1863356
పపరర: నరససఇహ రరవవ దథరరనల

95-118/463

భరస : నరససఇహ రరవవ దథరరనల
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ దథరరనల
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-74
వయసదస:45
లఇ: పవ
4006 SQX1065797
పపరర: నదజనన షపక

95-118/465

తలల : లకడక కకమమరర దథరరనల
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : షపక ఘన షరయదద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:55
లఇ: ససస స
4003 SQX1065755
పపరర: మసరసన సరహహబ షపక

3995 SQX1303106
పపరర: సరయ దదవయ దథరరనల

3993 SQX0426098
పపరర: షరరకల షపక
తఇడడ:డ ఘన ససనదద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ దథరరనల
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ దథరరనల
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:24
లఇ: ససస స
4000 SQX2692986
పపరర: షపక హససనద బబగఇ

95-118/462

భరస : మహబమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : నడరరదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-73
వయసదస:36
లఇ: ససస స
3997 SQX1861582
పపరర: సరయ నవయ దథరరనల

3992 MLJ0852962
పపరర: ఖదరరరద షపక

95-117/277

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ ఆలమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-77
వయసదస:73
లఇ: పవ
95-117/279

4020 SQX1859974
పపరర: చనన యయసద కకతస మమసద

95-118/479

తలల : కకషష కకమమరర కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-77
వయసదస:51
లఇ: పవ
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4021 SQX1860840
పపరర: కకషష కకమమరర కకహమమసద

95-118/480

భరస : చనన యయసద కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-77
వయసదస:44
లఇ: ససస స
4024 SQX1174424
పపరర: వరసదబభబఝ రరవవరర

95-117/280

95-117/282

95-117/285

4028 SQX0242909
పపరర: సదభభ లకడక అనమలక

4031 SQX2695708
పపరర: శరరద యకమమ

95-119/12

4034 SQX0942292
పపరర: ఫణణ కకమమర కరమరరజ

95-117/283

4037 SQX0568105
పపరర: లలమవత యకమమ

4026 SQX1627225
పపరర: దదసరర చకరవరరస

95-119/10

4029 SQX0336842
పపరర: రరజయలకడక యకతత

95-117/284

భరస : కకరషషమహనదడవవ యకతత
ఇఇటట ననఇ:46-1-79
వయసదస:80
లఇ: ససస స
95-117/286

95-119/13

తఇడడ:డ అనఇత పదకనదభ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-79
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-117/288

95-118/482

తఇడడ:డ మఝరళ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-78
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : కకషషమహన యకమమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-79
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష కరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-1-79
వయసదస:42
లఇ: పవ
4036 MLJ0857680
పపరర: సరసదత ఇరరకకళళ

95-117/281

భరస : కకషషకకశశర
ఇఇటట ననఇ:46-1-79
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషమహన వనన
ఇఇటట ననఇ:46-1-79
వయసదస:49
లఇ: పవ
4033 SQX0942284
పపరర: వనఇకట కకషష కరమరరజ

4025 SQX2695716
పపరర: లకకక కకమమరర దథరరనల

4023 SQX1861210
పపరర: గరయతడ కకతస మమసద
తఇడడ:డ చనన యయసద కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-77
వయసదస:22
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-78
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ యకమమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-79
వయసదస:45
లఇ: ససస స
4030 SQX2695690
పపరర: శరనవరసరరవవ వనన

95-118/481

తలల : కకషష కకమమరర కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-77
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక రరవవరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-78
వయసదస:42
లఇ: పవ
4027 MLJ2478584
పపరర: గరతదఇజల యకమమ

4022 SQX1860998
పపరర: శరలకడక కకతస మమసద

4032 SQX0942276
పపరర: అనఇత పదకనదభ రరవవ
కరమరరజ
తఇడడ:డ వనఇకట కకషషయయ కరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-1-79
వయసదస:75
లఇ: పవ
4035 MLJ0856203
పపరర: రరధదకకషష ఇరరకకళల

95-119/11

95-117/287

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల ఇరరకకళళ
ఇఇటట ననఇ:46-1-80
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-117/289

4038 SQX0150748
పపరర: శరనవరసరరవవ కగరర

95-118/483

భరస : ఉమమమహహశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-80
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : నదగరరజ యకమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-80
వయసదస:54
లఇ: ససస స

95-118/484
4039 SQX2291094
పపరర: నదగ వనఇకట పవన కకమమర
ఏవవకలలమల
తఇడడ:డ అమమలకసవరర రరవవ ఏవవకలలమల
ఇఇటట ననఇ:46-1-80
వయసదస:24
లఇ: పవ

4040 SQX1689868
పపరర: అఖల ఇరరకకళళ

తఇడడ:డ ఉమమమహహశదర రరవవ ఇరరకకళళ
ఇఇటట ననఇ:46-1-80
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఫరడనసస మననఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-82
వయసదస:54
లఇ: పవ

4042 MLJ2478204
పపరర: కకమమరర నలల పలల

4043 SQX0336560
పపరర: యమకతత శవ నదగమణణ

95-117/293
4044 SQX0337550
పపరర: వనఇకట భభరర వ అవనదష యమకతత

95-117/291

భరస : మననజ కకమమర జరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-82
వయసదస:54
లఇ: ససస స
4045 SQX0590638
పపరర: హహరర జజనబబగఇ సయయద

తఇడడ:డ మననఇ మననజ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:46-1-83
వయసదస:22
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-135/293

95-117/292

భరస : వనఇకట నదరరయణ యమకతత
ఇఇటట ననఇ:46-1-82
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-117/294

భరస : మహబమబ జజన సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-82
వయసదస:54
లఇ: ససస స
4048 SQX2850253
పపరర: మననఇ హనస

తఇడడ:డ పరనకరలక కగరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-80
వయసదస:45
లఇ: పవ

4046 SQX2263382
పపరర: రరఘవవఇదడరరవవ యకమ

4049 SQX0745943
పపరర: మలలల శదర రరవవ పస
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ పస
ఇఇటట ననఇ:46-1-84
వయసదస:45
లఇ: పవ

95-117/290

తఇడడ:డ వనఇకట నదరరయణ య
ఇఇటట ననఇ:46-1-82
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-118/485

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల యకమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-82A
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-118/1037

4041 MLJ2475341
పపరర: మననజ కకమమర మననఇ

4047 SQX2844553
పపరర: మననఇ నవవశ

95-117/1297

తఇడడ:డ మననఇ మననజ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:46-1-83
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-117/295

4050 SQX1047555
పపరర: రమయ కకషష పబబ శశటట

95-117/296

భరస : మలలల శదర రరవవ శశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-84
వయసదస:30
లఇ: ససస స
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95-117/297 4052 SQX1429324
95-117/298
4051 SQX1429308
పపరర: రరధ కకషష మమరరస తతనదగఝఇటల
పపరర: పవజ వనఇకట సరయ
తతనదగఝఇటల
తఇడడ:డ నదగభమషణ రరవవ తతనదగఝఇటల
తఇడడ:డ రరధ కకషష మమరరస తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-1-84
ఇఇటట ననఇ:46-1-84
వయసదస:59
లఇ: పవ
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : రరధ కకషష మమరరస తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-1-84
వయసదస:47
లఇ: ససస స

4054 MLJ0858191
పపరర: కకషషనవణణ జరటట

4056 MLJ2475390
పపరర: శవకకమమర జరటట

95-117/300

తఇడడ:డ రరమఝ జరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-86
వయసదస:41
లఇ: ససస స
4057 SQX0187534
పపరర: రరమఝ జరటట

95-117/303

95-117/306

95-117/309

95-117/312

95-117/315

95-117/318

తఇడడ:డ అపరష రరవవ జమఝకగన
ఇఇటట ననఇ:46-1-89
వయసదస:49
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/310

4067 SQX2695658
పపరర: రవకరఇత నదమమ

4070 SQX0338699
పపరర: వనఇకటటశదరరల బభచన

4073 SQX2439610
పపరర: వనఇకటటశదరమక కలవ

95-117/321

4076 SQX1206011
పపరర: తడలలబభటట కకషరషఇజనవయఝలక

95-117/313

4079 SQX1943836
పపరర: భభరర వ జమఝకగరన
తఇడడ:డ నదఇచదరయయ జమఝకగరన
ఇఇటట ననఇ:46-1-89
వయసదస:24
లఇ: ససస స

95-117/308

4065 SQX0338921
పపరర: నదమ నదగలకడక

95-117/311

4068 SQX2695666
పపరర: శశకరఇత నదమ

95-117/314

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ నదమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-87
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-117/316

4071 SQX2318129
పపరర: భభరత దతవ హహఇడకడ

95-117/317

భరస : సబభససస న హహఇడకడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-88
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-117/319

4074 SQX0187708
పపరర: లకడక ఉపషల

95-117/320

భరస : నదఇచదరయయ ఉపష ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-89
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-117/322

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ తడలలబభటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-89
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-117/324

4062 MLJ2475077
పపరర: నదగరరజ యకమమ

భరస : శశకరఇత నదమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-87
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశదర రరవవ కలవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-88
వయసదస:48
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ కఇచరల
ఇఇటట ననఇ:46-1-89
వయసదస:74
లఇ: ససస స
4078 SQX1487215
పపరర: నదఇచదరయయ జమఝకగన

4064 SQX0338426
పపరర: నదమమ నదగగఇదడమక

95-117/305

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ యకమమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-87
వయసదస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరరరమఝలక బభచన
ఇఇటట ననఇ:46-1-88
వయసదస:77
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరడనసస హహఇడకడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-88
వయసదస:44
లఇ: పవ
4075 SQX0187773
పపరర: వనఇకట సదబబమక కఇచరల

95-117/307

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ నదమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-87
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల బభచన
ఇఇటట ననఇ:46-1-88
వయసదస:72
లఇ: ససస స
4072 SQX2323335
పపరర: సబసపస న హహఇడకడ

4061 SQX2695682
పపరర: నదగవరరద న జరటట

4059 SQX0274308
పపరర: వఇశ కకరషష జరటట
తఇడడ:డ వనఇకట రమణ జరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-86
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : నదమ వనఇకటటశదర రరవవ నదమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-87
వయసదస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ నదగగశదరరరవవ అకకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-87
వయసదస:37
లఇ: పవ
4069 SQX0336826
పపరర: రరమతరరఇ బభచన

95-117/304

భరస : రరమఝ జరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-86
వయసదస:57
లఇ: ససస స

భరస : రవకరఇత నదమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-87
వయసదస:46
లఇ: ససస స
4066 SQX0339259
పపరర: అకకశశటట కరరఇతకకమమర

4058 SQX0187559
పపరర: మహన కకమమర జరటట

95-117/302

తఇడడ:డ కకషష జరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-86
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ జరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-86
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషష జరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-86
వయసదస:59
లఇ: పవ
4063 MLJ2478550
పపరర: సదజజత నదమమ

95-117/301

భరస : శవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:46-1-86
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ జరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-86
వయసదస:35
లఇ: పవ
4060 SQX2695674
పపరర: రరమఝ జరటట

4055 MLJ0858894
పపరర: మమధవ జరటట

95-117/299
4053 SQX1429357
పపరర: వనఇకట కరరణ శర తతనదగఝఇటల

4077 SQX1206029
పపరర: తడలలబభటట నదగ ఛదయ

95-117/323

భరస : కకషరషఇజనవయఝలక తడలలబభటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-89
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-117/325

4080 SQX0691642
పపరర: ఇఇదదరర గరఇధద కరవవరర

95-117/326

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ కరవవరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:56
లఇ: ససస స
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4081 SQX0691675
పపరర: కలమయణ వనఇపరటట

95-117/327

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ వనఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:41
లఇ: పవ
4084 SQX0692020
పపరర: వజయ చఇద కకయమ

95-117/330

95-117/333

భరస : సదబబయయ కఇచరల
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:73
లఇ: ససస స
4093 MLJ0856070
పపరర: జజయతపడకరష జర
తఇడడ:డ శరయఇపడసరద జర
ఇఇటట ననఇ:46-1-91
వయసదస:50
లఇ: పవ
4096 SQX0854281
పపరర: వజయ దఇడద
భరస : గఝరవయయ దఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-92
వయసదస:42
లఇ: ససస స
4099 SQX0943175
పపరర: రమమదతవ దఇడ
తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ దఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-92
వయసదస:42
లఇ: ససస స
4102 SQX2401677
పపరర: సరగర కకమమరర దతశ రరడడ

95-118/489

తలల : వమల గరడడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-97
వయసదస:25
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4094 SQX1268300
పపరర: లలమ పడసరద జరరరపఫ తతల

4097 SQX0854364
పపరర: గఝరవయయ దఇడద

4100 SQX2322626
పపరర: అఇజరరడడడ దతశరరడడడ

4103 SQX1861343
పపరర: వజయ లకడక కకమమరర కకట

95-117/348

4106 SQX1369264
పపరర: కనక లకడక బబ మడడ

95-117/337

4109 SQX1830421
పపరర: గకతమ గరడడల
తలల : వమల గరడడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-97
వయసదస:23
లఇ: పవ

4092 SQX0865733
పపరర: సదబభడమణయమ కరఇచదడర

95-118/488

4095 SQX2695641
పపరర: భరత జర

95-117/338

తఇడడ:డ శరయఇపడసరద జర
ఇఇటట ననఇ:46-1-91
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-117/343

4098 SQX0943159
పపరర: వనఇకట రరడడడ దఇడ

95-117/344

తఇడడ:డ గఝరవయయ దఇడద
ఇఇటట ననఇ:46-1-92
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-117/346

4101 SQX2377398
పపరర: వనఇకటటశదర రరడడడ దతశరరడడడ

95-117/347

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ రరడడ దతశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-92
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-118/490

4104 SQX2061661
పపరర: సరయ కకమమర బఇడతటట

95-115/561

తఇడడ:డ శరనద బఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-97
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-117/349

భరస : పవన కకమమర బబ మడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-97
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-117/351

95-117/335

తఇడడ:డ వవఇకట సదబభబరరవవ కరఇచదడర
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : బభల సదబభబరరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:46-1-94
వయసదస:57
లఇ: ససస స

భరస : ఫరడనసస డతవయర
ఇఇటట ననఇ:46-1-97
వయసదస:44
లఇ: ససస స
4108 SQX1830405
పపరర: మధదరరమ గరడడల

95-118/487

తఇడడ:డ హనమరరడడడ దతశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-92
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ రరడడడ దతశ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-92
వయసదస:50
లఇ: ససస స
4105 SQX0745984
పపరర: వమల గదడద ల

4091 SQX0865725
పపరర: శర లతద కరఇచదడర

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ దఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-92
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-117/345

భరస : కలమయణ
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : సరయ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరయమ జరరరపఫ తతల
ఇఇటట ననఇ:46-1-91
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-117/342

95-117/332

95-117/334 4089 SQX0692137
4088 SQX0692061
పపరర: అనదరరధ సదరయ కకమమరర కరవవరర
పపరర: కకషష పసడయ కకయమ

భరస : సదబభడమణయమ కరఇచదడర
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-117/336

95-117/329

95-117/331 4086 SQX0692046
4085 SQX0692038
పపరర: సరయ శఇకర తతమకలచడరరవవ
పపరర: శరవదదయ యయఇపరటట

భరస : రరయనన కరవవరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-118/486

4083 SQX0692012
పపరర: పసడయఇక యయఇపరటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ యయఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చడఇగళ రరయఝడడ తతమకలచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరవవ కరవవరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:76
లఇ: ససస స
4090 MLJ0855072
పపరర: సదబబమక కఇచరల

95-117/328

భరస : నదగగశదర రరవవ కరవవరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ కకయమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-90
వయసదస:45
లఇ: పవ
4087 SQX0692053
పపరర: సదససల దతవ కరవవరర

4082 SQX0692004
పపరర: వదదయసరగరరకకమమరర కరవవరర

4107 SQX1369272
పపరర: పవన కకమమర బబ మడడ

95-117/350

తఇడడ:డ వరరఇజనవయఝలక బబ మడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-97
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-117/352

4110 SQX2695625
పపరర: లలకగష బభబఝ పఫ లశశటట

95-117/353

తఇడడ:డ కకషషపడసరద పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-97
వయసదస:52
లఇ: పవ
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4111 SQX2695633
పపరర: అనఇతలకకక పస

95-117/354

భరస : కకషషపడసరద
ఇఇటట ననఇ:46-1-97
వయసదస:73
లఇ: ససస స
4114 MLJ0855924
పపరర: లకడక కకమకనవన⌍

95-117/357

95-117/20

95-117/23

95-118/110

95-118/111

95-116/403

95-117/31

తఇడడ:డ శరరరమఝలక తమట
ఇఇటట ననఇ:46-1-111
వయసదస:29
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

4124 MLJ0855239
పపరర: పడసడన బఇడదరరపలల

4127 SQX0569384
పపరర: మడడతతరర శరనవరసరరడడడ

4130 SQX0071399
పపరర: హససనద సయయద

4133 SQX0531525
పపరర: మదడ
ద రర లలత

95-117/34

4136 SQX1970482
పపరర: కకమఝత మదడ
ద రర

95-117/26

4139 SQX0187393
పపరర: హససనద షపక
భరస : షరనదదజ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-111
వయసదస:29
లఇ: ససస స

4119 SQX0745471
పపరర: మమరర సరగఝఇడల

95-117/22

4122 SQX1619966
పపరర: నదగగశదర రరవవ దదసరర

95-117/25

4125 SQX1114149
పపరర: దదరర చఇతలపరటట

95-117/27

భరస : చదఇబరఇ చఇతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-103
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-118/112

4128 SQX1048157
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ మఝపరషళ

95-118/113

తఇడడ:డ వనఇకట అపషయయ మఝపరషళ
ఇఇటట ననఇ:46-1-104
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-117/29

4131 SQX0187286
పపరర: షరనదదజ షపక

95-117/30

తఇడడ:డ ఆదదఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-110
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-117/32

4134 SQX0745547
పపరర: బభలనదగర రరడడ మదడ
ద రర

95-117/33

తఇడడ:డ గగవఇధరరడడడ మదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-110
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-117/35

భరస : బభలనదగర రరడడ మదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-110
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-117/37

95-117/19

తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-101
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : గగవఇద రరడడడ మదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-110
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగవఇధ రరడడడ మదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-110
వయసదస:29
లఇ: పవ
4138 SQX0007435
పపరర: శఇకరన తమట

95-117/24

తఇడడ:డ అహకద జజన సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-110
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమసరదమ రరడడ మదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-110
వయసదస:60
లఇ: పవ
4135 SQX1196303
పపరర: అనల కకమమర రరడడ మదడ
ద రర

4121 SQX1511402
పపరర: జయలకడక యలవరరస

4116 SQX0159491
పపరర: దదచతపలల గఝరర హరగశ

భరస : పడభభకర రరవవ సరగఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-101
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ మడడతతరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-104
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : రరజశశఖర రరడడడ మదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-108
వయసదస:19
లఇ: ససస స
4132 SQX0531376
పపరర: మదడ
ద రర గగవఇదరరడడద

95-117/21

భరస : రఇగరరరవవ బఇడదరరపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-103
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరడడడ ఇ పసడత
ఇఇటట ననఇ:46-1-104
వయసదస:37
లఇ: ససస స
4129 SQX2835544
పపరర: మమధవ మదడ
ద రర

4118 SQX0692194
పపరర: వనఇకటరమణయయ జజజల

95-117/356

తఇడడ:డ రరమ మహన రరవవ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-101
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడభభకర శరక యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-101
వయసదస:57
లఇ: ససస స

భరస : నదగగసరదరరవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-101
వయసదస:58
లఇ: ససస స
4126 SQX0569251
పపరర: ఇ పసడత

95-117/358

తఇడడ:డ వనఇకయయ జజజల
ఇఇటట ననఇ:46-1-101
వయసదస:74
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆనఇద రరవవ సరగఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-101
వయసదస:67
లఇ: పవ
4123 SQX1860782
పపరర: రతన కకమమరర దశవ

4115 SQX0891697
పపరర: జనతర బబగఇ షపక

4113 MLJ0855908
పపరర: వరసదదతవరరవవ కకమకనవన
తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-98
వయసదస:76
లఇ: పవ

భరస : బభషర
ఇఇటట ననఇ:46-1-98
వయసదస:76
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస బభబఝ సఫ మరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-1-101
వయసదస:55
లఇ: ససస స
4120 SQX0745810
పపరర: పడభభకర రరవవ సరగఝఇడల

95-117/355

తఇడడ:డ వరసదదతవరరవవ కకమకనవన
ఇఇటట ననఇ:46-1-98
వయసదస:76
లఇ: పవ

భరస : వరసదదతవరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-98
వయసదస:76
లఇ: ససస స
4117 SQX0691766
పపరర: లలమ దదరర కకమమరర సఫ మరరజ

4112 MLJ0855429
పపరర: రవ కకమకనవన

4137 SQX2121390
పపరర: కకమఝత వదడ
ద రర

95-117/36

భరస : బభల నదగర రరడడ వదడ
ద రర
ఇఇటట ననఇ:46-1-110
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-117/38

4140 SQX0442293
పపరర: జబన సయయద

95-117/39

భరస : అల సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-111
వయసదస:29
లఇ: ససస స
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4141 SQX0692228
పపరర: ఈబభడహహమ అల మహమద

95-117/40

తఇడడ:డ అలహసన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-1-111
వయసదస:29
లఇ: పవ
4144 SQX2145365
పపరర: నఫసయమ సయద

95-117/43

95-117/46

95-117/49

4148 SQX0186049
పపరర: లకకకసదశల పవలకకఇడ

4151 MLJ0858613
పపరర: నససమమ

95-117/52

4154 SQX0005066
పపరర: గగరర మహమకద

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-1-120
వయసదస:74
లఇ: పవ
95-117/58

95-117/61

భరస : ససతద రరమయయ సదరష
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4163 SQX0005884
పపరర: ఆసస రర రరణణ దదసరర

95-117/64

4166 SQX0442285
పపరర: నదగ మలలల శదర రరవవ సదరష

4169 SQX1047043
పపరర: అయమబ ఖమన పటభన
తఇడడ:డ మహమకద ఖమన పటభన
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:44
లఇ: పవ

4149 SQX0267807
పపరర: మణణకకమమర పవలకకఇడ

95-117/48

4152 SQX0186148
పపరర: అబఝదల ఖమదర మహమకద

95-117/51

95-117/53

4155 SQX0005173
పపరర: హహమయమన అకబర
మహమకద
తఇడడ:డ ఇసరకయల మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-1-119
వయసదస:58
లఇ: పవ

95-117/54

95-117/56

4158 SQX2695591
పపరర: లలతకకమమరర వవలల గఇటట

95-117/57

భరస : పవరషచఇదడరరవవ వవలల గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-120
వయసదస:63
లఇ: ససస స
95-117/59

4161 SQX0005843
పపరర: వనఇకట సడరయఅనల కకమమర
వవలల గఇటట
తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ వవలల గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-120/1
వయసదస:43
లఇ: పవ

95-117/60

95-117/62

4164 SQX0089060
పపరర: అభరరమయయ గరఇధద

95-117/63

తఇడడ:డ దతవయయ గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-117/65

తలల : ఈశదరమక సరఇబశవరరవవ సదరష
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-117/67

95-117/45

తఇడడ:డ అబఝదల రహమమన బభషర
ఇఇటట ననఇ:46-1-118
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : దదసరర బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:74
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:74
లఇ: ససస స
4168 SQX1047035
పపరర: కవత సదరష

95-117/50

తఇడడ:డ బలరరఇ పడససరద వవళళగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-120/1
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ వవలల గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-120/1
వయసదస:70
లఇ: పవ
4165 SQX0186197
పపరర: హనదమమయమక మఝకస

4160 SQX0005298
పపరర: శరత చఇధడ వవళళగఇటట

4146 SQX2695617
పపరర: అల సయయద

తఇడడ:డ పసద రతనఇ పవలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-117/1
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణమమరరస వవలల గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-120
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవరషచఇదడ రరవవ వవలల గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-120/1
వయసదస:38
లఇ: ససస స
4162 SQX0186098
పపరర: పవరషచఇదడ రరవవ వవలల గఇటట

95-117/47

భరస : హహమయఝన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-1-119
వయసదస:45
లఇ: ససస స

95-117/55 4157 SQX2695583
4156 SQX0005116
పపరర: సతయనదరరయణ మమరరస వవలల గఇటట
పపరర: పదదకవత వవలల గఇటట

95-117/42

తఇడడ:డ ఖమససమ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-112
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : అబఝదలడహహమమన
ఇఇటట ననఇ:46-1-118
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-118
వయసదస:42
లఇ: పవ

4159 SQX0005264
పపరర: హరరత వవలల గఇటట

95-117/44

భరస : నదగగశదరరరవవ పవలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-117/1
వయసదస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదరతస యయ పవలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-117/1
వయసదస:86
లఇ: పవ
4153 SQX0267823
పపరర: మమధవ కకమమర మదదద

4145 SQX0071324
పపరర: అహమత జజన సయయద

4143 SQX1300458
పపరర: నలలఫర సయయద
తఇడడ:డ అల సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-111
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-112
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ చగఝరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-115
వయసదస:45
లఇ: పవ
4150 SQX2695609
పపరర: నదగగశదరరరవవ పవలకకఇడ

95-117/41

తఇడడ:డ బడహకనఇదఇ కనకచరల
ఇఇటట ననఇ:46-1-111
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అల సయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-111
వయసదస:24
లఇ: ససస స
4147 SQX0185926
పపరర: రరమకకరషష చగఝరరపరటట

4142 SQX0817494
పపరర: నదగ రరజ కనకచరల

4167 SQX1047001
పపరర: మమమమఝననసర పఠరన

95-117/66

భరస : ఆయఝబ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-117/68

4170 SQX1047050
పపరర: శరరష సదరష

95-117/69

భరస : నదగ మలలల శదర రరవవ సదరష
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:32
లఇ: ససస స
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4171 SQX1935840
పపరర: నరస జ పఠరన

95-117/70

తఇడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:21
లఇ: ససస స
4174 SQX2318301
పపరర: సరరసజ పఠరన

95-117/73

95-117/76

95-117/79

95-117/82

95-117/85

95-117/86

95-117/89

భరస : ఏసద కకపరవరఇ కకఇడమఝదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4184 SQX2695534
పపరర: మమలమల పఠరన

4187 SQX2062115
పపరర: రవఇదడ నదథ మమడడశశటట

4190 SQX2317972
పపరర: రమమ దతవ ఆకకల

4193 SQX0336693
పపరర: పరరగపలల సదజజత

95-117/92

4196 SQX0531350
పపరర: మఝఖస ర అజజఇ సదనదర

95-117/83

4199 SQX0745703
పపరర: ఎసద కకపరవరఇ కకఇడమఝదద
తఇడడ:డ ఏలయమ కకఇడమఝదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:56
లఇ: పవ

4179 MLJ0853671
పపరర: జరనబఝననసర షపక

95-117/78

4182 MLJ2478147
పపరర: రజయమ షపక

95-117/81

4185 SQX2695542
పపరర: అజమ షపక

95-117/84

తఇడడ:డ భభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-125
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-116/584

4188 SQX2307742
పపరర: మమడడశశటట అనదషర

95-116/585

తఇడడ:డ మమడడశశటట రవఇదడనదథ
ఇఇటట ననఇ:46-1-130
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-117/87

4191 SQX2323681
పపరర: వరఇజనవయఝలక ఆకకల

95-117/88

తఇడడ:డ రరమ కకటటశదర రరవవ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-130/1
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-117/90

4194 SQX0531301
పపరర: సదనదర గఫవర ఖమన

95-117/91

తఇడడ:డ దదవవద ఖమన
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:70
లఇ: పవ
95-117/93

తఇడడ:డ గఫవర ఖమన సదనదర
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-117/95

95-117/75

భరస : ఆజమ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-125
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : బభలకకటటసదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఫవర ఖమన
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:61
లఇ: ససస స
4198 SQX0745687
పపరర: సదరష లత మఝననఇగర

95-117/80

భరస : వరఇజనవయఝలక ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-130/1
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : మఝరళ వనఇకట పడసరద బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:41
లఇ: ససస స
4195 SQX0531343
పపరర: ఖరఖరరననసర సదనదర

4181 MLJ0853705
పపరర: గకససయమ షపక

4176 SQX2695567
పపరర: ససతదరరమయయ సదరష

భరస : భభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-125
వయసదస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-130
వయసదస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరఇజనవయఝలక ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-130/1
వయసదస:21
లఇ: ససస స
4192 SQX0185801
పపరర: మమధదరర బతత
స ల

95-117/77

తఇడడ:డ హహసపసనదన న పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-1-125
వయసదస:58
లఇ: పవ

భరస : కకమమరసరదమ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-127
వయసదస:45
లఇ: ససస స
4189 SQX2317899
పపరర: రరపఇజల ఆకకల

4178 MLJ0850677
పపరర: హహసపసన ఖమన పఠరన

95-117/72

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ సదరష
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-125
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : హహససనసన ఖమన పటభన
ఇఇటట ననఇ:46-1-125
వయసదస:35
లఇ: ససస స
4186 SQX2695526
పపరర: మమధవ బతత
స ల

95-117/74

తఇడడ:డ మమలమల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-1-125
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : ఆదఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-125
వయసదస:49
లఇ: ససస స
4183 SQX0987099
పపరర: మసబభ సదలమసనద పటభన

4175 SQX2695559
పపరర: సరఇబశవరరవవ సదరష

4173 SQX2317154
పపరర: షబన పఠరన
తఇడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రగశయయ సదరష
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:79
లఇ: పవ

భరస : సరఇబశవరరవవ సదరష
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:72
లఇ: ససస స
4180 MLJ0853697
పపరర: షమనఇ షపక

95-117/71

తఇడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అయమబ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-1-121
వయసదస:20
లఇ: ససస స
4177 SQX2695575
పపరర: ఈశదరమక సదరష

4172 SQX1943745
పపరర: షబన పఠరన

4197 SQX0745638
పపరర: మమఘ కకఇడమఝదద

95-117/94

తఇడడ:డ ఏసదకకపరవరఇ కకఇడమఝదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-117/96

4200 SQX0817346
పపరర: వనఇకట గఝపస వకసలగడడ

95-117/97

తఇడడ:డ నదరరయణ రరవవ వకసలగడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:70
లఇ: పవ
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4201 SQX0817353
పపరర: వనఇకట శవ నదగ సతష
వకసలగడడ
తఇడడ:డ వనఇకట గఝపరస వకసలగడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:42
లఇ: పవ
4204 SQX0817429
పపరర: వనఇకట కకషష సరతతలలరర

95-117/98

95-117/101

95-117/104

95-117/107

తఇడడ:డ శరలల సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:51
లఇ: పవ
4213 SQX1573311
పపరర: నదన నద బభబఝ షపక

95-117/110

95-117/113

95-117/116

95-117/119

భరస : వజయ కకమమర చదమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-133
వయసదస:43
లఇ: ససస స
4225 SQX2695476
పపరర: భభరత గగనదగఝఇటల

95-117/122

భరస : వవణఝగగపరల రరవవ తతమశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-134
వయసదస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4211 SQX1547076
పపరర: నదగ రరజ బబ లల మఝఇత

4212 SQX1547092
పపరర: వననశరల బబ లల మఝఇత

4214 SQX2443349
పపరర: వమలమక తపషన

95-117/108

95-117/109

తఇడడ:డ అఇకమక రరవవ బబ లల మఝఇత
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-117/111

4215 SQX2444636
పపరర: లకడక నదరరయణ తపషన

95-117/117

4221 SQX1206714
పపరర: వజయ కకమమర చదమరరస
తఇడడ:డ పవళల రరవవ చదమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-133
వయసదస:50
లఇ: పవ

4223 SQX1837046
పపరర: శవ పడసరద గగనదగఝఇటల

4224 SQX1837053
పపరర: నహరరక చదమరరస

4229 MLJ0860114
పపరర: పవలమలరరవవ టట
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల టట
ఇఇటట ననఇ:46-1-134
వయసదస:70
లఇ: పవ

95-117/115

భరస : రరమనదధఇ చఇదలలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:85
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఫ మ సదఇదర రరవవ గగనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-1-133
వయసదస:60
లఇ: పవ

4226 SQX0005041
పపరర: గగవఇదద వవమఝల

95-117/112

తఇడడ:డ శఇకరయయ తపషన
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:45
లఇ: పవ

95-117/114 4218 SQX2695500
4217 SQX2695492
పపరర: మఝరళవనఇకటకకషషపడసరద బతత
పపరర: అనసడరయమక చఇదలలరర
స ల

4220 SQX0339101
పపరర: సదబడహకణయఇ గగనదగఝఇటల

95-117/103

95-117/106
4209 SQX1268243
పపరర: సడరయ నదరరయణ మమరరస పడభల

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల పడభల
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:77
లఇ: పవ

95-117/120

95-117/118

95-117/121

తఇడడ:డ వజయ కకమమర చదమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-133
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-117/123

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల వవమఝల
ఇఇటట ననఇ:46-1-134
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-117/125

4206 SQX0854307
పపరర: వనఇకట మమధదరర అయనవవలక

భరస : సడరయ నదరరయణ మమరరస పడభల
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శభభడమణయఇ గగనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-1-133
వయసదస:46
లఇ: పవ

భరస : సదబడమణయఇ⌍ గగనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-1-133
వయసదస:64
లఇ: ససస స
4228 SQX0005801
పపరర: తతలశమక తతమశశటట

95-117/105

తఇడడ:డ కకమమర బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : ఆదదశశషయమయ తదళళళరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:52
లఇ: ససస స
4222 SQX1206722
పపరర: వజయ లకడక చదమరరస

4208 SQX1268151
పపరర: అనసడయ పడభల

95-117/100

భరస : నదగగశదర రరవవ అయనవవలక
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : లకడక నదరరయణ తపషన
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:79
లఇ: పవ
4219 SQX2695518
పపరర: కవత తదళళళరర

95-117/102

తఇడడ:డ అఇకమక రరవవ బబ లమఝఇత
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:28
లఇ: పవ
4216 SQX2695484
పపరర: కకమమరసరదమ బతత
స ల

4205 SQX0854299
పపరర: నదగగశదర రరవవ అయనవవలక

4203 SQX0817379
పపరర: ఊషర జజయత సరతతలలరర
భరస : వనఇకట కకషష సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝన సరదమ అయనవవలక
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదర రరవవ భబమ నవన
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:76
లఇ: ససస స
4210 SQX1300714
పపరర: మమలమల షపక

95-117/99

భరస : వనఇకట గఝపస వకసలగడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమమఇజనవయలక సరతతలలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-132
వయసదస:43
లఇ: పవ
4207 SQX1046979
పపరర: తరరపటమక భబమ నవన

4202 SQX0817361
పపరర: గఝరరవరద న వకసలగడడ

4227 SQX0005082
పపరర: వనఇకట రతదనవళ తతమశశటట

95-117/124

భరస : గగవఇదద వవమఝల తతమశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-134
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-118/114

4230 SQX0049106
పపరర: పదదకవత తమకశశటట

95-118/115

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-134
వయసదస:53
లఇ: ససస స
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4231 SQX0183210
పపరర: శరనవరస రరవవ తమకశశటట

95-118/116

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-134
వయసదస:59
లఇ: పవ
4234 SQX0745612
పపరర: గఝరర రరజగష మలల వరఇ

95-117/126

95-117/129

95-117/132

4238 SQX2695443
పపరర: నరససఇహరరవవ కరమమపలల

4241 SQX0854315
పపరర: రరమ నదగ బళళళ

95-117/135

4244 MLJ0860247
పపరర: సదబడమణణయశదరర గరపరవవలలరర

తఇడడ:డ కరశవశదనదథఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-137
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-117/141

95-117/144

భరస : పవరరషఫ తస ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-141
వయసదస:71
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4253 SQX1547019
పపరర: హరర కకటటశదరరవవ యయనశశటట

95-117/147

4256 SQX2313898
పపరర: నమమత కకమమర పఫ లకమమటట

95-117/136

4259 SQX0590521
పపరర: వనఇకట రమమష బబనసరన
తఇడడ:డ పవరరషఫ తస ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-141
వయసదస:54
లఇ: పవ

4239 SQX2695450
పపరర: వరలకడక మలల వరఇ

95-117/131

95-117/134
4242 SQX1429142
పపరర: నదగ చఇదడ మహన జఇజనఇ

4245 MLJ2475515
పపరర: కరశ వశదనదథఇ మమడఇ

95-117/137

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-137
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-117/139

4248 SQX2695419
పపరర: ఆదదశశషయయ ఇలపరవవలలరర

95-117/140

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-137
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-117/142

4251 MLJ2475382
పపరర: మమధవ శవ పడసరద నడన

95-117/143

తఇడడ:డ గగవఇదరరజలక
ఇఇటట ననఇ:46-1-139
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-117/145

4254 SQX1547043
పపరర: అఇజనద దతవ యయనశశటట

95-117/146

తఇడడ:డ హరర కకటటశదరరవవ యయనశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-139
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-118/119

తఇడడ:డ ఆశరరదదఇ పఫ లకమమటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-139
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-117/149

95-117/128

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ జఇజనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-136
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రఇగనదయకకలక యయనశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-139
వయసదస:79
లఇ: పవ

భరస : మమధవశఇకర
ఇఇటట ననఇ:46-1-139
వయసదస:56
లఇ: ససస స
4258 SQX0590513
పపరర: గజలకడక బబనసరన

95-117/133

భఇధదవవ: ఎనఎమఎస పడసరద నడనన
ఇఇటట ననఇ:46-1-139
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : మమధవ శవ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:46-1-139
వయసదస:47
లఇ: ససస స
4255 SQX2695401
పపరర: ఆదదలకడక నడనన

4250 MKB3122850
పపరర: రఇగనదయకకలక యయనసపత

4236 SQX0817403
పపరర: ఫణణ గకరర మఇచకలపవడడ

భరస : చటటటబభపయయ మలల వరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-135
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రరఘవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-137
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదశశషయయ
ఇఇటట ననఇ:46-1-137
వయసదస:57
లఇ: ససస స
4252 SQX0267567
పపరర: అనతద నడనన

95-117/130

తఇడడ:డ ఆదదశశషయయ
ఇఇటట ననఇ:46-1-137
వయసదస:38
లఇ: ససస స

95-117/138 4247 SQX0007443
4246 MLJ2475531
పపరర: వనఇకట నరససఇహ రరవవ మమడఇ
పపరర: జజన పడసనన లకడక మమజగటట

95-118/118

భరస : కకరణ రరజ మఇచకలపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-135
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ బళళళ
ఇఇటట ననఇ:46-1-136
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదదశశషయయ
ఇఇటట ననఇ:46-1-137
వయసదస:44
లఇ: ససస స

4249 SQX2695427
పపరర: లకకక ఇలపరవవలలరర

95-117/127

తఇడడ:డ చటటటబభపయయ కరమమపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-135
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ కరమమపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-135
వయసదస:52
లఇ: ససస స
4243 MLJ0860205
పపరర: హహమనదగగశదరర ఇలపరవవలలరర

4235 SQX0817387
పపరర: లల కరమమపలల

4233 SQX0228429
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ తమకశశటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-134
వయసదస:68
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహరరవవ కరమమపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-135
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చటటటబభపయయ కరమమపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-135
వయసదస:54
లఇ: పవ
4240 SQX2695468
పపరర: రరజయలకడక కరమమపలల

95-118/117

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల టట
ఇఇటట ననఇ:46-1-134
వయసదస:53
లఇ: పవ

తలల : వరలకడక మలల వరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-135
వయసదస:36
లఇ: పవ
4237 SQX2695435
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ కరమమపలల

4232 SQX0183715
పపరర: వవణఝగగపరలరరవవ టట

4257 SQX0185033
పపరర: కరరఇత రరజగశదరర గఝఇడడ

95-117/148

భరస : రవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:46-1-141
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-117/150

4260 SQX0590539
పపరర: రరజయలకడక బబనసరన

95-117/151

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:46-1-141
వయసదస:43
లఇ: ససస స
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4261 SQX1046904
పపరర: కనక సరగజన సఫ మఝ

95-117/152

భరస : సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-142
వయసదస:76
లఇ: ససస స
4264 SQX0446633
పపరర: పవషయమ మనపరమఝల

95-117/155

95-117/158

95-117/161

భరస : చడననమలలల శదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-146
వయసదస:70
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4269 SQX1590240
పపరర: నదగ రరజ కనమరల పవడడ

95-117/160

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-117/162

4272 SQX1837095
పపరర: లకడక దదవయ పరదరరర

95-117/163

తఇడడ:డ బభల కకటటశదరరరవవ పరదరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:23
లఇ: ససస స

95-117/167

4277 MLJ2475473
పపరర: నదగగశదరరరవవ కకఇడవటట

95-117/169

95-117/168

తఇడడ:డ గగపయయ కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-145
వయసదస:70
లఇ: పవ
95-117/170

4280 MLJ2478576
పపరర: హహమశశశలకకమమరర కకఇడవటట

95-117/173

4283 SQX2121416
పపరర: మలలల శదరర మననవ

95-117/171

4286 SQX0336305
పపరర: మననవ శవపడసరద

95-117/175

4289 SQX1935923
పపరర: అనదరరధ గఝఇడడ

95-117/172

95-117/176
4284 SQX0185058
పపరర: లలమ రరమ మహనరరవవ గఝఇడడ

తఇడడ:డ చన మలలల శదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-146
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-117/178

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-146
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-117/180

4281 SQX0817312
పపరర: సదరగష బభబఝ జజదలదద
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల జజదలదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-145
వయసదస:38
లఇ: పవ

భరస : శవ పడసరద మననవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-145
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-117/177

4278 MLJ2475499
పపరర: రరఇబభబఝ కకఇడవటట
తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-145
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదరరరవవ కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-145
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవపడసరద
ఇఇటట ననఇ:46-1-146
వయసదస:32
లఇ: పవ
4288 SQX2695377
పపరర: నదగససతదరరమకకమమరర గఝఇడడ

95-117/159

95-117/166

తఇడడ:డ శవ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:46-1-145
వయసదస:31
లఇ: ససస స
4285 SQX0336164
పపరర: మననవ గఝరరపవరష

95-117/157

95-117/165 4275 SQX2695393
4274 SQX2695385
పపరర: చఇదడశశఖరశరనవరసద వనపరమఝల
పపరర: అనసదయపదకశరరద
వనపరమఝల
తఇడడ:డ వయల ఎన శరససమడ
భరస : రరదస
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:59
లఇ: పవ
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : రరఇబభబఝ కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-145
వయసదస:40
లఇ: ససస స
4282 SQX0817320
పపరర: కకరణకయ మననవ

4271 SQX1619925
పపరర: వఇశకకషష పరదరరస

4266 SQX0480020
పపరర: బషసర షపక

95-117/164

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-145
వయసదస:50
లఇ: పవ
4279 MLJ2478527
పపరర: అఇజల కకఇడవటట

4268 SQX1369009
పపరర: సరయ కకమమర పరదరరస

95-117/154

తఇడడ:డ రసడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభలకకటటశదరరరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఐజజక పడభభకర బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:35
లఇ: ససస స
4276 MLJ2475275
పపరర: వనఇకటటశదరరరరవ కకఇడవటట

95-117/156

తఇడడ:డ బభల కకటటశదరరరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ దలవనన
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:27
లఇ: పవ
4273 SQX1943810
పపరర: కరవవరరనదధ బఇడదరర

4265 SQX0479964
పపరర: రసడల షపక

4263 SQX0446583
పపరర: శరరవణణ మనపరమఝల
తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదఇషఫస
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రసడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:31
లఇ: ససస స
4270 SQX1619909
పపరర: శరకరఇత దలవనన

95-117/153

భరస : అబఝదల షతకలర
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-144
వయసదస:39
లఇ: ససస స
4267 SQX0480079
పపరర: హససనద షపక

4262 SQX0005322
పపరర: నజనన షపక

4287 SQX0891499
పపరర: రవకకమమర గఝఇడడ

95-117/179

తఇడడ:డ చడనన మలలల శదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-146
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-117/181

భరస : లల రరమమహన రరవవ గఝఇడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-147
వయసదస:34
లఇ: ససస స

4290 SQX1803709
పపరర: సరయ రరమ గరరల పరటట

95-117/182

తఇడడ:డ సతయనదరయమన గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-148
వయసదస:26
లఇ: పవ
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4291 SQX1813625
పపరర: అఇథరరమఆ కకపవషరరవవరర

95-117/183

4292 SQX0337212
పపరర: గరరల పరటట సతయనదరరయణ

తఇడడ:డ రఠ కరర రరవవ కకపవషరరవవరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-148
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సడరరయ పడకరశరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-149
వయసదస:54
లఇ: పవ

4294 SQX1368951
పపరర: వజయ లకడక గరరల పరటట

4295 SQX2695351
పపరర: రరమకహనరరవవ గరరల పరటట

95-117/186

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-149
వయసదస:27
లఇ: ససస స
4297 SQX0742593
పపరర: సదనల కకమమర గరరల పరటట

95-118/120

4298 SQX0338392
పపరర: జనఇగఝడడ బడహకనఇదఇ⌍

95-117/187

95-117/191

4303 SQX2695344
పపరర: శరలకడక కఇతతటట

95-117/194

4301 SQX2695328
పపరర: శరనవరసరరవవ కఇతతటట

95-117/189

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-150
వయసదస:46
లఇ: ససస స

95-117/192

తఇడడ:డ ఆనఇద రరవవ ననమఝల
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:38
లఇ: పవ

4307 SQX0183566
పపరర: సరఇబశవ రరవవ ననమఝల

95-117/188

4299 SQX0414763
పపరర: సరదమ శరకరఇత పరరరపలల

95-117/195

4302 SQX2695336
పపరర: పరమమశదరమక కఇతతత

95-117/193

95-117/196
4305 SQX0159111
పపరర: ననమఝల జయకకమమరర ననమఝల

భరస : శఇకర ననమఝల
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-117/198

తఇడడ:డ ఆనఇద రరవవ ననమఝల
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:41
లఇ: పవ

4308 SQX0183616
పపరర: శరనవరస రరవవ పరలలపవ

95-117/199

తఇడడ:డ నదరరయణ పరలలపవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:62
లఇ: పవ

95-117/200 4310 SQX0531541
95-117/201
4309 SQX0531392
పపరర: గగపరల కకషష తరరఅనఇత ఆళళదర
పపరర: గగవఇదరరజ భఝజగశయనఇ
కకమఇడడరర
తఇడడ:డ గగపరలమచదరరయలక ఆళళదర
తఇడడ:డ తరరమలమచదరరయలక కకమఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:27
లఇ: పవ
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ రరయల
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:38
లఇ: పవ

4312 SQX1047589
పపరర: హనదమమన బనవరత

4314 SQX1300508
పపరర: యయసద మరరయమక ననమఝల

95-117/203

తఇడడ:డ రరమఝలక నదయక బనవతత
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:65
లఇ: పవ

4316 SQX1429134
పపరర: సడరరయ పడభ బడడశ

95-117/208
4317 SQX2695260
పపరర: రఘఝనదథ తరర అనఇత ఆళళదర

4318 SQX2695278
పపరర: ఆనఇదకకమమర గరల

4319 SQX2695286
పపరర: అననపవరష మక గరల

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/202

భరస : సరఇబశవ రరవవ ననమఝల
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:35
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశదర రరవవ బడడశ
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనవయసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:46
లఇ: పవ

4311 SQX0891457
పపరర: పరమమశదర రరవవ రరయల

95-117/204
4313 SQX1268458
పపరర: వరణణ సరగజ తరర అనఇత
అళళదర
తఇడడ:డ రఘఝనదథ తరర అనఇత అళళదర
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:26
లఇ: ససస స

95-117/206
4315 SQX1412576
పపరర: వరణణ సరగజ తరర అనఇత
అళళదర
తఇడడ:డ రఘఝనదథ తరర అనఇత అళళదర
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-117/209

95-117/190

భరస : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-150
వయసదస:77
లఇ: ససస స

భరస : ఆనఇద రరవవ ననమఝల
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-117/197

4296 SQX2695369
పపరర: గరరల పరటటసరసదత

తఇడడ:డ రరమకకరషష పడసరద
ఇఇటట ననఇ:46-1-150
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-150
వయసదస:52
లఇ: పవ
4304 SQX0159038
పపరర: యయసమక ననమఝల

95-117/185

భరస : సతయనదనరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-1-149
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఝరరసరదమ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-150
వయసదస:80
లఇ: పవ

4300 SQX0987040
పపరర: నద సపశర ఉదయ కకమమర
పరరగపలల
తఇడడ:డ వ కకషష పడసరద
ఇఇటట ననఇ:46-1-150
వయసదస:37
లఇ: పవ

4293 SQX0987032
పపరర: ధనలకకక గరరల పరటట
భరస : రరమ మహన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-149
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయపడకరశరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-149
వయసదస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమమహన రరవవ గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-149
వయసదస:30
లఇ: పవ

4306 SQX0159160
పపరర: శఇకర ననమఝల

95-117/184

భరస : జజన యయసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:75
లఇ: ససస స

95-117/207

95-117/205

తఇడడ:డ కకషషమమచదరరయలక ఆళళదర
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-117/210

4320 SQX2695294
పపరర: సదరగఖ గరల

95-117/211

భరస : జజన యయసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:48
లఇ: ససస స
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4321 SQX2695302
పపరర: వజయ పరలలపవ

95-117/212

భరస : శరనద పరలలపవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:47
లఇ: ససస స
4324 SQX2695237
పపరర: సదధదషతసమమర అరవ

95-117/215

4325 SQX2695245
పపరర: మమణణకయఇ ఆదదరరడడడ

95-117/218

4328 SQX2491512
పపరర: అఇక రరవవ మటటపలల

95-117/216

4331 MLJ2475085
పపరర: వనఇకట రరఇ పడకరష దతవగఝపస ఇ

95-117/214

4326 SQX2695252
పపరర: జయమక అరవ

95-117/217

భరస : మరరయదదసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-158
వయసదస:67
లఇ: ససస స
95-117/219

తఇడడ:డ రగశయయ మటటపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-159
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-117/222

4323 SQX2695229
పపరర: మరరయదదసద అరవ
తఇడడ:డ మమణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-158
వయసదస:82
లఇ: పవ

భరస : వరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-158
వయసదస:97
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ నలల గగఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-159
వయసదస:32
లఇ: పవ
4330 SQX1830447
పపరర: నదగలకడక కకటడ

95-117/213

భరస : రఘఝనదధ తరరఅనఇతఆళళదర
ఇఇటట ననఇ:46-1-157
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మరరయదదసద
ఇఇటట ననఇ:46-1-158
వయసదస:46
లఇ: పవ
4327 SQX2319333
పపరర: పరఇడడ రఇగ నలల గగఇడల

4322 SQX2695310
పపరర: కనకపదక తరరఅనఇతఆళళదర

4329 SQX2490092
పపరర: సతష రరమశశటట

95-117/220

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:46-1-162
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-117/223

4332 SQX0183681
పపరర: మమధవ దతవగఝపస ఇ

95-117/224

భరస : వనఇకట రరమలఇగ సరదమ కకటడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-163
వయసదస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణదరరవవ దతవగఝపస ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-164
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రరఇ పడకరశ దతవగఝపస ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-164
వయసదస:32
లఇ: ససస స

4333 SQX0798421
పపరర: జవత లకడక పరలవనలల

4334 SQX1758853
పపరర: హహసపసనయయ పరలవనలల

4335 SQX1758903
పపరర: ధన లకడక గగపషరరజ

95-117/225

తఇడడ:డ హహసపసనయయ పరలవనలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-164
వయసదస:29
లఇ: ససస స
4336 SQX2695195
పపరర: వనఇకటభరరమమరరవవ దతవగఝపస ఇ

తఇడడ:డ పవలల యయ పరలవనలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-164
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-117/228

4337 SQX2695203
పపరర: భడమరరఇబ దతవగఝపస ఇ

తఇడడ:డ వనఇకటరరమసదబభబరరవవ దతవగఝపస ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-164
వయసదస:76
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరమణదరరవవ దతవగఝపస ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-164
వయసదస:72
లఇ: ససస స

4339 SQX0295899
పపరర: వనఇకట వశశదశదర శరససస స ధదరర

4340 SQX0295907
పపరర: వనయ కళళయణ డడ

95-117/231

తఇడడ:డ శరససస స డడ వ ఎ
ఇఇటట ననఇ:46-1-166
వయసదస:33
లఇ: పవ
4342 SQX2695187
పపరర: శరరద పడసనన ధదర

95-117/234

95-117/361

తఇడడ:డ తడవకరమ రరవవ పడరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-167
వయసదస:23
లఇ: ససస స
4348 SQX0417857
పపరర: హరరకకమమర మనపరమఝల
తఇడడ:డ వరరరఘవశరక మనపరమఝల
ఇఇటట ననఇ:46-1-169
వయసదస:44
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

4343 SQX0183764
పపరర: తడవకరమ రరవవ పరదరరస

95-117/229

4338 SQX2695211
పపరర: వరలకడక దతవగఝపస ఇ

95-117/232

4341 SQX2695179
పపరర: వనఇకట అపషయయ శరససస స ధదరర

95-117/359

4344 SQX0183905
పపరర: ససత మహలకడక పరదరరస
భరస : తడవకరమ రరవవ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-167
వయసదస:27
లఇ: ససస స

4346 MLJ0852301
పపరర: వరలకడక పసదపవలలటట

4347 SQX0338806
పపరర: చఇదడశశఖర కటభట

భరస : నతస వర బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-1-169
వయసదస:30
లఇ: ససస స

95-117/233

తఇడడ:డ వశశదశదర శరససస స ధదరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-166
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ కకషష పరమహఇస పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-167
వయసదస:27
లఇ: పవ

4349 SQX1412683
పపరర: రరధదక బతత
స ల

95-117/230

భరస : వనఇకటరరమమరరవవ దతవగఝపస ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-164
వయసదస:67
లఇ: ససస స

95-117/362

భరస : రరమఝ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-169
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-117/364

95-117/227

భరస : హహసపసనయయ గగపషరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-1-164
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరససస స డడ వ ఎ
ఇఇటట ననఇ:46-1-166
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటపషయయశరససస స దదరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-166
వయసదస:55
లఇ: ససస స
4345 SQX2062271
పపరర: లకడక పసడయమఇక పడరరస

95-117/226

95-117/360

95-117/363

తఇడడ:డ నరకలరరవవ కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-169
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-117/365

4350 SQX2695161
పపరర: వజయలకడ ఉతస రగరరర

95-117/366

భరస : వనఇకటటశదరరల ఉతస రగరరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-169
వయసదస:62
లఇ: ససస స
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4351 MLJ2478212
పపరర: లలమక మఇదద

95-117/367

భరస : ఫరడనసస మఇదద
ఇఇటట ననఇ:46-1-170
వయసదస:71
లఇ: ససస స
4354 SQX0184069
పపరర: దదపసస పసడయ దరరరన కటభట

95-117/370

95-117/373

95-117/376

95-117/379

95-117/382

95-117/385

95-117/388

95-117/391

95-117/380

4367 SQX1580175
పపరర: దదపసస లకడక మమమళళపలల

95-117/394

4359 SQX0691774
పపరర: శరనవరస పరటటబఇడల

95-117/375

4362 SQX2695138
పపరర: వజయలకడ పరటటబఇడల

95-117/378

4365 MLJ2478451
పపరర: కకరస ర మమమళళపలల

95-117/381

భరస : హరరకకషషపడసరదద మమమమళళపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-173
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-117/383

4368 SQX2695088
పపరర: రవకకమమర మమమళళపలల

95-117/386 4371 SQX2695112
4370 SQX2695104
పపరర: వనఇకటసదరగషరబబఝ మమమళళపలల
పపరర: సదబబమక మమమళళపలల

4373 SQX0817486
పపరర: నదరరయణ సరదమ తదనఇగర

4376 SQX2319077
పపరర: పదదకవత కలమయణఇ

4379 SQX2695070
పపరర: భభషర యస కర
తఇడడ:డ పరచదచసరహహబ శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-1-174
వయసదస:26
లఇ: పవ

95-117/384

తఇడడ:డ పసదదబభబయ మమమమళళపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-173
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-117/387

భరస : పసదదబభబయ మమమమళళపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-173
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-117/389

4374 SQX2317691
పపరర: చఇదడ శశఖర రరవవ కలమయణఇ

95-117/390

తఇడడ:డ పవలల యయ కలమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-174
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-117/392

95-117/393
4377 SQX2472447
పపరర: కకయల ఏన వ ఏస డక పదక
చదరరసరక కకటట
భఇధదవవ: బభలమజ నదగ సరయ కకషష చడనతనయ కకట
ఇఇటట ననఇ:46-1-174
వయసదస:20
లఇ: ససస స

95-117/395

4380 SQX2370203
పపరర: మహమకద నహ భభనద

భరస : చఇదడ శశఖర రరవవ కలమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-174
వయసదస:58
లఇ: ససస స

భఇధదవవ: బభలమజ నదగ సరయ కకషష చడనతనయ కకట
ఇఇటట ననఇ:46-1-174
వయసదస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4364 MLJ2475192
పపరర: అశశక కకమమర మననఇ

95-117/372

భరస : సరఇబశవరరవవ పరటటబఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-171
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదద నదగనన తదనఇగర
ఇఇటట ననఇ:46-1-174
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : చఇదడ శశఖర రరవవ కలమయణఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-174
వయసదస:32
లఇ: ససస స
4378 SQX2473114
పపరర: కకటట మహలకడక కకటట

95-117/377

తఇడడ:డ పసదదబభబయ మమమమళళపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-173
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ ఓలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-174
వయసదస:29
లఇ: ససస స
4375 SQX2318848
పపరర: మమత కలమయణఇ

4361 SQX2695120
పపరర: సరఇబశవరరవవ పరటటబఇడల

4356 SQX0449934
పపరర: ఈషర పసడయఇవద జలకగఝ

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ పరటటబఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-171
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రవ కకమమర మమమళళపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-173
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదదబభబయ మమమమళళపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-173
వయసదస:47
లఇ: పవ
4372 SQX0337170
పపరర: ఓలలటట మమధవ దతవ

95-117/374

తఇడడ:డ ఫరడనసస మననఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-173
వయసదస:26
లఇ: పవ

భరస : సదరగషరబబఝ మమమమళళపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-173
వయసదస:48
లఇ: ససస స
4369 SQX2695096
పపరర: హరరకకషషపడసరద మమమళళపలల

4358 SQX2695153
పపరర: ఉష వనపరమఝల

95-117/369

తఇడడ:డ శరఇశన బభబఝ జలకగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-1-170
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భమపతయయ పరటటబఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-171
వయసదస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ మమమమళళపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-173
వయసదస:72
లఇ: పవ
4366 MLJ2478485
పపరర: వజయశర మమమళళపలల

95-117/371

భరస : వరరరగఘవశరక వనపరమఝల
ఇఇటట ననఇ:46-1-170
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరవవ పరటటబఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-171
వయసదస:34
లఇ: పవ
4363 MLJ0852434
పపరర: పసదదబభబయ మమమళళపలల

4355 SQX0184218
పపరర: పవషష లత కటభట

4353 SQX0183962
పపరర: ఆషర లత కటభట
తఇడడ:డ నదగ భమషణఇ కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-170
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : శరఇసన బభబఝ కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-170
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరరరఘవశరక వనపరమఝల
ఇఇటట ననఇ:46-1-170
వయసదస:47
లఇ: పవ
4360 SQX0691782
పపరర: వనఇకట సతయసరయ పరటటబఇడల

95-117/368

తఇడడ:డ ఫరడనసస మననఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-170
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకరణ కకమమర కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-170
వయసదస:39
లఇ: ససస స
4357 SQX2695146
పపరర: ససతదరరమ వనపరమఝల

4352 MLJ2478238
పపరర: లమవణయ మననఇ

95-117/396

తఇడడ:డ ఫజలకలమల అకకల మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-1-174,F NO 301
వయసదస:28
లఇ: ససస స

Page 151 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
4381 SQX2371391
పపరర: మహమకద ఇరశరద బబగఝమ

95-117/397

భరస : మహమకద ఫజలకల అకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-174,F NO 301
వయసదస:56
లఇ: ససస స

4382 SQX2372753
పపరర: మఝజమల మహమకద

తఇడడ:డ మహమకద ఫజలకలమల అకకకల
ఇఇటట ననఇ:46-1-174,F NO 301
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-117/400 4385 SQX2695062
4384 SQX2418481
పపరర: మహమకద ఫజలకలమల అకమల
పపరర: రరమసదబఝబలక పసఇడదయల

తఇడడ:డ మహమకద ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-174,F NO 301
వయసదస:71
లఇ: పవ
4387 MLJ0852350
పపరర: ఇజక పడభభకర బఇడదరర

95-117/403

95-117/406

తఇడడ:డ కకరణ కకమమర కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-117/412

4399 SQX1412493
పపరర: రమయ శరరవణణ గఝఇడడమమడ

95-117/415

95-117/418

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:38
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : అబఝదల రహమమన
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:87
లఇ: ససస స

95-117/407 4392 SQX0441980
4391 SQX0414748
పపరర: తన జలకర రరహమమన సయయద
పపరర: కకటటశదరరరవవ కటభట

4394 SQX0443911
పపరర: శరత భమషణ కటభట

4397 SQX2695054
పపరర: సడరయపడకరష బఇడదరర

4400 SQX1412535
పపరర: గగపరల కకషష గఝఇడడమమడ

4403 MLJ0854059
పపరర: అఇజమక వటటటగఝఇట

95-118/123

4406 SQX0181941
పపరర: సరవతడ మఇడల

95-117/410

4409 SQX0553404
పపరర: రరమకకరషష చడరరకలరర
తఇడడ:డ శరనవరసదలక చడరరకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:31
లఇ: పవ

4395 SQX1031384
పపరర: జయ పడదద కటభట

95-117/411

భరస : చఇదడ శశఖర కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-117/413

4398 SQX1204403
పపరర: ససననదల బభలఇడకనద

95-117/414

భరస : గఝడడపవడడ రరజ భమషణ
ఇఇటట ననఇ:46-1-179
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-117/416

4401 SQX2695039
పపరర: రరమమరరవవ గఝఇడడమమడ

95-117/417

తఇడడ:డ గగపరలకకషష గఝఇడడమమడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-179
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-118/121

4404 MLJ0854273
పపరర: వనఇకటసతయనదరరయణ
కనమరల పవడడ
తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:61
లఇ: పవ

95-118/122

95-118/124

4407 SQX0426544
పపరర: శరనవరసరరవవ మఇడల

95-118/125

భరస : శరనవరసరరవవ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-118/126

95-117/408

తఇడడ:డ నరకల రరవవ కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరరడడడ వటటటగఝఇట
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరమరరడడడ వటటటగఝఇట
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:71
లఇ: పవ
4408 SQX0448522
పపరర: నవన కకమమర మఇడల

95-117/405

తఇడడ:డ రరమమ రరవవ గఝఇడడమమడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-179
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : రరమమరరవవ గఝఇడడమమడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-179
వయసదస:67
లఇ: ససస స
4405 MLJ0857094
పపరర: వనఇకటటశదరరరడడడ వటటటగఝఇట

4389 SQX0414722
పపరర: సబర బబగఇ షపక

తఇడడ:డ ఐజకమకభభకర బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : గగపరల కకషష గఝఇడడమమడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-179
వయసదస:32
లఇ: ససస స
4402 SQX2695047
పపరర: భభససరరఇబ గఝఇడడమమడ

95-117/404

తఇడడ:డ కకరణ కకమమర కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:36
లఇ: పవ

4396 SQX2370815
పపరర: సదవరనఅలమ సనయమమ
సదధరరనమ
భరస : కకరణ కకమమర కటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:67
లఇ: ససస స

భరస : మఝజమల మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-1-174,F NO 301
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-117/402

తఇడడ:డ ఫజల ర రరహమమన
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-117/409

95-117/399

4386 MLJ0852343
పపరర: రరఠ అలయమస శశభభరరణణ
బఇడదరర
భరస : ఇజక పడబభకర బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:65
లఇ: ససస స

భరస : ఫజల ర రహమమన
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబఝదల హఫసజ
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:71
లఇ: పవ
4393 SQX0443721
పపరర: రరహహల భమషణ కటభట

4388 SQX0414698
పపరర: అలయమ బబగఇ సయయద

4383 SQX2418374
పపరర: గకశయమ బభనద షపక

95-117/401

భరస : సరఇబశవరరవవ పసఇడదయల
ఇఇటట ననఇ:46-1-175
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వఇదనఇ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-176
వయసదస:76
లఇ: పవ
4390 SQX0414730
పపరర: ఫజల ర రరహమమన సయయద

95-117/398

తఇడడ:డ లకడకగఝరవయయ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-118/127

4410 SQX0553677
పపరర: శరనవరసదలక చడరరకలరర

95-118/128

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహఇ చడరరకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:63
లఇ: ససస స
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4411 SQX0553701
పపరర: అఇజలకకమమరర చడరరకలరర

95-118/129

భరస : శరనదవరసదలక చడరరకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:51
లఇ: ససస స
4414 SQX1429688
పపరర: ఆయయశర సయయద

95-118/132

95-118/134

95-135/295

95-118/139

4426 SQX2692929
పపరర: యమ.ధనలకడక⌍

95-118/142

95-118/145

95-118/148

95-118/151

భరస : మమరరస కకఇడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-190
వయసదస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/137

4419 SQX2692960
పపరర: ఒ.లకడకలత

95-118/136

95-118/138
4422 MLJ0850586
పపరర: వనఇకట సదబభబరరవవ పటట సరదమ

95-118/140 4425 SQX0865774
4424 SQX0481994
పపరర: మఝరళ మహన కకషష పటట సరదమ
పపరర: ససతద కకమమరర కరమరరజ

4427 SQX2692937
పపరర: యమ.సరవతడ⌍

4430 SQX0182030
పపరర: సదబభబరరవవ గఝఇటట

4433 SQX2692903
పపరర: కకఇడడరర నదరరయణసరదమ

95-118/143

4428 SQX2692945
పపరర: జ.సరగజన

95-118/144

భరస : రమణమమరరస జ.
ఇఇటట ననఇ:46-1-188
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-118/146

4431 SQX0182063
పపరర: ఓఇకరరమక వననగళళ

95-118/147

భరస : నదగమలలల శదరరరవవ వననగళళ
ఇఇటట ననఇ:46-1-189
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-118/149

4434 SQX2692911
పపరర: పరమమశదర రరవవ కకఇడడరర

తఇడడ:డ కకఇడడరర వనఇకటటశదరరల కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-189
వయసదస:78
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదరరయణ సరదమ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-189
వయసదస:44
లఇ: పవ

4436 SQX0956060
పపరర: సరఈ కకమమర చదలవరడ

4437 SQX1944495
పపరర: సదబఝబలక కకఇడతపరటట

4439 MLJ0850446
పపరర: కర.శరనవరసరరవవ
తఇడడ:డ .కనకదదరర యయ కర
ఇఇటట ననఇ:46-1-191
వయసదస:55
లఇ: పవ

95-118/141

భరస : అనఇత పదకనదభ రరవవ కరమరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-1-188
వయసదస:70
లఇ: ససస స

95-118/152

తఇడడ:డ చలపత రరవవ చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-190
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-118/154

95-118/133

తఇడడ:డ కకషషమమరరస పటట సరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-188
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమమరరవవ గఝఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-189
వయసదస:77
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ గఝఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-189
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : పరమమశదరరరవవ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-01-190A
వయసదస:38
లఇ: ససస స

4421 SQX0687624
పపరర: రరజజరరవవ పటభటసరదమ

4416 SQX0590851
పపరర: పడసరద బభపనపలల

భరస : రవ కకరణ ఒ
ఇఇటట ననఇ:46-1-184
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరరమఝలక⌍ యమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-188
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : నదరరయణసరదమ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-189
వయసదస:68
లఇ: ససస స

4438 SQX2291060
పపరర: మఇజవరణణ వఇకగశదరపవ

95-118/135

తఇడడ:డ కకషషమమరరస పటట సరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-188
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహరరమఝలక⌍ యమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-188
వయసదస:60
లఇ: ససస స

4435 SQX0956052
పపరర: రమమదతవ కకఇడడపరటట

4418 SQX2692952
పపరర: మననన రరమమరరవవ

95-118/131

తఇడడ:డ రరజగఇదడపస
డ రద బభపనపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-182
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమణణకయరరవవ పటభటసరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-187
వయసదస:57
లఇ: పవ

4423 MLJ2481588
పపరర: శరనవరసద మలల కరరరఫ న రరవవ
గరరల పరటట
తఇడడ:డ రమణమమరరస గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-188
వయసదస:50
లఇ: పవ

4432 SQX0687608
పపరర: నదగమలలల శదర రరవవ గఝఇటట

95-135/294

తఇడడ:డ యమ.వరయయ మననన
ఇఇటట ననఇ:46-1-184
వయసదస:93
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రవకకరణ ఓరరగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-184
వయసదస:23
లఇ: పవ

4429 MLJ0852111
పపరర: పరరదత కకఇడడరర

4415 SQX2509511
పపరర: శరరరమ కకషసక మమజగటట

4413 SQX1429670
పపరర: ఎసదఫస సయయద
తఇడడ:డ అయమబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశదర గఝపస మమజగటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-181
వయసదస:22
లఇ: పవ

భరస : పడసరద బభపనపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-182
వయసదస:47
లఇ: ససస స
4420 SQX1689447
పపరర: దదరబభబఝ చచదరర ఓరరగఇటట

95-118/130

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : అయమబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-1-180
వయసదస:51
లఇ: ససస స
4417 SQX0590885
పపరర: హహహమమవత బభపనపలల

4412 SQX1338673
పపరర: సదనల కనమరల పవడడ

95-118/150

95-118/153

భరస : సరయబభబఝ కకఇడతపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-190
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-118/155

4440 MLJ2481109
పపరర: వరణణశర కఇదదకలరర

95-118/156

భరస : శరనవరసరరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-191
వయసదస:47
లఇ: ససస స
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4441 SQX0270256
పపరర: వజయ కకమమరర కర

95-118/157

తఇడడ:డ రరధదకకషష మమరరస కర
ఇఇటట ననఇ:46-1-191
వయసదస:46
లఇ: ససస స
4444 SQX2692887
పపరర: కనక దదరర యయ కఇదదకలరర

95-118/160

4445 SQX2692895
పపరర: కర.రరధదకకషషమమరరస

95-118/163

4448 SQX0591438
పపరర: కరరణకకమమరర పప లకమమటట

4451 SQX1859503
పపరర: నమమత కకమమర పఫ లకమమటట

తఇడడ:డ నమమత కకమమర పఫ లకమమటట పఫ లకమమటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-193
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆశరరదదఇ పఫ లకమమటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-193
వయసదస:57
లఇ: పవ

4453 MLJ0850180
పపరర: సతయవత కర

4454 MLJ0850198
పపరర: రరమకకరషష కర

95-118/169

భరస : శశషగరరరరరవవ కర
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:57
లఇ: ససస స
4456 MLJ0850776
పపరర: శశషగరరరరరవవ కర

95-118/172

95-118/175

4460 SQX1568122
పపరర: మలలల శదరర కకళళపవడడ

95-118/178

4463 SQX1861921
పపరర: బదరరనదథ కకట

95-118/167

4466 SQX2692879
పపరర: కర.పదకవత

4449 SQX0826230
పపరర: నషరఇత కకమమర పప లకమమటట

4452 MLJ0850172
పపరర: గగవరద న కకలల పవడడ

95-118/170

95-118/171

తఇడడ:డ సడరయపడకరశరరవవ కర
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-118/173

4458 SQX0001743
పపరర: శశదత కకలల పవడడ

95-118/174

భరస : చఇధడ శశఖర కకలల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-118/176

95-118/177
4461 SQX1860741
పపరర: లకడక సరయ సదధ ధడళపవడడ

తఇడడ:డ ససవర ధడళపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-118/179

4464 SQX2692853
పపరర: మహన రరవవ కకలమలపవడడ

95-118/180

తఇడడ:డ రరమ చఇదడ రరవవ కకలల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-118/182

4467 SQX0182121
పపరర: నదగరరజ తగరఇపవడడ

భరస : శవరజ కర.
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:54
లఇ: ససస స

95-118/184
4468 SQX0449413
పపరర: శవసతయనదరరయణ ససరరపవరపవ
ససరరపవరపవ
తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ ససరరపవరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-195
వయసదస:64
లఇ: పవ

95-118/185 4470 SQX0182139
4469 SQX0001867
పపరర: వనన వ శవనదగ పడసరద కఇకకపరటట
పపరర: రరధదరరణణ ససరరపవరపవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/165

95-118/168

4455 MLJ0850206
పపరర: చఇదడశశఖర కర

తఇడడ:డ కర.రరమచఇదడరరవవ కర.
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ కఇకకపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:38
లఇ: పవ

95-118/162

భరస : సడరరయపడకశరరవ కకలల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరలమ సదధ రరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-118/181

4446 MLJ2481125
పపరర: సదబభబయమక⌍ దఇడమమడడ⌍

తఇడడ:డ నమమత కకమమర పప లకమమటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-193
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : రవ కకమమర కకళళపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తలల : వజయ లకడకక కకమమరర కకట
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:62
లఇ: పవ
4465 SQX2692861
పపరర: కర.శవరజ

95-118/164

తఇడడ:డ రరమచఇదడ రరవవ కకలల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవరజ కకలల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:31
లఇ: పవ
4462 SQX1861400
పపరర: బభల సదబభబరరవవ కకట

4457 MLJ0851063
పపరర: సడరరయపడకశరరవ కకలల పవడడ

95-118/159

భరస : కకషరషరరవవ⌍ దఇడమమడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-192
వయసదస:81
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ కర
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమచఇదదడరరవవ కర
ఇఇటట ననఇ:46-1-194
వయసదస:61
లఇ: పవ
4459 SQX0001784
పపరర: ఉదయ కకమమర కకలల పవడడ

95-118/161

భరస : నమమత కకమమర పప లకమమటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-193
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-118/166

4443 SQX1861715
పపరర: శకకఇతల కఇదదకలరర
తలల : కనక దదరర కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-191
వయసదస:88
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కనక దదరర యయ కర.
ఇఇటట ననఇ:46-1-191
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట శవరరమ శరక జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-192
వయసదస:47
లఇ: ససస స
4450 SQX1429597
పపరర: రగజఎమల పఫ లకమమటట

95-118/158

భరస : పవలల యయ కరటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-191
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరరరఘవయయ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-1-191
వయసదస:90
లఇ: పవ
4447 SQX0003780
పపరర: రరకకకణణదతవ జపవడడ

4442 SQX0482471
పపరర: కరలబబ కరటటరర

95-118/183

తఇడడ:డ ససఇహచలఇ తగరఇపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-195
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-118/186

భరస : శవసతయనదరరయణ ససరరపవరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:55
లఇ: ససస స
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4471 SQX0553537
పపరర: మహహష తగరఇపవడడ⌍

95-118/187

తఇడడ:డ ససఇహచలఇ⌍ తగరఇపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:35
లఇ: పవ
4474 SQX0956086
పపరర: ఉదయ కకరణ చటటటపఫ డ లల

4472 SQX0865899
పపరర: దదరరర పడసరద కనకమ
తఇడడ:డ వవఇకట సరయబభబఝ కనకమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-118/190

4475 SQX1303056
పపరర: సదససకత కఇకకపరటట

తఇడడ:డ రమనదరససమర మ రరవవ చటటటపఫ డ లల
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడసరద కఇకకపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:27
లఇ: ససస స

4477 SQX2692812
పపరర: యమ.శరనవరస

4478 SQX2692820
పపరర: లకడక శవ పడసరద కఇకకపరటట

95-118/193

తఇడడ:డ మఝరళకకషష యమ
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:73
లఇ: పవ
4480 SQX2692846
పపరర: పవషషలత కఇకకపరటట

95-118/196

95-114/40

95-117/421

4487 SQX0185520
పపరర: దదమదర రరడడడ⌍ బబ య⌍

95-117/424

4490 SQX0607051
పపరర: కవత బబ య

95-118/198

4493 SQX1944289
పపరర: దన లకడక గటటటపలల
భరస : మఝరళకకషష గటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-323
వయసదస:47
లఇ: ససస స

95-118/201
4495 SQX1944404
పపరర: ఈ ఎన యమ యస సతయ సరయ
గటటటపలల
తఇడడ:డ మఝరళకకషష గటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-323
వయసదస:22
లఇ: పవ

4496 SQX2321180
పపరర: లకకణ రరవవ పసరవల
తఇడడ:డ మమత పసరవల
ఇఇటట ననఇ:46-1-1987
వయసదస:33
లఇ: పవ

4498 SQX0432047
పపరర: కరరల మహ రరణణ⌍

4499 SQX1969799
పపరర: మహమకద గకసప షపక

వయసస 01-01-2021 నటక

95-119/14

తఇడడ:డ ఖజ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-28
వయసదస:22
లఇ: పవ

4476 SQX2692804
పపరర: నరససఇహరరవవ కఇకకపరటట

95-118/192

4479 SQX2692838
పపరర: రతన మమణణకయఇ కఇకకపరటట

95-118/195

భరస : నరససఇహరరవవ కఇకకపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-114/38

4482 SQX0754648
పపరర: సరహహత గరగర

95-114/39

తఇడడ:డ రరమసరదమ గరగర
ఇఇటట ననఇ:46-1-198
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-114/41

4485 MLJ2478600
పపరర: వజయలకడక మమడఇ

95-117/420

భరస : కరశవశదనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-1-265
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-117/422

4488 SQX0267336
పపరర: వనఇకటటశదరరల⌍ వనఇపరటట⌍

95-117/423

తఇడడ:డ తరరపతయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-266
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-117/425

భరస : దదమదర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-266
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ రరవవ గటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-323
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : నరకల కకమమర⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-3
వయసదస:41
లఇ: ససస స

95-118/194

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరడ⌍డడ
ఇఇటట ననఇ:46-1-266
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:46-1-266
వయసదస:43
లఇ: ససస స
4492 SQX1944040
పపరర: మఝరళ కకషష గటటటపలల

4484 SQX1529249
పపరర: కకపససడ గరగర

95-118/189

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కఇకకపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:76
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమసరదమ గరగర
ఇఇటట ననఇ:46-1-198
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యస ఆర కర మమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-1-265
వయసదస:36
లఇ: పవ
4489 SQX0267989
పపరర: వజయ నరకల వకకత⌍

95-118/191

తఇడడ:డ నదరరయణ గరగర
ఇఇటట ననఇ:46-1-198
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : రరమసరదమ గరగర
ఇఇటట ననఇ:46-1-198
వయసదస:50
లఇ: ససస స
4486 SQX0295873
పపరర: ఎ రరమనదధ

4481 SQX0754630
పపరర: రరమసరదమ గరగర

4473 SQX0956078
పపరర: ఉమమ కకమమరర చటటటపఫ డ లక
భరస : రమనదరససమర మ రరవవ చటటటపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కఇకకపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:68
లఇ: పవ

భరస : పడసరదదడవవ కఇకకపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-1-196
వయసదస:54
లఇ: ససస స
4483 SQX0754697
పపరర: మమధవ గరగర

95-118/188

4491 SQX1935972
పపరర: రరమమరరవవ గటటటపలల

95-118/197

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-323
వయసదస:78
లఇ: పవ
95-118/199

4494 SQX1944370
పపరర: సదబఝబలక గటటటపలల

95-118/200

భరస : రరమమరరవవ గటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:46-1-323
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-117/419

4497 SQX2676955
పపరర: రరఘవరరవవ కలల
ల రర

95-131/423

తఇడడ:డ రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2వయసదస:48
లఇ: పవ
95-117/500

4500 SQX1992106
పపరర: షహహన బబగఝమ షపక

95-117/501

తఇడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-28 3RD LINE
వయసదస:28
లఇ: ససస స
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4501 SQX1695550
పపరర: వనఇకట లకడకకకమమరర రరవవల

95-121/43

భరస : శవ శఇకరరరవవ రరవవల
ఇఇటట ననఇ:46-2-48/A/1
వయసదస:60
లఇ: ససస స
4504 SQX1862036
పపరర: సతయనదరరయణ అలమమరర

95-118/872

95-118/875

95-118/873

4508 SQX1860477
పపరర: గకసయమ షపక

95-115/563

4511 SQX0338525
పపరర: జనఇగఝల చడననయమమక

95-118/876

4514 SQX2695021
పపరర: సరగజనదతవ మఝఖవరపవ

4506 SQX1859727
పపరర: దదరర ఆలమమరర

4509 SQX1619784
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ కకతత
స రర

95-117/426

4512 SQX0339218
పపరర: కకబబ బలక వరయయ

95-117/429

95-118/491
4516 MLJ2481349
పపరర: వనఇకట పదక మమణణకయఇ
కకనదకకలకల
భరస : మమరరతరరవవ కకమమర కకనదకకలకల
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:64
లఇ: ససస స

4517 MLJ2481380
పపరర: సదగఝణకకమమరర మమలలపరటట
భరస : వనఇకటటశదరరరజ మమలలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:46
లఇ: ససస స

4519 SQX0002899
పపరర: జయ కకమమరర మమమడడ

95-118/495 4521 SQX0338764
4520 SQX0290106
పపరర: మమరసఇడతయఝలక రగగఝలమడడగఝ
పపరర: పరదరరస ఆఇజనవయఝలక

4522 SQX0338822
పపరర: పరదరరర రజన
భరస : ఆఇజనవయఝలక పరదరరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:33
లఇ: ససస స
4525 SQX0554261
పపరర: కకరణ దదగరరశశటట

తఇడడ:డ అపరష రరవవ మమమడదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:25
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/492

95-118/500

4526 SQX0554279
పపరర: సదబభబరరవవ దదగరరశశటట

4529 SQX2204634
పపరర: రమమరరవవ కకరపరటట
తఇడడ:డ రరఘవ రరవవ కకరపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:42
లఇ: ససస స

95-118/493

95-118/496

తఇడడ:డ పఫ లయయ పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-118/498

4524 SQX0554246
పపరర: పడకరష దదగరరశశటట

95-118/499

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ దదగరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-118/501

తఇడడ:డ రరమయయ శశటట దదగరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-118/503

4518 MLJ2481414
పపరర: వనఇకటటశదరరరజ మమలలపరటట

తఇడడ:డ పసదదమమలకకఇడయయ మమలలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ దదగరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ దదగరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:33
లఇ: పవ
4528 SQX1546961
పపరర: హరర వరదన మమమడదల

4523 SQX0554147
పపరర: ధనలకడక దదగరరశశటట

95-117/430

భరస : సఫ మశశఖర కకడడ గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-160
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకయయ రగగఝలమడడగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:86
లఇ: పవ
95-118/497

95-117/427

4515 SQX0745513
పపరర: హహహమమవత కకడడగఇటట

భరస : పడసరదరరవవ మఝఖవరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-159
వయసదస:77
లఇ: ససస స

భరస : అపరష రరవవ మమమడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:48
లఇ: ససస స

95-115/562

తఇడడ:డ మహన రరవవ కకబబ బలక
ఇఇటట ననఇ:46-2-159
వయసదస:80
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తపషయయ కకడడ గఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-159
వయసదస:58
లఇ: పవ

95-118/494

95-118/874

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-2-96
వయసదస:24
లఇ: పవ

భరస : బడహకనఇదఇ జనఇగఝల
ఇఇటట ననఇ:46-2-159
వయసదస:74
లఇ: ససస స
95-117/428

95-118/871

భరస : వనఇకట కకమమర
ఇఇటట ననఇ:46-2-77NEW9-5-6OLD
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఇసరక
ఇఇటట ననఇ:46-2-80
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-2-96
వయసదస:24
లఇ: ససస స
4513 SQX0745760
పపరర: సఫ మశశఖర కకడడగఇటట

4505 SQX1863281
పపరర: వనఇకట కకమమర అలమమరర

4503 SQX1860816
పపరర: లకడక కకమమరర అలమమరర
భరస : సతయనదరరయణ అలమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-77
వయసదస:71
లఇ: ససస స

తలల : లకడక కకమమరర అలమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-77
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటసదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-78
వయసదస:81
లఇ: ససస స
4510 SQX1619792
పపరర: సదభభషసణణ కకతత
స రర

95-131/424

భరస : పవరష చఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-72
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల అలమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-77
వయసదస:75
లఇ: పవ
4507 SQX1862564
పపరర: ససతమక గగరఇటల

4502 SQX2676948
పపరర: నదగమణణ మఝరరకకపవడడ

4527 SQX1166363
పపరర: నదగలకడక శగరనఇశశటట

95-118/502

భరస : సదరగష బభబఝ శగరనఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-118/504

4530 SQX2206654
పపరర: శరలకడక సదరరఖ కకరపరటట

95-118/505

భరస : రమమరరవవ కకరపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:38
లఇ: ససస స
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4531 SQX2692788
పపరర: పస.మలల కరరరఫ నరరవవ

95-118/506

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ పస.
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:61
లఇ: పవ
4534 MLJ0853259
పపరర: మధదసడధనరరవవ⌍ చదకస⌍

95-118/508

4535 MLJ0854513
పపరర: పదదకవత⌍ చదకస⌍

95-118/511

4538 SQX2384816
పపరర: సదబబ రరడడడ ఇనదగఇటట
తఇడడ:డ మసరసన రరడడడ ఇనదగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-200
వయసదస:56
లఇ: పవ

4540 SQX0270009
పపరర: సరయకకరణ కరనదకకలకల⌍

4541 SQX0687434
పపరర: రరకకకన కకతతరర

95-118/514

తఇడడ:డ మమరరతకకమమర⌍ కరనదకకలకల
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబయయ అచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:65
లఇ: పవ
4546 SQX1297812
పపరర: రరజగశదరర పఫ తతరర

95-118/509

4544 SQX1065730
పపరర: అపరష రరవవ మమమడదల

95-118/512

4547 SQX1297838
పపరర: వరన పఫ తతరర

4536 SQX1944156
పపరర: సదబభబరరడడడ ఇనగఇటట

95-118/510

4539 MLJ0853432
పపరర: వనఇకట కకరణ కకమమర కకతత
స రర

95-118/515

4542 SQX1047894
పపరర: శర లకడక అచదయత

95-118/516

భరస : నదగగశదర రరవవ అచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-118/518

95-118/519
4545 SQX1206706
పపరర: నదగ మలలల సదర రరవవ పఫ తతరర

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల పఫ తతరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-118/521

4548 SQX1338707
పపరర: వఇశ కకషష జగదభ

95-118/522

భరస : నదగ మలలల శదర రరవవ పఫ తతరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగ మలలల శదర రరవవ పఫ తతరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలపత రరజ జగదభ
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:27
లఇ: పవ

4549 SQX1862499
పపరర: జయ కకమమరర మమమడదల

4550 SQX2692762
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ కకతత
స రర

4551 SQX2692770
పపరర: అననపవరష కకతత
స రర

95-118/523

భరస : అపషరరవవ మమమడదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:48
లఇ: ససస స
4552 MLJ0853481
పపరర: దతవరరజ కర
తఇడడ:డ కకషషఇరరజ కర
ఇఇటట ననఇ:46-2-203
వయసదస:51
లఇ: పవ
4555 MLJ2481273
పపరర: జతతఇదడగఝపస పఫ కలరర

భరస : శరనవరస మమరరస మమడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4553 MLJ0853598
పపరర: లకడక⌍ కర⌍

95-118/529

4556 MLJ0854307
పపరర: లకకకకరఇతమక⌍ చనదనరరడడడ⌍

95-118/527

4559 SQX0147660
పపరర: నరగఇదడ కకమమర మమడఎఇ
తఇడడ:డ కరసస వశదనదథఇ మమడఎఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:40
లఇ: పవ

4554 SQX1235572
పపరర: అబఝదల ఖలల షపక

95-118/528

తఇడడ:డ సలమఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-203
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-118/530

భరస : సదధదకరరరడడడ⌍ చనదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-118/532

95-118/525

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:58
లఇ: ససస స

భరస : దతవరరజ⌍ కర
ఇఇటట ననఇ:46-2-203
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనదనచదరరయలక పఫ కలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-204
వయసదస:29
లఇ: పవ
4558 SQX0125211
పపరర: శరయమల రరణణ మమడ

95-118/524

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:62
లఇ: పవ
95-118/526

95-118/513

తలల : వనఇకట సదబభబరరవవ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషష మమరరస మమమడదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-118/520

95-103/101

తఇడడ:డ మసరసన రరడడడ ఇనగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-200
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటకకరణ కకమమర కకతతరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-201
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-118/517

4533 SQX2085694
పపరర: లతఫర షపక
తలల : ఆరరఫర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-200
వయసదస:21
లఇ: ససస స

భరస : మధదసడధనరరవవ⌍ చదకస⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-200
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమరసఇడతయఝలక రగఝలమమడడగమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-200
వయసదస:56
లఇ: ససస స

4543 SQX1047936
పపరర: నదగగశదర రరవవ అచదయత

95-118/507

భరస : మలల కరరరఫ నరరవవ పస.
ఇఇటట ననఇ:46-2-199
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చడననకగశవవలక⌍ చదకస
ఇఇటట ననఇ:46-2-200
వయసదస:62
లఇ: ససస స
4537 SQX2323103
పపరర: వనఇకయమక రగఝలమమడడగమ

4532 SQX2692796
పపరర: పస.పదకవత దతవ

4557 SQX0000877
పపరర: వజయలకడక⌍

95-118/531

భరస : మణణకరయల రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-118/533

4560 SQX0180943
పపరర: పదదకవత కకనకఇడల

95-118/534

తఇడడ:డ రరజగఇదడ పడసరద కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:55
లఇ: పవ
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4561 SQX0269985
పపరర: రరజగఇదడ పడసరద కకనకఇడల

95-118/535

తఇడడ:డ హనదమయయ కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:67
లఇ: పవ
4564 SQX0337709
పపరర: మమడఇ ధనలకడక

95-118/538

95-118/541

95-118/544

95-118/548

తఇడడ:డ శరనవరసదలక అనఇత
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:28
లఇ: పవ
4579 MLJ2481257
పపరర: వరరరగవమక⌍ కరణఇ⌍
భరస : వనఇకటరమణ⌍ కరణఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:81
లఇ: ససస స
4582 SQX0182485
పపరర: వఇశకకషష అచదయత⌍

95-118/558

భరస : నరససఇహ రరవవ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:61
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/550

4577 SQX0826222
పపరర: నదగ దదవరయ శర పసనదమరరస

95-118/561

95-118/553

4575 SQX0742395
పపరర: హహమజ అనఇత

95-118/551

4578 SQX1235564
పపరర: వనఇకట పదదకవత కకతదస

95-118/556 4581 SQX0125195
4580 MLJ2481448
పపరర: శరవరలకడకకకమమరర⌍ రరజనదల⌍
పపరర: వజయలకడక⌍ కకనతఇ⌍

4583 SQX0182535
పపరర: సదమన అచదయత⌍

4586 SQX0687475
పపరర: నతతష రరజనదల

4589 SQX2199685
పపరర: రమలకడక మమడఇ
తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:22
లఇ: ససస స

95-118/547

95-118/554

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ కకతదస
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-118/557

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍ కకనతఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-118/559

4584 SQX0439927
పపరర: శరనవరసరరవవ కఇభఇపరటట

95-118/560

తఇడడ:డ చనన పసచచయయ కఇభఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-118/562

తఇడడ:డ వనఇకటరరవవ రరజనదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-118/564

4572 SQX0426395
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ గఇగరశశటట ⌍

తఇడడ:డ శరనవరసదలక అనఇత
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ⌍ అచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరరవవ రరజనదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:35
లఇ: పవ
4588 SQX2199677
పపరర: వజయ లకడక మమడఇ

4574 SQX0482059
పపరర: సదరష లత తతటకలర⌍

95-118/543

తఇడడ:డ రరమసదబబయయ⌍ గఇగరశశటట ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటభడవవ లలటట ⌍ రరజనదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ అచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:42
లఇ: పవ
4585 SQX0601559
పపరర: రరకగష రరజనదల

95-118/545

తఇడడ:డ శరక P Y N పసనదమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-118/555

95-118/540

తఇడడ:డ అపషయయ ఈపసపసజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:71
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస⌍ తతటకలర⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-118/552

4566 SQX0339143
పపరర: మమడఇ కరశవశదనదథఇ

95-118/542 4569 SQX0425843
4568 SQX0425736
పపరర: మణణకరయల రరవవ మఝదదర పరక⌍
పపరర: సరఇబశవరరవవ ఈపసపసజ

4571 SQX0426239
పపరర: శరనవరసదలక అనఇత

95-118/537

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహఇ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ అనఇత
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటసదబభబరరవవ⌍ గఇగరశశటట ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:45
లఇ: ససస స
4576 SQX0742411
పపరర: భరత అనఇత

95-118/539

తఇడడ:డ కకషష భగదన⌍ మఝదదర పరక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : సరఇబశవరరవవ నలయయగరరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:68
లఇ: ససస స
4573 SQX0426478
పపరర: పదకలత గఇగరశశటట ⌍

4565 SQX0338236
పపరర: మమడఇ వనఇకట నరససఇహరరవవ

4563 SQX0270728
పపరర: పవన కకమమర కకనకఇడల
తఇడడ:డ రరజగఇదడ పడసరద కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కరశవశదనదదఇ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : కరశవశదనదథఇ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:56
లఇ: ససస స
4570 SQX0425876
పపరర: మఇజలవరణణ నలయయగరరర

95-118/536

తఇడడ:డ రరజగఇదడ పడసరద కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట నరససఇహరరవవ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-205
వయసదస:35
లఇ: ససస స
4567 SQX0340646
పపరర: మమడఇ వజయలకడక

4562 SQX0270538
పపరర: రరమకకరషష కకనకఇడల

4587 SQX2199586
పపరర: నరససఇహ రరవవ మమడఇ

95-118/563

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబయయ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:75
లఇ: పవ
95-118/565

4590 SQX2199727
పపరర: మధదసడదనరరవవ పలల పఫ తత

95-118/566

తఇడడ:డ రరమచఇదడ రరవవ పలల పఫ తత
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:64
లఇ: పవ

Page 158 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
4591 SQX2204675
పపరర: పదదకవత పలల పఫ తత

95-118/567

భరస : మదదసడధన రరవవ పలల పఫ తత
ఇఇటట ననఇ:46-2-206
వయసదస:62
లఇ: ససస స
4594 SQX0569475
పపరర: కఇదదకలరర శరణయ

95-118/570

95-118/573

95-118/576

భరస : కకషష పడసరద చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-209
వయసదస:68
లఇ: ససస స
4603 MLJ2481422
పపరర: శర లకడక⌍ కకతస మమసద⌍

95-118/579

భరస : రమమషరబబఝ⌍ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-2-209
వయసదస:55
లఇ: ససస స
4606 SQX0270488
పపరర: బభల నదగగశదర చదలవరడ

95-118/582

95-118/585

95-118/588

95-118/591

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/572

4599 SQX2692754
పపరర: నదగమణణ చదలవరడ

95-118/575

భరస : సస.హహచ ససతదరరమమరరవవ చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-208
వయసదస:58
లఇ: ససస స

95-118/577
4601 MLJ0855866
పపరర: సఫ మ శశఖర శరనవరస మమరరస
చదలవరడ
తఇడడ:డ కకషష పడసరద చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-209
వయసదస:44
లఇ: పవ

4602 MLJ2481216
పపరర: వవణఝగగపరల రరవవ కకలల పర
తఇడడ:డ రఇగనదయకకలక కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:46-2-209
వయసదస:51
లఇ: పవ

4604 MLJ2481455
పపరర: వజయగగపరల⌍ అలపరటట⌍

4605 SQX0269829
పపరర: లకడక శశశలజ చదలవరడ

95-118/580

4607 SQX0448555
పపరర: చదలవరడ నలమ

4610 SQX0147751
పపరర: కకటటశదరరరవవ మఇడవ

4613 SQX0182618
పపరర: సదబడమణయఇ మఇడవ

4616 SQX0601427
పపరర: శరనవరస మఇడవ

4619 SQX1150572
పపరర: శలకవ కకమమరర తలశల

95-118/578

95-118/581

భరస : సఫ మశశఖర శరనవరసమమరరస చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-209
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-118/583

4608 SQX0601328
పపరర: వనఇకట రతనఇ రరడడడ⌍

95-118/584

తఇడడ:డ రరడడడ హనడమమత రరవవ⌍ రరడ⌍డడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-209
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-118/586

4611 SQX0182576
పపరర: వనఇకట భభగయలకడక మఇడవ

95-118/587

భరస : కకటటశదరరరవవ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-118/589

4614 SQX0182766
పపరర: పవరష వత మఇడవ

95-118/590

భరస : సదబడమణయఇ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-118/592

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-118/594

4596 SQX1150598
పపరర: అభయ కఇదదకలరర

భరస : ససతదరరమమరరవవ సస హహచ
ఇఇటట ననఇ:46-2-208
వయసదస:85
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:40
లఇ: ససస స
4618 SQX1150564
పపరర: రరజజ హనదమమన చచదరర
తలశల
తలల : సదధ రరణణ తలశల
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-118/574

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరవవ మఇడవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:49
లఇ: ససస స
4615 SQX0182915
పపరర: భభరర వ మఇడవ

4598 SQX2692747
పపరర: ససతదరరవమక సస హహచ

95-118/569

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-207
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : బభలనదగగశదర చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-209
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ రరడ⌍డడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-209
వయసదస:45
లఇ: పవ
4612 SQX0182592
పపరర: గరయతడ మఇడవ

95-118/571

తఇడడ:డ వషత
ష మమరరస⌍ అలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-209
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషషపడసరద చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-209
వయసదస:41
లఇ: పవ
4609 SQX0601492
పపరర: హనదమఇత రరవవ రరడడ ⌍

4595 SQX0865790
పపరర: మమమతడయళ కఇదదకలరర

4593 SQX0541763
పపరర: సఇతతష కకమమర కరజజ
తఇడడ:డ నదగగఇదడ రరవవ కరజజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-207
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-207
వయసదస:61
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడల రరవవ మపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-208
వయసదస:67
లఇ: ససస స
4600 MLJ0855106
పపరర: రరమతతలసస చదలవరడ

95-118/568

తఇడడ:డ కగశవరరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-207
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-207
వయసదస:31
లఇ: ససస స
4597 MLJ0851725
పపరర: కకషషతతలసస మపరరస

4592 MLJ2481356
పపరర: శరనవరసరరవవ కఇదదకలరర

4617 SQX0601609
పపరర: వనఇకటటశదరరల ఆర

95-118/593

తఇడడ:డ చఇచయయ ఆర
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-118/595

భరస : రరజజ హనదమమన చచదరర తలశల
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:28
లఇ: ససస స

4620 SQX1150580
పపరర: సదధ రరణణ తలశల

95-118/596

భరస : శశష రరవవ తలశల
ఇఇటట ననఇ:46-2-210
వయసదస:47
లఇ: ససస స
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4621 MLJ2481364
పపరర: సరమమమజయఇ తరరవదదల

95-118/597

భరస : కకషరషరరవవ తరరవదదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:59
లఇ: ససస స
4624 SQX0183087
పపరర: శరలకడక పడవల

4622 MLJ2481372
పపరర: కకషరషరరవవ తరరవదదల

95-118/602

95-118/605

4630 SQX1863711
పపరర: లఖత పడవల

95-118/608

4625 SQX0425785
పపరర: రరకకకణణ కలమయణణ తరరవధదల⌍

4628 SQX1048264
పపరర: జజయత పసడయమఇక తరరవధదల

4631 SQX2278794
పపరర: పవజత పడవల

భరస : పరరదశరరధదరరవవ జఇగరలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-212
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-118/614

95-118/617

95-118/606

4637 SQX0426411
పపరర: అననపవరష తదడతపలల

4640 SQX2692721
పపరర: పవరరషచఇదడరరవవ జఇగరలపలల

95-118/620

95-118/623

తఇడడ:డ దతవకకపరధదనఇ⌍ కర జ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-215
వయసదస:55
లఇ: పవ

95-118/609

95-118/612

95-118/607

4632 MLJ0850750
పపరర: పరరర సరరధద రరవవ జఇగరలపలల
తఇడడ:డ మఝకగసశదరరరవవ జఇగరలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-212
వయసదస:64
లఇ: పవ
4635 SQX0124941
పపరర: పవన⌍ జఇగరలపలల ⌍

95-118/613

95-118/615

95-118/616
4638 SQX0812305
పపరర: వనఇకట లలతమక
మఝకకసనడతలపరటట
భరస : ధనదఇజయరరవవ మఝకకసనడతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-212
వయసదస:48
లఇ: ససస స

95-118/618

4641 SQX2692739
పపరర: రరధదసదబబలకకక జఇగరలపలల

తఇడడ:డ పదకనదభరరవవ జఇగరలపలల జఇగరలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-214
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమలఇగమమరరస జగ వ యస
ఇఇటట ననఇ:46-2-214
వయసదస:67
లఇ: పవ

4646 SQX2692697
పపరర: శరతదబబఝ కర⌍

4647 SQX2692705
పపరర: పడసననమదర కర⌍

భరస : లకకణరరవవ తతడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-216
వయసదస:45
లఇ: ససస స

95-118/619

భరస : రరమమరరవవ జఇగరలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-213
వయసదస:53
లఇ: ససస స

95-118/621 4644 MLJ0858662
4643 MLJ0858654
పపరర: వ యస మహలకడక జఇగరలపలల
పపరర: నరససఇహరరవవ జగ వ యస

4649 MLJ2481042
పపరర: సరరతదదతవ తతడల

95-118/610

తఇడడ:డ పరరద సరరధదరరవవ⌍ జఇగరలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-212
వయసదస:31
లఇ: ససస స

95-118/624

తఇడడ:డ లలదద⌍ కర
ఇఇటట ననఇ:46-2-215
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-118/626

4629 SQX1248807
పపరర: హహమజ పడవల
తఇడడ:డ డక ఆర మమరరస పడవల
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమమరరవవ జఇగరలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-213
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : గగవఇదరరవవ⌍ యల
ఇఇటట ననఇ:46-2-214
వయసదస:61
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ తరరవధదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : సదబడమణణయశదరరరవవ తదడతపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-212
వయసదస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ ననమలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-213
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : దతవకకపరధదనఇ⌍ కర
ఇఇటట ననఇ:46-2-215
వయసదస:82
లఇ: ససస స

95-118/604

తఇడడ:డ పరరద సరరధద రరవవ జఇగరలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-212
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దతశపతరరవవ తదడతపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-212
వయసదస:76
లఇ: పవ

4648 SQX2692713
పపరర: హహహమమవత కర⌍

4626 SQX0426601
పపరర: కకరణ కకమమర తరరవధదల

తఇడడ:డ దశరథ రరమచఇదడ మమరరస పడవల
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:20
లఇ: పవ

95-118/611 4634 SQX0124917
4633 MLJ0850768
పపరర: వనఇకట లకకక నదగగశదరర జపవడడ
పపరర: అశదన కకమమరర జఇగరలపలల

4645 SQX2692689
పపరర: రవకరఇత కర జ⌍

95-118/603

తఇడడ:డ కకషష రరవవ తరరవధదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ చఇదడ మఝత పడవల
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:25
లఇ: ససస స

4642 MLJ0858647
పపరర: సదనలబభయ⌍ యల⌍

95-118/599

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ⌍ తరరవధదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:38
లఇ: ససస స

4627 SQX0601468
పపరర: రరమ కకటటశదర రరవవ⌍
శరకరకకళఇ⌍
తఇడడ:డ సతయ నదరరయణ⌍ శరకరకకళఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:36
లఇ: పవ

4639 SQX0183137
పపరర: దదపసస ననమలకఇటట

4623 SQX0183053
పపరర: దశరథ రరమచఇదడ మమరరస
పడవల
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల పడవల
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగఇదడఇ తరరవదదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:73
లఇ: పవ

భరస : మమరరస పడవల
ఇఇటట ననఇ:46-2-211
వయసదస:46
లఇ: ససస స

4636 SQX0183111
పపరర: సదబడమణణయశదరరరవవ తదడతపలల

95-118/598

95-118/622

95-118/625

తఇడడ:డ లలదద⌍ కర
ఇఇటట ననఇ:46-2-215
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-118/627

4650 MLJ2481059
పపరర: లకకణరరవవ తతడల

95-118/628

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ తతడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-216
వయసదస:48
లఇ: పవ
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4651 SQX0425801
పపరర: టట.పదకవత

95-118/629

భరస : సదబభబరరవవ టట.
ఇఇటట ననఇ:46-2-216
వయసదస:63
లఇ: ససస స
4654 MLJ0857938
పపరర: వనఇకటరరజజరరడ⌍డడ టట⌍

95-118/632

95-118/635

95-118/638

95-118/641

95-118/644

95-118/647

95-118/650

భరస : సరమఝయల పస
ఇఇటట ననఇ:46-2-221
వయసదస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4664 SQX2692622
పపరర: కర.మననజ⌍

4667 SQX2692655
పపరర: కర.శరరష⌍

4670 SQX1969351
పపరర: హరర దతవ సదభభశ బబ గర వరపవ

4673 MLJ2478287
పపరర: సతయవత తమకశశటట

95-117/433

4676 MLJ2478394
పపరర: వవణఝకకమమరర గగరఇటల

95-118/642

4679 MLJ0851717
పపరర: జజనకకదతవ రరచమళళ
భరస : హనదమఇతరరవవ రరచమళల
ఇఇటట ననఇ:46-2-223
వయసదస:32
లఇ: ససస స

4659 SQX0183368
పపరర: అర.కకమమరసరదమ⌍

95-118/637

4662 SQX0687301
పపరర: సదజజత కఇదదల

95-118/640

4665 SQX2692630
పపరర: కర.రరమకకషష⌍

95-118/643

తఇడడ:డ కర.వ బభలకడడ⌍ కర
ఇఇటట ననఇ:46-2-218
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-118/645

4668 SQX0337477
పపరర: గలభభ శశభభరరణణ⌍

95-118/646

భరస : అశశక కకమమర⌍ గలభభ
ఇఇటట ననఇ:46-2-219
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-118/648

4671 SQX2692606
పపరర: బ.రమమష

95-118/649

తఇడడ:డ సదబబరరవవ బ.
ఇఇటట ననఇ:46-2-219
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-117/431

4674 SQX1429233
పపరర: వజయ దదనయయలక రతనఇ

95-117/432

తఇడడ:డ లలరరర నదథన రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-220
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-117/434

భరస : నరససఇహరరవవ గగరఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-2-221
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-117/436

95-118/634

భరస : శవ నదరరయణరరడడ కఇదదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-218
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : చలపతరరవవ తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-220
వయసదస:80
లఇ: ససస స

భరస : వజయ దదనయయలక రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-220
వయసదస:32
లఇ: ససస స
4678 SQX2695013
పపరర: థదమసమక పస

95-118/639

తఇడడ:డ రమమష బబ గర వరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-219
వయసదస:22
లఇ: పవ

భరస : రమమష బ.
ఇఇటట ననఇ:46-2-219
వయసదస:52
లఇ: ససస స
4675 SQX1429274
పపరర: నరకల కకమమరర రతనఇ

4661 SQX0687210
పపరర: శవ నదరరయణ రరడడ కఇదదల

4656 SQX1297853
పపరర: నరగఇదడ కకమమర సడరర

తఇడడ:డ పపరయయ⌍ అర.
ఇఇటట ననఇ:46-2-218
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : వ.వ.రరమరరజ⌍ కర
ఇఇటట ననఇ:46-2-218
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ⌍ గలభభ
ఇఇటట ననఇ:46-2-219
వయసదస:51
లఇ: పవ
4672 SQX2692614
పపరర: బ.సదజజత

95-118/636

తఇడడ:డ కర.వ.బభలకడడ⌍ కర
ఇఇటట ననఇ:46-2-218
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : కర.వ బభలకడడ⌍ కర
ఇఇటట ననఇ:46-2-218
వయసదస:64
లఇ: ససస స
4669 SQX0340869
పపరర: గలభభ అశశక కకమమర⌍

4658 SQX2692663
పపరర: టట.సదధదకర బభబఝ

95-118/631

తఇడడ:డ లలమ మమధవ గఝపరస సడరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-217
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జయరరమరరడడడ కఇదదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-218
వయసదస:38
లఇ: పవ

భరస : రరమమరరవవ అలమలడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-218
వయసదస:55
లఇ: ససస స
4666 SQX2692648
పపరర: కర.పదకసదజజత⌍

95-118/633

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ టట.
ఇఇటట ననఇ:46-2-217
వయసదస:70
లఇ: పవ

భరస : కకమమరసరదమ⌍ అర
ఇఇటట ననఇ:46-2-218
వయసదస:55
లఇ: ససస స
4663 SQX0687640
పపరర: శవమక అలమలడడ

4655 SQX0403923
పపరర: రరణణ కమలమఇబక తడడల

4653 MLJ0855841
పపరర: వజయలకడక⌍ టట⌍
భరస : వనఇకటరరజజరరడ⌍డడ టట.
ఇఇటట ననఇ:46-2-217
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదధదకర బభబఝ తడడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-217
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : రరజజ గణపతరరవవ దదవనల
ఇఇటట ననఇ:46-2-217
వయసదస:35
లఇ: ససస స
4660 SQX0183418
పపరర: అర.మలలల శదరరల⌍

95-118/630

తఇడడ:డ రరజయయ తడడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-216
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ⌍ టట.
ఇఇటట ననఇ:46-2-217
వయసదస:59
లఇ: పవ
4657 SQX1429712
పపరర: రరజయ లకడక దదవనల

4652 SQX2692671
పపరర: శశషతకకమమర తడడల

4677 SQX0005306
పపరర: సదరగఇదడ రరడడడ చడనదన రరడడ

95-117/435

తఇడడ:డ సదధదకర రరడడడ చడనన రరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-221
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-117/437

4680 SQX0267690
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-117/438

తఇడడ:డ షకకల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-223
వయసదస:36
లఇ: పవ
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95-117/439 4682 SQX0692129
4681 SQX0607093
పపరర: చనకకటటఇబరరమ శరససస స కకపరష
పపరర: రజజక అఫఫ డ జ ఆతకకలరర

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకపరష
ఇఇటట ననఇ:46-2-226
వయసదస:84
లఇ: పవ
4684 SQX1201250
పపరర: కకసదమ కకమమరర కకపరష

తఇడడ:డ అబఝదల రషసద ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-226
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-117/442

4685 SQX1201268
పపరర: రరజగశదరర కకపరష

భరస : చన కకటటఇబరరమ శరససస స కకపరష
ఇఇటట ననఇ:46-2-226
వయసదస:75
లఇ: ససస స

భరస : కకటటఇబ రరమ శరక కకపరష
ఇఇటట ననఇ:46-2-226
వయసదస:71
లఇ: ససస స

4687 SQX1201300
పపరర: కరశవశరలకడక కకపరష

4688 SQX2694982
పపరర: వనఇకటహరగగపరల కకపరష

95-117/445

భరస : శరనవరస రరవవ కకపరష
ఇఇటట ననఇ:46-2-226
వయసదస:46
లఇ: ససస స
4690 SQX2695005
పపరర: అఇజనదతవ కకపరష

95-117/448

95-117/451

95-117/454

95-117/457

95-117/460

తఇడడ:డ వనఇకటహరరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:48
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/449

4700 MLJ2478618
పపరర: భమమరరడడడ వజయకకమమరర

4703 SQX0691857
పపరర: శరరవణణ గగలల పవడడ

95-117/463

4706 SQX2694933
పపరర: లకకకనదరరయణ ఊర

95-117/452

4709 SQX2694966
పపరర: కకసదమకకమమరర పసళల ళరరశశటట
భరస : వనఇకటరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:77
లఇ: ససస స

4689 SQX2694990
పపరర: శర రరమ మమరరస కకపరష

95-117/447

4692 SQX1943851
పపరర: నదగగశదరరరవవ అమరస లలరర

95-117/450

4695 SQX1065318
పపరర: షమఇ షపక

95-117/453

భరస : ఇససకల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-231/1
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-117/455

4698 MLJ2475556
పపరర: రవఇదడనదథ రరడడడ కకఇడద

95-117/456

తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-117/458

4701 SQX0691832
పపరర: శరనవరస శరక గగలల పవడడ

95-117/459

తఇడడ:డ మధదసడదన శరక
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-117/461

4704 SQX0691907
పపరర: బడమరరఇబక గగలల పవడడ

95-117/462

భరస : శరనవరసశరక
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-117/464

తఇడడ:డ రరమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-117/466

95-117/444

తఇడడ:డ జయరరవ అమరస లలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-230
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస శరక
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:85
లఇ: పవ
4708 SQX2694958
పపరర: రవకకమమర పసళళళరరశశటట

4697 SQX2291243
పపరర: షరరఫ షపక

4686 SQX1201276
పపరర: కకటటఇబ రరమశరక కకపరష

తఇడడ:డ కకటటఇబరరమశరక కకపరష
ఇఇటట ననఇ:46-2-226
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : కకఇడద శరనవరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస శరక
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:30
లఇ: పవ
4705 SQX2694925
పపరర: వనఇకటహరరరరవవ పసళళళరరశశటట

95-117/446

తలల : ఆడమ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-231/1
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చడనదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:80
లఇ: పవ
4702 SQX0691840
పపరర: సడరయ దతదస గగలల పవడడ

4694 SQX2148385
పపరర: చఇడడ బభష షపక

95-117/441

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకపరష
ఇఇటట ననఇ:46-2-226
వయసదస:79
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-231
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జరనబఝననసర
ఇఇటట ననఇ:46-2-231/1
వయసదస:50
లఇ: పవ
4699 MLJ2475564
పపరర: వనఇకట సదబభబరరడడడ కకఇడద

95-117/443

తఇడడ:డ అబఝదల ఖమదర ఖతబ బభష
ఇఇటట ననఇ:46-2-227
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : చఇద బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-231
వయసదస:45
లఇ: ససస స
4696 SQX1065334
పపరర: ఆదమ షపక

4691 SQX0071407
పపరర: ఇయమస అహమకద ఖతబ

4683 SQX0692186
పపరర: గకససయమ బబగఇ ఆతకకలరర
భరస : రజజక అఫఫ డ జ ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-226
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటఇబరరమశససడ కకపరష
ఇఇటట ననఇ:46-2-226
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : హరగగపరల కకపరష
ఇఇటట ననఇ:46-2-226
వయసదస:49
లఇ: ససస స
4693 SQX2148369
పపరర: బబ షపక

95-117/440

4707 SQX2694941
పపరర: పడసరదరరవవ ఊర

95-117/465

తఇడడ:డ రరమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-117/467

4710 SQX2694974
పపరర: సరసదత ఊర

95-117/468

భరస : పడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-232
వయసదస:52
లఇ: ససస స
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4711 SQX0105684
పపరర: మహహబఝలమల షపక

95-117/469

తఇడడ:డ ఖమజజ సరహహబ షసక్
ఇఇటట ననఇ:46-2-233
వయసదస:38
లఇ: ససస స
4714 SQX1282490
పపరర: ఖమజజ సరహహబ షపక

95-117/472

95-117/475

95-117/1303

95-117/480

95-117/483

95-117/486

95-117/489

భరస : ఖససఇ ఖమన పహహన
ఇఇటట ననఇ:46-2-236
వయసదస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4724 MLJ0857862
పపరర: వరసద కకషఫ ర తమకల

4727 MLJ0859546
పపరర: మహబమబబ షపక

4730 SQX1573303
పపరర: జరరనద బబగఇ ఆతకకలర

4733 SQX0147843
పపరర: మహమకద అల షపక

95-117/492

4736 SQX0185744
పపరర: ఇబడహహఇ షపక

95-117/481

4739 SQX0147447
పపరర: బభలగగపరల చటభట
తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ చటభట
ఇఇటట ననఇ:46-2-238
వయసదస:55
లఇ: పవ

4719 SQX2694909
పపరర: నజరరన బబగఝమ షపక

95-117/477

4722 MLJ0852152
పపరర: నడరరదదదన షపక

95-117/479

4725 MLJ0857870
పపరర: పదకజ తతమకల

95-117/482

భరస : వరసదకకషఫ ర
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-117/484

4728 MLJ2475143
పపరర: జఫరర అల షపక

95-117/485

తఇడడ:డ అబఝదల గఫవర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-117/487

4731 SQX2694883
పపరర: భభససరరరవవ కఇదదల

95-117/488

తఇడడ:డ జజసఫ
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-117/490

4734 SQX0185611
పపరర: రరబన షపక

95-117/491

భరస : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-236
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-117/493

తఇడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-236
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-117/1298

95-117/474

తఇడడ:డ అబఝదల కరరమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననదన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-236
వయసదస:83
లఇ: పవ

భరస : లలరరర నదథఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-236
వయసదస:82
లఇ: ససస స
4738 SQX2844959
పపరర: రశద పఠరన

95-117/478

భరస : ససనక అఫప డ జ ఆతకకలర
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భభససరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:51
లఇ: పవ
4735 SQX0185710
పపరర: ఝమనస మరర బభయ రతనఇ

4721 MLJ0850685
పపరర: అయమయబ షపక

4716 SQX0336669
పపరర: చకరస సదరగఖ

భరస : నడరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:46-2-234
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : గఫరర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : యమససన బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:35
లఇ: ససస స
4732 SQX2694891
పపరర: పపడమఝసమమర కఇదదల

95-117/476

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:75
లఇ: పవ
4729 SQX0531335
పపరర: సబహ షపక

4718 SQX2207538
పపరర: షపక నయమజదదదన

95-117/471

తఇడడ:డ బభలకకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-234
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నడరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఫవర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-235
వయసదస:45
లఇ: పవ
4726 MLJ0858324
పపరర: గఫవర షపక

95-117/473

తఇడడ:డ షపక నడరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:46-2-234
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : నయమజదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-234
వయసదస:29
లఇ: ససస స
4723 MLJ0855189
పపరర: యమససన బభష షపక

4715 SQX2694917
పపరర: కనకదదరరరఇబ పటభనల

4713 SQX1282482
పపరర: షహహన బబగఇ షపక
భరస : ఖమజజ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-233
వయసదస:55
లఇ: ససస స

భరస : కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-233
వయసదస:87
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-234
వయసదస:57
లఇ: ససస స
4720 SQX2878692
పపరర: ఖమమరరన జరరన షపక

95-117/470

తఇడడ:డ ఖమజజ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-233
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇసరకయల శరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-233
వయసదస:69
లఇ: పవ
4717 SQX0607135
పపరర: నదగజజయత తతలసస

4712 SQX1282466
పపరర: జలమన షపక

4737 SQX0442012
పపరర: వజయశర రతనఇ

95-117/494

తఇడడ:డ లకరరద నదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-236
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-117/495

4740 SQX0691691
పపరర: కనకదదరర చటభట

95-117/496

భరస : బభలగగపరల చటభట
ఇఇటట ననఇ:46-2-238
వయసదస:53
లఇ: ససస స
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4741 SQX2694867
పపరర: భభగగశదరరరవవ చటభట

95-117/497

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ చటభట
ఇఇటట ననఇ:46-2-238
వయసదస:72
లఇ: పవ
4744 SQX0691709
పపరర: సరయ సదదదర చటభట

95-117/503

95-117/506

భరస : రరమదదసద శఇకరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-239
వయసదస:52
లఇ: ససస స
4750 SQX2694859
పపరర: లకడక లఇగరల

95-117/509

95-117/512

95-117/515

తఇడడ:డ గరఇధద పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-241
వయసదస:27
లఇ: ససస స
4759 SQX2694818
పపరర: వనఇకటటశదరరల పఫ తతరరజ

95-117/518

తఇడడ:డ అయయనన పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-241
వయసదస:55
లఇ: పవ
4762 SQX0071423
పపరర: సరయరరఇ పరలపరరస

95-117/521

తఇడడ:డ ఇననయయ గగవఇదద
ఇఇటట ననఇ:46-2-243
వయసదస:51
లఇ: ససస స
4768 SQX2539096
పపరర: వననదతహహ మమలలర
భరస : రఘఝనదథ మమలలర
ఇఇటట ననఇ:46-2-247
వయసదస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-135/296

4746 SQX1046946
పపరర: శర హరర లఇగరల

95-117/505

తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ మమరరస లఇగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-239
వయసదస:27
లఇ: పవ

4748 SQX1369439
పపరర: హహహమమవత గమడవలల

4749 SQX2694842
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ లఇగరల

95-117/507

4751 MLJ0852269
పపరర: శరఇత ఫసలప

4754 SQX1492792
పపరర: అనత ఫసలప

95-117/510

4752 MLJ2475440
పపరర: ఇమకనదయల రరజ కకమమర
ఫసలప
తఇడడ:డ డతవడ ఫసలప
ఇఇటట ననఇ:46-2-240
వయసదస:44
లఇ: పవ

95-117/511

95-117/513

4755 SQX0234831
పపరర: షసహహనదజ బభనన పఫ తతరరజ

95-117/514

భరస : ఇమమకనఎల రరజ కకమమర ఫసలప
ఇఇటట ననఇ:46-2-240
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-241
వయసదస:48
లఇ: ససస స

4757 SQX2317956
పపరర: మమఘన పఫ తతరరజ

4758 SQX2694800
పపరర: బఝలల అఇజయయ తతమకల

95-117/516

తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ గరఇధద పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-241
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరరరమఝలక తతమకల
ఇఇటట ననఇ:46-2-241
వయసదస:84
లఇ: పవ

4760 SQX2694826
పపరర: మఇగమక పఫ తతరరజ

4761 SQX2694834
పపరర: కకటటశదరర తతమకల

4763 SQX0071449
పపరర: రఘఝరరఇ పరలపరరస

4766 SQX2406882
పపరర: శరకరఇత అనఇత నదరరయణన

95-117/519

95-117/517

95-117/520

భరస : బఝలల అఇజయయ తతమకల
ఇఇటట ననఇ:46-2-241
వయసదస:82
లఇ: ససస స
95-117/522

4764 SQX0817296
పపరర: రరధదక మమమళలపలల

95-117/523

భరస : రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:46-2-242
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-117/525

4767 SQX1429126
పపరర: లకకణ ససఇగ కతడ

95-117/526

తఇడడ:డ అనఇత నదరరయణన రరమకకషషన
ఇఇటట ననఇ:46-2-243
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దతవర ససఇగ కతడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-244
వయసదస:55
లఇ: పవ

4769 SQX2694792
పపరర: రమమదతవ పరలపరరస

4770 MLJ0850016
పపరర: అబఝదలలబగఇ షమరర షపక

భరస : హనదమఇతరరవవ పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-248
వయసదస:62
లఇ: ససస స

95-117/508

తఇడడ:డ అయయనన లఇగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-239
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ పస వ
ఇఇటట ననఇ:46-2-242
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-117/524

95-117/502

భరస : వనఇకట సతయనదరరయణ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-239
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : అయయనన పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-241
వయసదస:85
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ పస వ
ఇఇటట ననఇ:46-2-242
వయసదస:34
లఇ: పవ
4765 SQX1429407
పపరర: బభల ససల వమక గగవఇదద

95-117/504

తఇడడ:డ దదవద వజయ కకమమ ఫసలప
ఇఇటట ననఇ:46-2-240
వయసదస:72
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరవవ అఇదడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-240
వయసదస:34
లఇ: పవ
4756 SQX1111988
పపరర: నయమన పఫ తతరరజ

4745 SQX1046920
పపరర: వశరల లఇగరల

4743 SQX0267278
పపరర: సరయకకరషష చటభట
తఇడడ:డ భభగగశదరరరవవ చటభట
ఇఇటట ననఇ:46-2-238
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : వరనదరరయణ గమడవలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-239
వయసదస:66
లఇ: ససస స

భరస : ఎల.వ.ఎస.మమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-239
వయసదస:55
లఇ: ససస స
4753 SQX0691758
పపరర: కకరన అఇదడ

95-117/498

భరస : భభగగశదరరరవవ చటభట
ఇఇటట ననఇ:46-2-238
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభలగగపరల చటభట
ఇఇటట ననఇ:46-2-238
వయసదస:30
లఇ: పవ
4747 SQX1369405
పపరర: పదకజ గమడవలల

4742 SQX2694875
పపరర: రరధదలకడక చటభట

95-117/527

95-117/528

తఇడడ:డ మహమకదఅబఝదలసరరమ శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-2-250
వయసదస:40
లఇ: ససస స
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4771 MLJ0857607
పపరర: నదగగశదరర మమజగటట

95-117/529

భరస : సరయఝధ రరవవ మమజగటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-250
వయసదస:57
లఇ: ససస స
4774 SQX0337352
పపరర: చదమరరస నవవదదత

95-117/532

95-117/535

95-117/538

95-117/541

95-117/544

95-117/547

95-117/550

భరస : రరజగశ కగతడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4787 SQX0184424
పపరర: మధదసడధన రరవవ ఏలలరర

4790 SQX0184952
పపరర: ససభభగయలకడక శవరరజ

4793 SQX0354589
పపరర: వమలమక గరరకపరటట

95-117/553

4796 SQX1429456
పపరర: రరససన బభపటల

4799 SQX1619990
పపరర: శరరష బబజవరడ
భరస : రవ కకమమర బబజవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:34
లఇ: ససస స

95-117/537

95-117/540

95-117/542

4785 SQX0147256
పపరర: దయమమణణ దళవరయ

95-117/543

భరస : మసరసన రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-117/545

4788 SQX0184473
పపరర: సదనత చడనదనపరటట

95-117/546

తఇడడ:డ మధదసడధన రరవవ చడనదనపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-117/548

4791 SQX0267641
పపరర: మఇగర దతవ ఏలలరర

95-117/549

భరస : మధదసడధన రరవవ ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-117/551

4794 SQX0854265
పపరర: వనఇకట నరగష దడళళపవడడ

95-117/552

తఇడడ:డ శవ నదగగశదర రరవవ బఝలల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-117/554

భరస : శరనవరస రరవవ బభపటల
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-117/556

4779 SQX2694784
పపరర: వజయలకడక పసరరమమళళ

4782 MLJ0854117
పపరర: మఝరళకకషష మమరరస సదయఇ
పరకకల
తఇడడ:డ వనఇకటభడమయయ
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:26
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రతస యయ గరరకపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కనననగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:32
లఇ: పవ
4798 SQX1429563
పపరర: శరఖన బ కగతడ

4784 SQX0144410
పపరర: హనదమఇత రరవవ ఏలలరర

95-117/534

95-117/539

భరస : సదబడహకణయ శరక శవ రరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఘవయయ గరరకపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:73
లఇ: పవ
4795 SQX0891473
పపరర: వదదయ సరగర కనననగఇటట

4781 MLJ0854109
పపరర: సరదత సదయఇ పరకకల

4776 SQX0446567
పపరర: జజయత ఏసపటరర

భరస : అపరషరరవవ పపరరమలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-251
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభపయయ చడనదనపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:59
లఇ: పవ
4792 SQX0350041
పపరర: వనఇకట రతస యయ గరరకపరటట

95-117/536

తఇడడ:డ శరరరమఝలక ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:92
లఇ: పవ

భరస : షరరఫ వల శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:26
లఇ: ససస స
4789 SQX0184523
పపరర: పడకరశరరవ చడనదనపరటట

4778 SQX2694776
పపరర: అపరషరరవవ పసరరమమళళ

95-117/531

భరస : పడవణ కకమమర ఈసట రర
ఇఇటట ననఇ:46-2-251
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝరళకకషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : మఝరళ కకషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:26
లఇ: ససస స
4786 SQX0184390
పపరర: మదదర బ షపక

95-117/533

తఇడడ:డ కరశవశదనదధఇ పపరరమలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-251
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:26
లఇ: పవ
4783 MLJ0855809
పపరర: శరతతసమమరర పప ననపలల

4775 SQX0338368
పపరర: చదమరరస వరలకడక కకమమరర

4773 SQX0691790
పపరర: భరతదసయ కకయ
తఇడడ:డ మసరసనయయ కకయ
ఇఇటట ననఇ:46-2-250
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : రమమశ కకమమర చదమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-251
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరవవ చదమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-251
వయసదస:26
లఇ: పవ
4780 MLJ0850891
పపరర: కకషషచడనతనయ సదయఇ పరకకళ

95-117/530

తఇడడ:డ రఇగరరరవవ బలవరయ
ఇఇటట ననఇ:46-2-250
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రమమష కకమమర చదమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-251
వయసదస:48
లఇ: ససస స
4777 SQX2694768
పపరర: రమమషతసమమర చదమరరస

4772 SQX0147199
పపరర: మసరసన రరవవ దళవరయ

4797 SQX1429498
పపరర: రరజగశ కగతడ

95-117/555

తఇడడ:డ గఝలష ససఇహ కగతడమయఝఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-117/557

4800 SQX1620039
పపరర: రవ కకమమర బబజవరడ

95-117/558

తఇడడ:డ లమజరర బబజవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:35
లఇ: పవ
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4801 SQX1859255
పపరర: శవరన చడనదనపరటట

95-117/559

తఇడడ:డ పడకరశఇ రరవవ చడనదనపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-252
వయసదస:23
లఇ: ససస స
4804 SQX1174341
పపరర: మమలమల షపక

95-117/562

95-117/565

95-117/568

95-117/571

95-117/574

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల మమజగత
ఇఇటట ననఇ:46-2-257
వయసదస:62
లఇ: పవ
4819 MLJ2478428
పపరర: వరణణ పరలపరరస

95-117/577

95-117/580

95-117/583

తఇడడ:డ సతయనదరరయణరరవవ పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:66
లఇ: పవ
4828 SQX2694719
పపరర: ససతదమహలకడక పరలపరరస
భరస : సతయనదరరయణ పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:82
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4811 SQX0184853
పపరర: నదగరరజ నఇదదరరజ

4814 SQX0337741
పపరర: జపవడడ ఉమమదతవ

95-117/569

95-117/564

4809 SQX0184796
పపరర: లలతకకమమరర నఇదదరరజ

4812 SQX0338087
పపరర: రరళళబఇడడ చఇదడమమళ

95-117/570

95-117/572

4815 SQX2694750
పపరర: సదపనకకమమరర కగశగరళ

95-117/573

తఇడడ:డ చదమరరస వనఇకట సదబభబరరవవ జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-256
వయసదస:48
లఇ: ససస స

భరస : రరజనన కగషగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-256
వయసదస:48
లఇ: ససస స

4817 SQX2694743
పపరర: సదగఝణమక కకతస ఇపరక

4818 MLJ2475374
పపరర: సదబడమణదయశరససస పరలపరరస

4820 SQX0442020
పపరర: ససతదమహలకడక పరలపరరస

4823 SQX0891515
పపరర: శర రరమ చఇదడ మమరరస పరలపరరస

95-117/575

95-117/578

4821 SQX0691873
పపరర: శరరదణణ పరలపరరస

95-117/579

తఇడడ:డ గగపరలకకషష పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-117/581

4824 SQX0891531
పపరర: శర వరణణ పరలపరరస

95-117/582

భరస : శర రరమ చఇదడ మమరరస పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:45
లఇ: ససస స

4826 SQX2694693
పపరర: గగపరలకకషషమమరరస పరలపరరస

4827 SQX2694701
పపరర: సరఇబశవరరవవ పరలపరరస

భరస : గగపరలకకషషమమరరస పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:59
లఇ: ససస స

95-117/576

తఇడడ:డ సతయనదరరయణరరవవ పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ రరవవ పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:51
లఇ: పవ

4829 SQX2694727
పపరర: సరసదత పరలపరరస

95-117/567

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ శరససస స రరళలబఇడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-254
వయసదస:73
లఇ: పవ

95-117/584

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-117/586

4806 SQX1174366
పపరర: షమ షరద షపక

భరస : నరససఇహమమరరస నఇదదరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-254
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : గగపరల కకషష మమరరస పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:55
లఇ: ససస స
4825 SQX2694685
పపరర: వరహనదమఇతరరవవ పరలపరరస

95-117/566

భరస : నదగగశదరరరవవ కగఒతస ఇపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-257
వయసదస:83
లఇ: ససస స

భరస : సదబడమణయశరససస స పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:50
లఇ: ససస స
4822 SQX0817338
పపరర: పదక శర పరలపరరస

4808 MLJ0858258
పపరర: బభలతడపవరసదఇదరర ఏకర

95-117/561

భరస : మమలమల శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-2-253
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహమమరరస నఇదదరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-254
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : ససతదపత రరయపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-2-254
వయసదస:77
లఇ: ససస స
4816 MLJ0856393
పపరర: ససనదదరరవవ మమజగటట

95-117/563

భరస : వనఇకటరమణ రరయపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-2-254
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ నఇదదరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-254
వయసదస:69
లఇ: పవ
4813 SQX0854273
పపరర: రరమ లకకమక రరయపఫ డ లక

4805 SQX1174358
పపరర: ఫరతమమ షపక

4803 SQX1002799
పపరర: కకటటశదర రరవవ కకతదస
తఇడడ:డ పడసరద రరవవ కకతదస
ఇఇటట ననఇ:46-2-253
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : బభజ శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-2-253
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : శర హరర మమఠరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-253
వయసదస:34
లఇ: ససస స
4810 SQX0184812
పపరర: నరససఇహమమరరస నఇదదరరజ

95-117/560

తఇడడ:డ పరపరరరవవ మపసనవన
ఇఇటట ననఇ:46-2-253
వయసదస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ షర సరహహబ శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-2-253
వయసదస:59
లఇ: పవ
4807 SQX2151561
పపరర: లకడక అలల
ల రర

4802 SQX0442053
పపరర: శరధర మపసనవన

95-117/585

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-117/587

4830 SQX2694735
పపరర: అననపవరష పరలపరరస పరలపరరస

95-117/588

భరస : సరఇబశవరరవవ పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-259
వయసదస:57
లఇ: ససస స
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4831 MLJ0857995
పపరర: ఆఇజనవయఝలక సమఝదదడల

95-117/589

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల సమఝదదడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-261
వయసదస:62
లఇ: పవ
4834 SQX0234872
పపరర: హరర కకషష సమఝదదడల

95-117/592

95-117/595

95-117/598

95-117/601

95-118/651

4849 SQX2694644
పపరర: సదభదడ గరయతడ

95-117/606

95-116/586

4844 SQX2694651
పపరర: కకషరషరరవవ తతఇడపవ

4847 SQX2694628
పపరర: రరజయలకడక అఇబటటపవడడ

4850 SQX2090371
పపరర: అనదష వననగళల

4853 SQX2062248
పపరర: లల కకషష వననగళల

95-117/609

4856 SQX1935816
పపరర: నదగసతయ శరనవరసరరవవ కరజ

95-117/602

4859 SQX2208353
పపరర: రరహమత బభష షపక
తఇడడ:డ కరరమఝలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-268
వయసదస:26
లఇ: పవ

4839 SQX0005272
పపరర: వజయ కకమమరర జటటట

95-117/597

4842 SQX0185207
పపరర: సరఇబశవరరవవ తతఇడడపవ

95-117/600

4845 SQX2694669
పపరర: అనఇతలకడక తతఇడడపవ

95-117/603

భరస : సరఇబశవరరవవ తతఇడడపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-263
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-117/604

4848 SQX2694636
పపరర: కనకదదరర చఇతలపరటట

95-117/605

భరస : అనఇతరరమశరక చఇతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-265
వయసదస:77
లఇ: ససస స
95-105/760

4851 SQX2060994
పపరర: వసఇత రరవవ వననగళళ

95-114/43

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ వననగళళ
ఇఇటట ననఇ:46-2-267
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-117/607

4854 MLJ2478345
పపరర: హససనదబబగఇ షపక

95-117/608

భరస : కరరమఝలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-268
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-117/610

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక కరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-268
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-117/612

95-117/594

తఇడడ:డ వనఇకయయ తతఇడడపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-263
వయసదస:78
లఇ: పవ

భరస : వసఇత రరవవ వననగళల
ఇఇటట ననఇ:46-2-267
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-268
వయసదస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/599

తఇడడ:డ వసఇత రరవవ వననగళల
ఇఇటట ననఇ:46-2-267
వయసదస:25
లఇ: ససస స

భరస : రమమశ బభబఝ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-2-267
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమఝలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-268
వయసదస:24
లఇ: పవ

4841 SQX0185165
పపరర: శశధదర తతఇడడపవ

4836 MLJ0851048
పపరర: ఖమససఇ ఖమన పఠరన

భరస : రరమఝలక జటటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-263
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : రరమనదధఇ అఇబటటపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-265
వయసదస:92
లఇ: ససస స

భరస : ఎస.ఆర.కర.మమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-265
వయసదస:65
లఇ: ససస స

4858 SQX2149961
పపరర: ఖమధర బభష షపక

95-117/596

తఇడడ:డ అపరషరరవవ తతఇడపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-263
వయసదస:61
లఇ: పవ

4846 SQX1859529
పపరర: సరయ రరఇ కకషష మమరరస
రరజనదల
తఇడడ:డ సదబడమణయమఇ రరజనదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-263
వయసదస:24
లఇ: పవ

4855 MLJ2478386
పపరర: నససమమబబగఇ షపక

4838 SQX0005025
పపరర: మమరర సబతద జటటట

95-117/591

తఇడడ:డ మమలమల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-2-262
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ తతఇడడపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-263
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల తతఇడడపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-263
వయసదస:50
లఇ: ససస స

4852 SQX2062073
పపరర: వనఇకట రజయలకడక తతనదగఝఇటల

95-117/593

భరస : వనఇకట రమణ జటటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-263
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషషమమరరస జటటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-263
వయసదస:56
లఇ: ససస స
4843 SQX0185256
పపరర: జయలకడక తతఇడడపవ

4835 SQX0336933
పపరర: శరయమల సఫ మఝ

4833 MLJ2478501
పపరర: సదజజత సమఝదదడల
భరస : ఆఇజనవయఝలక సమఝదదడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-261
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస సఫ మఝ
ఇఇటట ననఇ:46-2-261
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : రరమబడహకఇ సదగఝరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-262
వయసదస:76
లఇ: ససస స
4840 SQX0007393
పపరర: వనఇకట రమణ జటటట

95-117/590

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక సమఝదదడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-261
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక సమఝదదడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-261
వయసదస:39
లఇ: పవ
4837 SQX2694677
పపరర: సరవతడ సదగఝరల

4832 MLJ0858589
పపరర: సడరయకకమమర సమఝదదడల

4857 SQX2149854
పపరర: కరరమఝలల షపక

95-117/611

తఇడడ:డ రహహమమన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:46-2-268
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-117/613

4860 MLJ0850834
పపరర: అపరషరరవవ మపరరస

95-117/614

తఇడడ:డ నరసయయ మపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-269
వయసదస:52
లఇ: పవ
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4861 MLJ0851634
పపరర: మణణ మపరరస

95-117/615

భరస : అపరషరరవవ మపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-269
వయసదస:52
లఇ: ససస స
4864 SQX0798439
పపరర: శర లకకక పసదపవలలటట

95-117/618

95-115/564

95-117/623

95-117/626

95-117/629

95-117/632

భరస : మహహదదనదమష షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:82
లఇ: ససస స
4882 SQX1065359
పపరర: షబనద షపక

95-117/635

తఇడడ:డ మరర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:35
లఇ: ససస స
4885 SQX1174390
పపరర: నససమమ షపక

వయసస 01-01-2021 నటక

4871 MLJ0853747
పపరర: నజక షపక

4874 MLJ0854174
పపరర: ఖమదర భభషర షపక

4877 MLJ0858399
పపరర: ఉసరకన మహమకద

95-117/638

95-117/624

4869 MLJ0853515
పపరర: షఇషరద షపక

95-117/627

95-117/625

4875 MLJ0854182
పపరర: గకససయమబబగఇ

95-117/628

భరస : ఉసరకన
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-117/630

4878 MLJ0858621
పపరర: షరరఫవన షపక
భరస : మరరవల
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:59
లఇ: ససస స

4880 SQX0479972
పపరర: హబబ మఝబనద మఝలమల
మహమకద
తఇడడ:డ ఉసరకన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:33
లఇ: ససస స

95-117/633

4881 SQX0943142
పపరర: పసరర షపక

4883 SQX1174374
పపరర: ఛదన బభషర షపక

95-117/636

4889 SQX1524611
పపరర: సదరగఇదడ వరక చగకరసరరజ

95-117/622

4872 MLJ0854158
పపరర: బబ షపక

తఇడడ:డ అలమలబకడ మహమకద మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:63
లఇ: పవ

4886 SQX1174408
పపరర: ఆషర షపక

95-117/620

భరస : ఖమశఇ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:66
లఇ: ససస స

95-117/631

95-117/634

తఇడడ:డ ఖమససఇ షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:29
లఇ: పవ
4884 SQX1174382
పపరర: జలమన షపక

95-117/637

తఇడడ:డ ఛదన బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-117/639

భరస : ఛదన బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-117/641

4866 SQX1619917
పపరర: మమత గరయతడ మపరరస

తఇడడ:డ పసరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరధర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఛదన బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:30
లఇ: ససస స
4888 SQX1524603
పపరర: సడరరయ చఇదడకకమమరర
చగకరసరరజ
భరస : సదరగఇదడ వరక చగకరసరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:43
లఇ: ససస స

95-117/621

తఇడడ:డ ఖమససఇ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:41
లఇ: పవ
4879 MLJ2478154
పపరర: మహబమబబ షపక

4868 MLJ0851196
పపరర: ఖమససఇ షరరఫ షపక

95-117/617

భరస : శవ నరగశ మపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-269
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మరరవల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : ఖధర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:41
లఇ: ససస స
4876 MLJ0855536
పపరర: సదలలమమన షపక

95-117/619

తఇడడ:డ మరరవల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమససఇ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:41
లఇ: పవ
4873 MLJ0854166
పపరర: అఖలమ బబగఇ షపక

4865 SQX1140433
పపరర: నరససఇహ మమరరస పసదపవలలటట

4863 SQX0186361
పపరర: శవ నరగశ మపరరస
తఇడడ:డ అపరషరరవవ మపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-269
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శర రరమ మమరరస పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-269
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదరయనదరరయణ మనవపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:23
లఇ: పవ
4870 MLJ0853531
పపరర: బషసర షపక

95-117/616

భరస : సతయనదరరయణ దడలఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-269
వయసదస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరరరమ మమరరస పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-269
వయసదస:32
లఇ: ససస స
4867 SQX2061703
పపరర: సతష మనవపలల

4862 MLJ0851642
పపరర: సతయవత దడలఇ

4887 SQX1300821
పపరర: బడహకఇరరజ భమమమరరజ

95-117/640

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరజ భమమమరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-117/642

తఇడడ:డ సదఇదరరరమ రరజ చగకరసరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:47
లఇ: పవ

4890 SQX1527185
పపరర: షహహన షపక

95-117/643

భరస : బశర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:28
లఇ: ససస స
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4891 SQX1547126
పపరర: సడరయనదరరయణ మమనవపలల

95-117/644

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ మమనవపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:45
లఇ: పవ
4894 SQX1619974
పపరర: ఆరరఫ మహమకద

95-117/647

4895 SQX1689603
పపరర: రరహహత శరనదధరరజ

95-117/650

4898 MLJ2475176
పపరర: శర రరమ మమరరస పసదపవలలటట

భరస : రరఇబభబఝ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-271
వయసదస:53
లఇ: ససస స

4901 SQX2694602
పపరర: వజయలకడక పసదపవలలటట

తఇడడ:డ యఝసఫ ఖమన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-272
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : కకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-272
వయసదస:50
లఇ: ససస స
4909 MLJ0854646
పపరర: శరనవరసరరవవ శఖమకకలల

4907 MLJ0851949
పపరర: లకడక కకలల
ల రర

95-117/662

4910 MLJ0854950
పపరర: పరమమశదరర షసఖమకకలల

భరస : సతయనదనరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-2-273
వయసదస:28
లఇ: ససస స

4913 SQX1201235
పపరర: పడసనన కకమమర రరవకకరఇదద

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ రరవకకరఇదద
ఇఇటట ననఇ:46-2-273/1
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రఇగ నదయఝకకలక తరరవరయపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-274
వయసదస:62
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/657

4919 SQX0891655
పపరర: అనద రరధ తరరవరయపరటట
భరస : రరఘవ సడరర తరరవరయపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-274
వయసదస:51
లఇ: ససస స

4899 SQX2694586
పపరర: హరరపస
డ రద పసదపవలలటట

95-117/652

4902 MLJ0855148
పపరర: అనల కరటడగడడ

95-117/655

4905 SQX2694560
పపరర: కకషరషరరవవ కరటడగడడ

95-117/658

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:46-2-272
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-117/660

4908 MLJ0852566
పపరర: ఖరఖరరఇబ షపక

95-117/661

భరస : మసససఇ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:46-2-273
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-117/663

4911 MLJ0855577
పపరర: కకరణ నదగగతత

95-117/664

తఇడడ:డ జర ఎన చచదరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-273
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-117/666

4914 SQX2694552
పపరర: ఎమ.డడ నడరఫహన

95-117/667

భరస : యమసఫ ఖమన
ఇఇటట ననఇ:46-2-273
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-117/668

తఇడడ:డ అబఝదల రరవవఫ దదదదయల
ఇఇటట ననఇ:46-2-274
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-117/670

95-117/649

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-272
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-2-273
వయసదస:28
లఇ: పవ

95-118/652 4916 SQX0692178
4915 SQX2151942
పపరర: వనఇకట సతయనదరరయణ రరవకకరఇదద
పపరర: జమల అహమద దదదదయల

4918 SQX0891648
పపరర: రరఘవ సడరర తరరవరయపరటట

95-117/654

భరస : శరనవరసరరవవ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-273
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-117/665

4896 SQX1894617
పపరర: ఆదదలకడక తడలగపలల

తఇడడ:డ నరససఇహమమరరస పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-271
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : శరరరమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-273
వయసదస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయ పడసనదనఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:46-2-273
వయసదస:28
లఇ: పవ
4912 SQX0168062
పపరర: ధనలకడక రరవకకరఇదద

95-117/651

భరస : మహబమబ ఖమన మహకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-272
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-117/659

95-117/646

తఇడడ:డ జనడ తడలగపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : హరరపస
డ రద పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-271
వయసదస:46
లఇ: ససస స

95-117/656 4904 SQX0005330
4903 SQX0004960
పపరర: మహబమబ ఖమన మహమకద
పపరర: ఫజలన మహకద

4906 SQX2694578
పపరర: కరటడగడడ సదమత

95-117/648

తఇడడ:డ నరససఇహమమరరస పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-271
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-117/653

4893 SQX1619941
పపరర: అబఝ తలమ ససదదగర
తఇడడ:డ మహహదదదన పరషర ససదదగర
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరజ శరనదధరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:23
లఇ: ససస స

భరస : పసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:60
లఇ: ససస స
4900 SQX2694594
పపరర: రమణ పసదపవలలటట

95-117/645

భరస : సరఇబమమరరస మమనవపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గకస మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-270
వయసదస:25
లఇ: పవ
4897 SQX2694610
పపరర: షఫసయమ బబగఇ షపక

4892 SQX1547134
పపరర: కకమమరర మమనవపలల

4917 SQX0891630
పపరర: అవనదష తరరవరయపరటట

95-117/669

తఇడడ:డ రరఘవ సడరర తరరవరయపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-274
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-117/671

4920 SQX0891663
పపరర: జగదదష తరరవరయ పరటట

95-117/672

తఇడడ:డ రరఘవ సడరర తరరవరయపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-274
వయసదస:28
లఇ: పవ
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4921 SQX2694545
పపరర: షపక హఫససరబ ఆతకకలరర

95-117/673

భరస : అబఝదల రషసద శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-2-274
వయసదస:62
లఇ: ససస స
4924 SQX2139434
పపరర: సమధ అహమదద షపక

4922 SQX0442301
పపరర: సరజద షపక
భరస : ఆతకకలర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:46
లఇ: ససస స

95-117/676

తఇడడ:డ ఆతకకలరర జవరద అఫఫ డ జ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:21
లఇ: ససస స

భరస : మఝరరస జసరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:69
లఇ: ససస స

4930 SQX1418236
పపరర: మమహహరరననస షపక

4931 SQX1861335
పపరర: మబనద బబగఇ మహమకద

భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కబరఅహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:67
లఇ: పవ
4936 MLJ0859348
పపరర: అజయఝసమమర మకకసల

95-118/658

95-118/661

95-118/664

తఇడడ:డ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-277
వయసదస:24
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

4940 SQX0947739
పపరర: భభరత బతస న

4943 SQX1580191
పపరర: సరదత సదజజత బబ మక

95-118/667

4946 SQX2692598
పపరర: మమరర జఇగమఝ

95-117/682

4949 SQX1861244
పపరర: హసన బ షపక
తఇడడ:డ తదజడడడ న షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-277
వయసదస:25
లఇ: ససస స

4932 SQX1862978
పపరర: ఎకరబల మహమకద

95-118/656

4935 MLJ0855270
పపరర: సదదదర గఝమకడడ

95-118/657

తఇడడ:డ సదరగఇదడనదధ గఝమకడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-118/659

4938 SQX0621508
పపరర: వనఇకట బభబభ గగరరర

95-118/660

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ గగరరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-118/662

4941 SQX0947762
పపరర: రవఇదడ బతస న

95-118/663

తఇడడ:డ సదదరరన బతస న
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-118/665

4944 SQX1860170
పపరర: ఫరరఫ నద సయయద

95-118/666

భరస : పసరర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-118/668

భరస : అఇతతరర జఇగమఝ
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-118/670

95-118/653

తఇడడ:డ మహమకద మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : ఓఇ పడకరశ రరడడడ బబ మక
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:23
లఇ: ససస స
4948 SQX1860915
పపరర: బభజ షపక

95-118/655

భరస : రవఇదడ బతస న
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అజయ కకమమర మకకసల
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:28
లఇ: ససస స
4945 SQX2062438
పపరర: ఫరరద షపక

4937 MLJ0859355
పపరర: సదజజత మకకసల

4929 SQX0590943
పపరర: హహసపసన బభబఝ షపక
తఇడడ:డ పసర బఝడద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : అజయఝసమమర మకకసల
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:64
లఇ: పవ
4942 SQX0956102
పపరర: రరజయలకకక మకకసల

95-117/680

తఇడడ:డ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఇగరతరరవవ మకకసల
ఇఇటట ననఇ:46-2-276
వయసదస:56
లఇ: పవ
4939 SQX0947705
పపరర: వనఇకటటశదరరల దదసరర

4934 SQX2062230
పపరర: ఫరతమమ షపక

95-117/678

తఇడడ:డ మఝరరసజజ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : ఇకబల మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-117/681

95-117/675

భరస : ఆతకకలర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబఝదలడజజక షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:79
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆతకకలరర మమరస జజ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-275
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-118/654

4923 SQX0692145
పపరర: అబఝదల తససనఇ షపక

95-117/677 4926 SQX2694511
4925 SQX2694503
పపరర: ఆతకకలరర మమరరసజ సరహహబ షపక
పపరర: ఆతకకలర షపక

95-117/679 4928 SQX2694537
4927 SQX2694529
పపరర: ఆతకకలరర రహమమన అఫఫ డ జ షపక
పపరర: రహమతతననసర షపక

4933 SQX0231381
పపరర: ఫసస అహమకద షపక

95-117/674

4947 SQX1860675
పపరర: మసరసన బ షపక

95-118/669

భరస : బభషర
ఇఇటట ననఇ:46-2-277
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-118/671

4950 SQX1862242
పపరర: బభషర షపక

95-118/672

తఇడడ:డ రసడల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-277
వయసదస:50
లఇ: పవ
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4951 SQX1894997
పపరర: నజర షపక

95-118/673

భరస : తదజదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-277
వయసదస:43
లఇ: ససస స
4954 SQX0446542
పపరర: లల జగనదనథ ససఇగ కతడమ

95-117/684

95-117/687

95-117/690

95-118/676

4961 SQX2694495
పపరర: అసరక ఆఫరడజ మహమకద

4964 SQX0338715
పపరర: షపక బషసర బ⌍

95-118/679

4967 SQX0340299
పపరర: పవరఇశశటట రమమష⌍

4970 SQX0482869
పపరర: సదబబలకడక పవరఇశశటట

తఇడడ:డ షమ షతన సయయద⌍ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : పరఇడడరఇగరరరవవ పవరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:63
లఇ: ససస స

4972 SQX0569517
పపరర: గరత వర

4973 SQX0687459
పపరర: బభబఝ శశషఇ

95-118/685

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ వర
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:32
లఇ: ససస స
4975 SQX0687491
పపరర: లలత శశషఇ
భరస : బభబఝ శశషఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:41
లఇ: ససస స
4978 SQX0687590
పపరర: కకటటశదర రరవవ కకఇపటట
తఇడడ:డ వనఇకయయ కకఇపటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:52
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/689

95-117/691

4962 MLJ2481604
పపరర: ఎస.కర. సలమమ⌍

95-118/675

భరస : ఎస.కర. యమనస⌍ ఎస.కర.
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-118/677

4976 SQX0687509
పపరర: మరరయమక శశషఇ

95-118/680

4979 SQX0687699
పపరర: వజయ కకమమర శశషఇ
తఇడడ:డ ఏసఫ బఝ శశషఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-118/678

4968 SQX0340935
పపరర: గఝఇజ పసచచయయ⌍

95-118/681

తఇడడ:డ సరఇబయయ⌍ గఝఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-118/683

4971 SQX0569442
పపరర: షపక హహసపసన⌍

95-118/684

తఇడడ:డ మసరసన వల⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-118/686

4974 SQX0687483
పపరర: ఆదదలకకక కకఇపటట

95-118/687

భరస : కకటటశదర రరవవ కకఇపటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-118/689

భరస : దతవదదనఇ శశషఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:71
లఇ: ససస స
95-118/691

4965 SQX0339861
పపరర: గఝఇజ మఝనన⌍
భరస : పసచచయయ⌍ గఝఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దతవదదనఇ శశషఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-118/688

95-117/686

4959 SQX2694479
పపరర: మహమకద అబఝదల జలల
యమ.ఎ
తఇడడ:డ అబఝదలర ఫవర
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:78
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగరరవవ⌍ పవరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-118/682

4956 SQX0745885
పపరర: వనఇకట నరసమక సరకక

95-117/688

భరస : హహసపసన⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగరరవవ⌍ పవరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:30
లఇ: పవ
4969 SQX0426247
పపరర: సయయద నదగమర⌍

4958 SQX2467215
పపరర: దతవదదనఇ శశషఇ

95-117/683

భరస : వనఇకటటశదరరల సరకక
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:55
లఇ: ససస స

భరస : ఎమ. ఎ జలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍ కరళళకకఇట
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:52
లఇ: ససస స
4966 SQX0340240
పపరర: పవరఇశశటట వనఇకటటశదరరల⌍

95-117/685

తఇడడ:డ బభబఝ శశషఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : ఎమ. ఎ జలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:48
లఇ: ససస స
4963 SQX0337725
పపరర: కరళళకకఇట రరధ⌍

4955 SQX0745646
పపరర: సదగఝణ బగఝరరరర

4953 SQX0336206
పపరర: సరకక వనఇకటటశదరరల
తఇడడ:డ కకటయయ సరకక
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వవణఝ బగఝరరరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : అబఝదల గఫవసర అదదల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:36
లఇ: ససస స
4960 SQX2694487
పపరర: అమనద అఫఫ డ జ ఎమ.ఎ

95-118/674

తఇడడ:డ పరప సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-277
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభలమజ కతడమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:43
లఇ: పవ
4957 SQX0987198
పపరర: సఫ నవ హహసరన షపక షపక

4952 SQX1895036
పపరర: తదజదదదన షపక

4977 SQX0687541
పపరర: సరళ శశషఇ

95-118/690

భరస : యయసదబభబఝ శశషఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-118/692

4980 SQX1859446
పపరర: శరనవరసరరవవ పసరరమమళళ

95-118/693

తఇడడ:డ వనఇకట ససతదరరఇ ఆఇజనవయఝలక పసరరమమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:51
లఇ: పవ
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4981 SQX1863067
పపరర: శశషఎఇ దతవదదనఇ

95-118/694

తలల : లలత దతవదదనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:27
లఇ: పవ
4984 SQX2149375
పపరర: హలమమన బబగ

95-118/697

95-118/700

95-118/703

4988 MLJ0856500
పపరర: సరదత చడనదనపరటట

4991 SQX0569186
పపరర: షపక సమమఝన⌍

95-118/706

4994 SQX0687236
పపరర: యయసదబభబఝ సదదద నపలల

4997 SQX0956110
పపరర: అహమద శరకక

తఇడడ:డ గఝరవయయ మఝదదద
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతదసరర శరకక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:31
లఇ: పవ

95-118/712
4999 SQX1075747
పపరర: మననజజ లకకక సరయ ఇఇదదడణణ
కకటఇరరజ
తఇడడ:డ యస వ వ యస శరక కకటఇరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:30
లఇ: ససస స

5000 SQX1122001
పపరర: రరజదనద షపక
భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:27
లఇ: ససస స

5002 SQX1506494
పపరర: అఖల సయయద

5003 SQX1573329
పపరర: ఇసక షపక

95-118/715

తఇడడ:డ మసరసన వల సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:30
లఇ: పవ
5005 SQX1859891
పపరర: ఆసరక షపక

95-118/718

తఇడడ:డ ఇశరక షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:21
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

5006 SQX1860691
పపరర: సబర సయద

95-118/704

5009 SQX2132819
పపరర: నయఇతతలమల షపక
తఇడడ:డ ఇషరక షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:23
లఇ: పవ

95-118/699

4989 MLJ2481075
పపరర: బబజజన⌍ షపక⌍

95-118/702

4992 SQX0569491
పపరర: షపక సదభభన⌍

95-118/705

తఇడడ:డ పరపసరహహబ⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-118/707

4995 SQX0687426
పపరర: మమరర సదదదనపలల

95-118/708

భరస : యయసదబభబఝ సదదదనపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-118/710

4998 SQX1002930
పపరర: మమరర దదఇడపరటట

95-118/711

తలల : అననపవరష దదఇడపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-118/713

5001 SQX1396481
పపరర: ఖలద షపక

95-118/714

తఇడడ:డ ఇసరసక షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-118/716

5004 SQX1573337
పపరర: ఫరతమఝననసర షపక

95-118/717

తఇడడ:డ ఇసక షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-118/719

భరస : మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-118/721

4986 MLJ0854711
పపరర: గగపరలరరజ⌍ వ⌍

భరస : సతదసర⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబఝబహ మమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : అహమద
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:26
లఇ: ససస స
5008 SQX2132769
పపరర: నదగఝర బభష షపక

95-118/701

తఇడడ:డ నదగగసద సదదదనపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-118/709

95-118/696

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర⌍ వ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:71
లఇ: పవ

భరస : సదభభన⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : గకస⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:42
లఇ: ససస స
4996 SQX0854257
పపరర: పడసనన కకమమర మఝదదద

95-118/698

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ చడనదనపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరప సరహహబ⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:42
లఇ: పవ
4993 SQX0569608
పపరర: షపక ఫరజదద⌍

4985 MLJ0851303
పపరర: గరరరజజదతవ⌍

4983 SQX1944081
పపరర: ఫరహహన నవహ సయయద
భరస : సలమ ససల నవరజ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : గగపరలరరజ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:66
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ చడనదనపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:57
లఇ: ససస స
4990 SQX0482208
పపరర: అబఝదల షపక⌍

95-118/695

తఇడడ:డ ఆరరఫ రరహమమన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-278
వయసదస:23
లఇ: పవ

భరస : అబఝదలమల బబగ
ఇఇటట ననఇ:46-2-278 4TH LINE
వయసదస:23
లఇ: ససస స
4987 MLJ0855296
పపరర: అననపవరష చడనదనపరటట

4982 SQX1944016
పపరర: సలఇ చసస స మహమకద

5007 SQX1863554
పపరర: మసరసన వల సయయద

95-118/720

తఇడడ:డ ఏసదబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-118/722

5010 MLJ0853143
పపరర: అషడపవననసర⌍ షపక⌍

95-119/15

భరస : షరరఫ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:81
లఇ: ససస స
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5011 MLJ0854364
పపరర: ఆససయమ⌍ షపక⌍

95-119/16

భరస : అషడఫ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-279
వయసదస:43
లఇ: ససస స
5014 SQX1506478
పపరర: జగనదథ షపక

95-118/723

95-118/726

5018 SQX1861269
పపరర: అసరక ఆఫఫ డ స మహమకద

95-118/729

5021 SQX1992114
పపరర: కకసర బబగఇ షపక

95-117/696

5024 SQX0442228
పపరర: నదగమర సయయద
తఇడడ:డ భభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:35
లఇ: పవ

5026 SQX0692210
పపరర: మఝమనద బబగఇ మహమద

5027 SQX0745372
పపరర: యమససకన ఫరరత మహమకద

95-117/699

భరస : ససననదర మహమద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నననన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:29
లఇ: పవ
5032 SQX1524595
పపరర: బబగమ మహమకద

95-117/705

భరస : నదగమర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/694

5033 SQX1544544
పపరర: సరహహబ షపక

95-117/708

5036 SQX1627944
పపరర: యమససన మహమకద

95-117/697

5039 SQX1689512
పపరర: జఫరర షరరఫ షపక
తఇడడ:డ ఖమజజవళ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:25
లఇ: పవ

5019 SQX1863489
పపరర: సఫ హహల మహమకద

95-118/728

5022 MLJ0850719
పపరర: అబఝదల షతకలర మహమకద

95-117/695

5025 SQX0692202
పపరర: ననననర మహమద

95-117/698

తఇడడ:డ మహహదద న మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-117/700

95-117/701
5028 SQX0746040
పపరర: నదజయమ ఫసర దచస మహమకద

తఇడడ:డ ననననదర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-117/703

5031 SQX1524587
పపరర: ఎకరబల మహమకద

95-117/704

తఇడడ:డ మహమదద మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-117/706

5034 SQX1544627
పపరర: ఆశర షపక

95-117/707

భరస : ఖమజజ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-117/709

తఇడడ:డ అబఝదల హమద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-117/711

95-118/725

తఇడడ:డ అబఝదల ససలమమన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : ననననసరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:75
లఇ: ససస స

భరస : అబఝదల షతకలర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:36
లఇ: ససస స
5038 SQX1689488
పపరర: షకకర షపక

5030 SQX1300730
పపరర: నదగమర ససనయద

5016 SQX1573345
పపరర: ఖమజజ షపక

తఇడడ:డ మసరసన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-280
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : ఎకరబల మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:29
లఇ: ససస స
5035 SQX1570564
పపరర: షరజయమ మహమకద

95-118/727

తఇడడ:డ ననననదర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-117/702

95-117/693

తఇడడ:డ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-280
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : నజర అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-280 3RD LINE
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : సదలలమమన మహమకద మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:58
లఇ: ససస స

5029 SQX0746073
పపరర: ఖమజజవల షపక

95-118/724

భరస : మసరసన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-280
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నజర అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-280 3RDE LINE
వయసదస:27
లఇ: ససస స
5023 MLJ0858407
పపరర: మఝసస రర జజన మహమకద

5015 SQX1506486
పపరర: మత బబగఇ షపక

5013 SQX2694461
పపరర: నజర అహమకద
తఇడడ:డ ఇసరకయలలబగ
ఇఇటట ననఇ:46-2-280
వయసదస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభబఝ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-280
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : ఖమజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-280
వయసదస:34
లఇ: ససస స
5020 SQX1992262
పపరర: షరహహద షపక

95-117/692

తఇడడ:డ సరఇబయయ మలలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-280
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభబఝ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-280
వయసదస:30
లఇ: ససస స
5017 SQX1573352
పపరర: నడరర షపక

5012 SQX1429209
పపరర: శర దతవ మలలల

5037 SQX1627951
పపరర: షహజజదద మహమకద

95-117/710

భరస : యమససన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-117/712

5040 SQX1689553
పపరర: యమసదఫ మహమకద

95-117/713

తఇడడ:డ ననననదర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:24
లఇ: పవ
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5041 SQX1859297
పపరర: షకకల సయయద

95-117/714

భరస : నదగమర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:26
లఇ: ససస స
5044 SQX2149938
పపరర: శహహదద షపక

95-118/731

95-117/716

95-117/719

95-117/722

భరస : సదభభన బబగ మఘల
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:44
లఇ: ససస స
5059 SQX0468231
పపరర: శశషత లకడకశశటట

95-117/728

95-117/731

భరస : నజర అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-286
వయసదస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/720

5054 SQX1429217
పపరర: కకరణ కకమమర ససరరగల

5060 SQX0817478
పపరర: ఖమజజ షరరఫ షపక

5063 SQX2819720
పపరర: తడడకమళల దదరర

95-117/732

5066 SQX0798462
పపరర: రషసద అహకద బబగ

95-117/723

5069 SQX0987248
పపరర: మమనద బబగమ షపక
భరస : నడర అహకద బబనగ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-286
వయసదస:38
లఇ: ససస స

5049 SQX0187138
పపరర: నడరఫ హన బబగమ షపక

95-117/718

5052 SQX1047514
పపరర: ఆరరఫర షపక

95-117/721

5055 SQX1837061
పపరర: గమడడ బభష షపక

95-117/724

తఇడడ:డ కమల సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-117/726

5058 SQX0468207
పపరర: కనకమక లకడకశశటట

95-117/727

భరస : శశషత శశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-285
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-117/729

5061 SQX1190255
పపరర: అజయ కకమమర లకడకశశటట

95-117/730

తఇడడ:డ శశషత లకడకశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-285
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-117/1241

5064 SQX2692226
పపరర: రరమ దదరర దదచతపలల

95-119/17

భరస : రరమ మహన రరవవ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-285
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-117/733

తఇడడ:డ ఇసరకయల బబగ బబగ
ఇఇటట ననఇ:46-2-286
వయసదస:70
లఇ: పవ
95-117/735

95-118/733

తఇడడ:డ రసడల బబగ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : హహమఇత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-285
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషసద అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-286
వయసదస:37
లఇ: పవ
5068 SQX0987222
పపరర: షసన నదజ బబగమ షపక

5051 SQX0854323
పపరర: నదగరరఫ న గఝడడపలల

5057 SQX1894740
పపరర: రరజజదనద పరగదన షపక

5046 SQX2260321
పపరర: నజర అహమద షపక

భరస : రసడల బబగ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-285
వయసదస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హహమఇత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-285
వయసదస:20
లఇ: పవ
5065 SQX0798454
పపరర: నడర అహకద బబగ షపక

95-117/717

తఇడడ:డ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడయయ శశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-285
వయసదస:65
లఇ: పవ
5062 SQX2818599
పపరర: తడడకమళల శవ శఇకర పడసరద

5048 SQX0007427
పపరర: పడమల సరరరగరలమ

తఇడడ:డ శరమమయల శరమమయల ససరరగల
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-117/725

95-118/730

తఇడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-283
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ గఝడడపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వటలరరవవ నలపరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:32
లఇ: పవ
5056 SQX1894583
పపరర: శఇషరద మఘల

95-118/732

భరస : కకరణ కకమమర సరరరగరలమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : ఖమజజ షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:34
లఇ: ససస స
5053 SQX1234665
పపరర: రరఇబభబఝ నలపరల

5045 SQX2155133
పపరర: కకసర బబగఝమ షపక

5043 SQX2149847
పపరర: నజయమ షపక
తఇడడ:డ నజర అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-283
వయసదస:24
లఇ: ససస స

భరస : నజర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-283
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రసడల బబగ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-284
వయసదస:39
లఇ: పవ
5050 SQX0187179
పపరర: అసకతతననసర షపక

95-117/715

తఇడడ:డ అబఝదల హమద మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-281
వయసదస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నజర అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-283
వయసదస:26
లఇ: ససస స
5047 MLJ0853051
పపరర: సలమ షపక

5042 SQX2694453
పపరర: సదలలమమన మహమకద

5067 SQX0987214
పపరర: నజర అహమమద బబనగ షపక

95-117/734

తఇడడ:డ రశద అహకద బబనగ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-286
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-117/736

95-117/737
5070 SQX1969781
పపరర: నదగసరయ హరరవరదన మటటరర

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ మటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-287
వయసదస:22
లఇ: పవ
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5071 SQX0150722
పపరర: చకరవరరస కకరవదడడ

95-118/734

తఇడడ:డ రరమమరరవవ కకరవదడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-287
వయసదస:40
లఇ: పవ
5074 SQX0687558
పపరర: దదరర పడవణ కకమమర కకలల మరర

95-118/737

95-118/740

95-118/743

95-117/738

95-118/746

5081 SQX1861525
పపరర: ఫరరర నద షపక

5084 SQX2062255
పపరర: గఫర షపక

5087 SQX1048181
పపరర: అరరద సయయద

95-118/749

5090 MLJ0851220
పపరర: అఇజనకకమమరర కరమమపలల

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కరమమపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-290
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహమకద షఇషసర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/739

95-118/742

5082 SQX1943976
పపరర: గరలబ షపక

95-118/745

5085 SQX2112860
పపరర: వనఇకట రరవవ తతరరటట

95-117/740

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల తతరరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-289
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-118/747

5088 SQX2692572
పపరర: ఎస. కలలషర

95-118/748

తఇడడ:డ మహబఝబ సరహహబ ఎస.
ఇఇటట ననఇ:46-2-289
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-118/750

5091 MLJ0851501
పపరర: వనఇకట రమణ కరమమపలల

5099 SQX0425991
పపరర: బబ మకససటట శర కరఇత⌍
తఇడడ:డ మసరసన రరవవ⌍ బబ మకససటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-118/751

భరస : కగశవరరవవ కరమమపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-290
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-118/754

తఇడడ:డ అచదయతరరమయయ బలకసదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-290
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-118/756

తఇడడ:డ కగశవరరవవ కరమమపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-290
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-118/758

5079 SQX0183855
పపరర: సదశల షపక⌍

తఇడడ:డ అనదదర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-288/1
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక బలకసదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-290
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ కరమమపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-290
వయసదస:32
లఇ: పవ

95-118/739

95-118/753 5094 SQX0002469
5093 SQX0002212
పపరర: అచదత రరమయయ బలకసదపరటట
పపరర: పదదకవత బలకసదపరటట

95-118/755 5096 SQX1075739
5095 SQX0337402
పపరర: కరమమపలల వనఇకట పవనదసమమర
పపరర: సరయ వనఇకటటశ కరమమపలల

5098 SQX0339325
పపరర: మహమకద గకహర జజన

95-118/744

భరస : శరనవరసరరవవ కరమమపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-290
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-118/752

5076 SQX1281989
పపరర: నదగరరజ వవమవరపవ

భరస : దదరర ⌍ షపక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-288
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరలలష సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-289
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కరమమపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-290
వయసదస:59
లఇ: పవ
5092 MLJ0854489
పపరర: కగశవరరవవ కరమమపలల

95-118/741

తఇడడ:డ మహబమబ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-289
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : కరలలషరవల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-289
వయసదస:52
లఇ: ససస స
5089 MLJ0850917
పపరర: శరనవరసరరవవ కరమమపలల

5078 MLJ2481497
పపరర: రమణమక⌍ సతస రపవ⌍

95-118/736

తఇడడ:డ పసదద రరజ వవమవరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-287
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : గరలబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-288/1
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-289
వయసదస:24
లఇ: ససస స
5086 SQX0183871
పపరర: మఝఇతదజ బబగఇ షపక

95-118/738

భరస : వనఇకయయ⌍ సతస రపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-288
వయసదస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆశఫర గఝతతస దదర
ఇఇటట ననఇ:46-2-288
వయసదస:43
లఇ: పవ
5083 SQX1690221
పపరర: కరరషరక షపక

5075 SQX1166389
పపరర: సదరగష బభబఝ శగరనఇశశటట

5073 SQX0228783
పపరర: వనఇకటటశదరరల⌍ యఇ⌍
తఇడడ:డ మఇగపతరరవవ⌍ యఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-287
వయసదస:56
లఇ: పవ

తలల : కకషషవవణమక శగరనఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-287
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : రరజయయ యమ.
ఇఇటట ననఇ:46-2-287
వయసదస:55
లఇ: ససస స
5080 SQX1239830
పపరర: చఇదడకరఇత గఝతతస దదర

95-118/735

భరస : ఆఇజనవయఝలక కర
ఇఇటట ననఇ:46-2-287
వయసదస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ కకలల మరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-287
వయసదస:41
లఇ: పవ
5077 SQX2692580
పపరర: యమ.సఇదదయరరణణ

5072 SQX0183665
పపరర: కర.జయలకడక

5097 SQX0337147
పపరర: మహమకద మఝనదఫ

95-118/757

తఇడడ:డ షఇషసర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-118/759

5100 SQX1823632
పపరర: సలమఝననసర మహమకద

95-118/760

భరస : షఇషపర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:62
లఇ: ససస స
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5101 SQX1862358
పపరర: షఇషసర మహమకద

95-118/761

తఇడడ:డ అబఝదల ఖమదర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:69
లఇ: పవ
5104 SQX0338541
పపరర: మహమకద శరఇషసర

95-119/19

95-119/22

95-118/764

95-118/767

95-118/770

95-118/773

95-118/776

తఇడడ:డ వనఇకట బభబఝ గగరరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-296
వయసదస:29
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

5114 SQX2692564
పపరర: ఎస.కర.రషసదదబబగఇ

5117 SQX1031574
పపరర: సలఇ షపక

5120 SQX0234948
పపరర: గరలరద ఖమన పఠరన⌍

5123 MLJ0857748
పపరర: శశషరరతనఇ బఇడదరర

95-119/23

5126 SQX0150730
పపరర: మఝదదగగఇడ చఇదడమమళ

95-118/768

5129 SQX2367050
పపరర: keerthi chattu keerthi
భరస : అఇకరరవవ అఇకరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-296
వయసదస:28
లఇ: ససస స

5109 SQX0183921
పపరర: జరరనద షపక

95-118/763

5112 SQX2692549
పపరర: రరయమజ షపక

95-118/766

5115 SQX0836023
పపరర: సరదదఖ షపక

95-118/769

భరస : షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-292
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-118/771

5118 SQX0234815
పపరర: జజఫర ఖమన పఠరన⌍

95-118/772

తఇడడ:డ నదగర మరరఖమన⌍ పఠరన⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-293
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-118/774

5121 SQX0339838
పపరర: గగరఇటల దతవపడసరద⌍

95-118/775

తఇడడ:డ నదరరయణమక⌍ గగరఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-2-293
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-118/777

5124 SQX1235622
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ వర

95-118/778

తఇడడ:డ గగపయయ వర
ఇఇటట ననఇ:46-2-295
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-118/779

తఇడడ:డ శరభయయ మఝదదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-296
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-118/781

95-119/21

తఇడడ:డ బషసర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-292
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : రఇగరరరవవ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-295
వయసదస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట బభబఝ గగరరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-295
వయసదస:30
లఇ: ససస స
5128 SQX1506577
పపరర: గగపసరరజ గగరరర

95-118/765

తఇడడ:డ నదగమర మరరఖమన⌍ పఠరన⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-293
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : జఫరర పఠరన⌍ షపక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-293
వయసదస:34
లఇ: ససస స
5125 SQX1383371
పపరర: సదజజత లకడక గగరరర

5111 SQX1894930
పపరర: జహహదద బబగఝమ షపక

5106 MLJ0856575
పపరర: ఖరఖరరనబ షపక

భరస : రరయమర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-292
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బశర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-292
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : నదగర మరరఖమన⌍ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-2-293
వయసదస:60
లఇ: ససస స
5122 SQX0425868
పపరర: షరజజదద షపక⌍

95-118/762

భరస : ఎస.కర.బషసర ఎస.కర.
ఇఇటట ననఇ:46-2-292
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-292
వయసదస:40
లఇ: ససస స
5119 SQX0234880
పపరర: మహహదదదన బ పఠరన⌍

5108 SQX0183897
పపరర: ఎస.కర.బషసర

95-119/18

భరస : పరపరస షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:66
లఇ: ససస స

భరస : రరయమజ అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-292
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎస.కర.బషసర ఎస.కర.
ఇఇటట ననఇ:46-2-292
వయసదస:46
లఇ: పవ
5116 SQX1031558
పపరర: అఇజఎఇ ఫరతమమ షపక

95-119/20

తఇడడ:డ ఎస.కర.షరరఫ ఎస.కర.
ఇఇటట ననఇ:46-2-292
వయసదస:73
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమససఇ గకస
ఇఇటట ననఇ:46-2-292
వయసదస:90
లఇ: పవ
5113 SQX2692556
పపరర: ఎస.కర.షరరఫ

5105 SQX0942235
పపరర: సరదదఖ షపక

5103 MLJ0857219
పపరర: మసరసనదల షపక
తఇడడ:డ పరపరస షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : ఇసరఖ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:41
లఇ: ససస స
5110 SQX0183954
పపరర: గకస మహమకద

95-118/1039

భరస : మహమకద మఝనదఫ
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద అబఝదల ఖమదర
ఇఇటట ననఇ:46-2-291
వయసదస:68
లఇ: పవ
5107 MLJ0853150
పపరర: గకససయ షపక

5102 SQX1332618
పపరర: ఫరరఫ నద షపక

5127 SQX0184036
పపరర: మఝదదగగఇడ ససతదరరమలకడక

95-118/780

భరస : శరభయయ మఝదదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-296
వయసదస:71
లఇ: ససస స
95-118/782

5130 SQX1690973
పపరర: బఇదద శర గఝఇటటరర

95-117/741

తఇడడ:డ శరయమ కకమమర గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:26
లఇ: ససస స
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5131 MLJ2481117
పపరర: ఆససయమ⌍ షపక⌍

95-118/783

భరస : చదనదమషర⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:56
లఇ: ససస స
5134 SQX0228650
పపరర: కనకరఇ జఇగర⌍

95-118/786

95-118/789

95-118/792

95-118/795

95-118/798

95-118/801

95-118/879

భరస : రరమకకషష మమరరస⌍ చతగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-2-298
వయసదస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

5144 SQX1593673
పపరర: సదలమసనద షపక

5147 SQX2692515
పపరర: ఎస.కర. ఖరఖరరనసర⌍

5150 SQX1174440
పపరర: నదగలకడక పచచపరల

5153 SQX1860121
పపరర: కకమల మగరల

95-114/44

5156 MLJ0860296
పపరర: సరఇబశవరరవవ⌍ యన⌍

95-118/796

5159 SQX1895234
పపరర: రమణ మగరల
భరస : కకటటశదరరవవ మగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-298
వయసదస:66
లఇ: ససస స

5139 SQX0569400
పపరర: పరలకకట వజయ⌍

95-118/791

5142 SQX1174473
పపరర: హహహమమవత యగగరల

95-118/794

5145 SQX1593707
పపరర: రసఫ ల షపక

95-118/797

తఇడడ:డ ఫరసస అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-118/799

5148 SQX2692523
పపరర: ఎస.కర. హజర బ⌍

95-118/800

భరస : ఎస.కర. మబఝల అలల⌍ ఎస.కర.
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:63
లఇ: ససస స
95-118/877

5151 SQX1506502
పపరర: పడవణ సయయద

95-118/878

భరస : మసరసన వల సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-119/24

5154 SQX1860204
పపరర: రమణ మగరల

95-119/25

భరస : కకటటశదరరరవవ మగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-118/880

తఇడడ:డ కకఇడసరదమ⌍ యన⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-298
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-118/882

95-118/788

భరస : వనఇకరటరరమయయ యగగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రతనరరజ మగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:23
లఇ: ససస స

భరస : పవలల యయ⌍ కరటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-298
వయసదస:71
లఇ: ససస స
5158 SQX0125054
పపరర: జయ హరత⌍ చతగఝ⌍

95-118/793

భరస : బభలక పచచపరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:26
లఇ: ససస స
5155 SQX0475277
పపరర: వలబ కరటటరర⌍

5141 SQX1048249
పపరర: బభలక పచపరల

5136 SQX0337071
పపరర: గఝఇత శరనవరసరరవవ⌍

భరస : పసరరమమళళల ⌍ పరలకకట
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : ఎస.కర. అమర⌍ ఎస.కర.
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:64
లఇ: ససస స

భరస : ఎస.కర. అబఝదల⌍ ఎస.కర.
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:46
లఇ: ససస స
5152 SQX1859941
పపరర: తరరమల దదసరర

95-118/790

భరస : ఫరసస అహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసదర రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:57
లఇ: ససస స
5149 SQX2692531
పపరర: ఎస.కర. ఫరతమమబ⌍

5138 SQX0426189
పపరర: మహబమబ సయయద⌍

95-118/785

తలల : లకకయయ⌍ గఝఇత
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమయయ పచపరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమఝలక దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:31
లఇ: పవ
5146 SQX1862382
పపరర: వజయ లకడక దదసరర

95-118/787

తలల : సఈద బశరరన⌍ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వలల రరజ గగలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:31
లఇ: పవ
5143 SQX1248799
పపరర: వనఇకట దదసరర

5135 SQX0228718
పపరర: బఝలలల మక కరరర⌍

5133 SQX0184077
పపరర: మగఝబల షపక⌍
తఇడడ:డ మహహదదదన⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:60
లఇ: పవ

భరస : చటటట యయ⌍ కరరర⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:55
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ⌍ గఝఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:45
లఇ: ససస స
5140 SQX1048223
పపరర: తరపత రరవవ గగలల

95-118/784

భరస : జజనభభషర⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:64
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరరవవ⌍ జఇగర⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-297
వయసదస:60
లఇ: ససస స
5137 SQX0337360
పపరర: గఝఇటట వరలకడక⌍

5132 SQX0125013
పపరర: హససనద బబగఇ⌍ షపక⌍

5157 MLJ0860304
పపరర: మమధవలత⌍ యన⌍

95-118/881

భరస : సరఇబశవరరవవ⌍ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-298
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-118/883

5160 SQX1944099
పపరర: హససనద షపక

95-118/884

భరస : కరరమఝలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-298
వయసదస:35
లఇ: ససస స
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5161 SQX2410892
పపరర: మసరసన షపక

95-118/885

భఇధదవవ: అసక అఫఫ డ జ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-298
వయసదస:48
లఇ: పవ
5164 SQX0956144
పపరర: హహమమ లతద కనమరల పవడడ

95-118/887

95-119/27

95-118/889

95-118/892

తఇడడ:డ దతవదనఇ శశసరమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:57
లఇ: పవ
5176 SQX0865840
పపరర: వజయమమక కకతపలల

95-118/895

95-118/898

95-118/901

భరస : సదభభన
ఇఇటట ననఇ:46-2-300
వయసదస:48
లఇ: ససస స
5188 SQX1309021
పపరర: కరరమ గకస షపక
తఇడడ:డ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-300
వయసదస:27
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/890

5169 SQX2076594
పపరర: బభషర షపక

95-99/84

5172 SQX0639880
పపరర: తదరక పడభఝ తతజ తతలసస
తఇడడ:డ వనఇకట రమణదరరవవ తతలసస
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:31
లఇ: పవ

5174 SQX0865816
పపరర: నదగమక shesam

5175 SQX0865832
పపరర: దతవ శశసరమ

95-118/893

5177 SQX0865857
పపరర: యమసయయ కకఇతపలల

5180 SQX1860865
పపరర: రమణ మగరల

5183 SQX2692507
పపరర: వజయకకమమరర టట

5186 SQX0448654
పపరర: సదభభన షసనక

5189 SQX1309070
పపరర: నదగమర బభషర షపక
తఇడడ:డ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-300
వయసదస:26
లఇ: పవ

95-118/891

95-118/894

తఇడడ:డ జజరరఫ శశసరమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-118/896

5178 SQX0865865
పపరర: శరఇత కకమమరర కకఇతపలల

95-118/897

భరస : చనన కకఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-118/899

5181 SQX1895119
పపరర: రరమఝమఝ మఝరరబబ యన

95-118/900

తఇడడ:డ బభలపష మఝరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-118/902

5184 SQX0184770
పపరర: దతవకకప అలకగఝలక

95-119/29

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ అలకగఝలక
ఇఇటట ననఇ:46-2-300
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-119/31

తఇడడ:డ రసడల షసనక
ఇఇటట ననఇ:46-2-300
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-119/33

95-119/26

తఇడడ:డ ఉసరకన మహకద⌍ మహకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : వవఇకట రమణదరరవవ టట
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-119/30

5166 MLJ0852186
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ జ

తఇడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదర రరవవ మగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ టట.వషత
ష మమరరస టట.
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:58
లఇ: పవ
5185 SQX0448605
పపరర: సదలమసనద షపక

95-119/28

భరస : ఆశరరదదమ కకఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఝరవయయ కకఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:35
లఇ: పవ
5182 SQX2692499
పపరర: టట.వనఇకటరమణరరవవ

5168 SQX0836064
పపరర: ఎలశమక మఝదదద

5171 SQX0426213
పపరర: ఆరరఫ రహహమమన⌍

95-118/886

తఇడడ:డ రరజగగపరల రరవవ ఆర
ఇఇటట ననఇ:46-2-299
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : జజరరఫ శశషఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : రమమష కకతపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:30
లఇ: ససస స
5179 SQX0865873
పపరర: చనన కకఇతపలల

95-118/888

భరస : గఝరవయయ
ఇఇటట ననఇ:46-2-299
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ⌍ చడనదనపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-299/1
వయసదస:55
లఇ: ససస స
5173 SQX0865808
పపరర: జరరగగర శశసరమ

5165 SQX1895069
పపరర: కకఇడమక మఝరరబబ యన

5163 SQX0569160
పపరర: కనమరల పవడడ కకసదమ⌍
తఇడడ:డ హరరబభబఝ⌍ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-299
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : రరమఝ మఝరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-299
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-299
వయసదస:51
లఇ: ససస స
5170 SQX0184341
పపరర: లకడక చడనదనపరటట⌍

95-105/761

భరస : బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-299
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హరర బభబఝ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-299
వయసదస:29
లఇ: ససస స
5167 MLJ0856716
పపరర: మమదదరరలత జ

5162 SQX2090322
పపరర: మఝఇటభజ షపక

5187 SQX1016741
పపరర: పదక బతత
స ల

95-119/32

తఇడడ:డ యయసపబఝ
ఇఇటట ననఇ:46-2-300
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-119/34

5190 SQX1347237
పపరర: జననత హలమమ షపక

95-119/35

భరస : కరరమ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-300
వయసదస:33
లఇ: ససస స
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5191 SQX1430891
పపరర: అబఝదలమల షపక

95-119/36

తలల : మదర బ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-300
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-119/39

భరస : కరమమశదర రరవవ గఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-302
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-119/41

తఇడడ:డ అమన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-303
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-119/44

తఇడడ:డ మహమకద అల షసనక
ఇఇటట ననఇ:46-2-304
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-119/47

తఇడడ:డ నదగ మలలల శదర రరవవ బబతపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-304
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-119/50

95-118/904

95-119/45

5204 SQX1347187
పపరర: అమరరన షపక

5207 MLJ2475101
పపరర: అబఝదల రహమమన షపక

5210 SQX0687202
పపరర: హససనద షపక

95-119/53

5213 SQX1895374
పపరర: అపసర బబగఝమ షపక

95-119/48

తఇడడ:డ అపషల నరసయయ కఇదవలస
ఇఇటట ననఇ:46-2-306
వయసదస:51
లఇ: పవ

5216 SQX1002971
పపరర: ఎససస ర కఇదదవలస

95-117/742

5219 SQX1641612
పపరర: రరజగష కఇదదవలస
తఇడడ:డ సడరర బభబఝ కఇదదవలస
ఇఇటట ననఇ:46-2-306
వయసదస:40
లఇ: పవ

95-119/43

5202 SQX0482364
పపరర: నదగమలలల శదర రరవవ బబతపవడడ

95-119/46

95-119/49
5205 SQX1691633
పపరర: రరమ మహన రరవవ బబతపవడడ

5208 SQX2694446
పపరర: నడరఫ హన అబఝదల షపక

95-117/743

భరస : అబఝదల రహమమన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-305
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-119/51

5211 SQX1623470
పపరర: అకస ర షపక

95-119/52

భరస : నదగమర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-305
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-119/54

5214 SQX2206910
పపరర: జన భ షపక

95-119/55

భరస : హమదదలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-305
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-118/906

భరస : సడరరబభబఝ కఇదదవలస
ఇఇటట ననఇ:46-2-306
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-119/56

5199 SQX0125120
పపరర: నదగమర వల షపక

తఇడడ:డ నదగ మలలల శదర రరవవ బబతపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-304
వయసదస:24
లఇ: పవ

భరస : హనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-305
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-118/905

95-118/903

తఇడడ:డ పఫ తతరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-2-304
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : ఖమజజవల
ఇఇటట ననఇ:46-2-305
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మజత షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-305
వయసదస:34
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

5201 SQX0482240
పపరర: పడమలమ రరణణ పప నడనరర

5196 SQX1894963
పపరర: సదభభన షపక

తఇడడ:డ అమన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-303
వయసదస:73
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-305
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : సలఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-305
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరర బభబఝ కఇదదవలస
ఇఇటట ననఇ:46-2-306
వయసదస:25
లఇ: ససస స

95-119/42

భరస : అబఝదల ఖలల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-304
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎస.కర.అమర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-304
వయసదస:52
లఇ: పవ

5218 SQX1641471
పపరర: సఇతతషస కకమమరర కఇదదవలస

5198 MLJ0858001
పపరర: మమలనబ షపక

95-119/38

తఇడడ:డ గఫర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-303
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగపయయ పప నడనరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-304
వయసదస:56
లఇ: ససస స

5203 SQX1078824
పపరర: పడశరఇత బబతపవడడ

5215 SQX1002963
పపరర: సడరరబభబఝ కఇదవలస

95-119/40

భరస : మహమకదదల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-303
వయసదస:51
లఇ: ససస స

5200 SQX0337204
పపరర: హఫసజ షసనక

5212 SQX1623488
పపరర: నదగమర షపక

5195 SQX1137307
పపరర: మహహశదరర అగరరదల

5193 SQX1137281
పపరర: కరమమశదర రరవవ గఝఇడల
తఇడడ:డ గగవఇద రరవవ గఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-301
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : నదరరయణ అగరరదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-302
వయసదస:54
లఇ: ససస స

5197 MLJ0851733
పపరర: మహమకదదల షపక

5209 SQX1860766
పపరర: మఝఇతదజ పఠరన

95-119/37

భరస : ఎస.కర.బభషర
ఇఇటట ననఇ:46-2-300
వయసదస:48
లఇ: ససస స

5194 SQX1137299
పపరర: రరణణ గఝఇడల

5206 SQX2692200
పపరర: ఎస.కర.గఫరర షపక

5192 SQX2692218
పపరర: షపక సలమక

5217 SQX1862408
పపరర: సఇతతషస కకమమరర కఇదదవలస

95-118/907

తలల : ఈసస ర కఇదదవలస
ఇఇటట ననఇ:46-2-306
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-119/57

5220 MLJ0852251
పపరర: బభజ షపక

95-119/58

భరస : హహససనన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:49
లఇ: ససస స
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5221 MLJ0857953
పపరర: మహమఝదద బబగఇ మహమకద

95-119/59

తఇడడ:డ అబఝదల అలమ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:46
లఇ: ససస స
5224 MLJ0859009
పపరర: మహబమబ బభషర మహమకద

95-119/62

తఇడడ:డ అబఝదల అలమ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:40
లఇ: పవ
5227 MLJ0859900
పపరర: సదఫసయ మహమకద

95-119/65

95-119/68

95-119/71

95-118/908

95-118/911

95-119/73

భరస : మమహబమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:55
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-119/69

5234 SQX2692192
పపరర: కమరఫ హ షపక

5237 SQX1300623
పపరర: రరకకకణణ గరరల పరటట

5240 SQX2114213
పపరర: తతజశదన లఇగరల

5243 SQX1309096
పపరర: వనఇకట జయమమధదరర లఇగరల

95-119/76

5246 SQX2692176
పపరర: మమలతలత లఇగరల

95-119/72

5249 MLJ0852392
పపరర: బభజ షపక
తఇడడ:డ మహబమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:42
లఇ: పవ

95-119/67

5232 SQX0578898
పపరర: నదజర షపక

95-119/70

5235 SQX2060937
పపరర: రమణమక అఇబభవరపవ

95-114/45

భఇధదవవ: జజసప
ఇఇటట ననఇ:46-2-308
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-118/909

5238 SQX1300649
పపరర: చడనతనయ కకమమర గరరల పరటట

95-118/910

తఇడడ:డ బడహకయయ లలట గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-308
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-6/305

5241 SQX1309815
పపరర: మరర ఖమన పఠరన

95-118/912

తఇడడ:డ జజనదఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-2-310
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-119/74

5244 SQX2004364
పపరర: తతజశదన లఇగరల

95-119/75

తఇడడ:డ శరనవరస మమరరస లఇగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-310
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-119/77

భరస : శరనవరసమమరరస లఇగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-310
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-119/79

5229 SQX0184960
పపరర: నడరఫ హన బబగఇ మహమకద

తఇడడ:డ హహటటటటసరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:83
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస మమరరస లఇగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-310
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అయయనన లఇగరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-310
వయసదస:54
లఇ: పవ
5248 MLJ0851402
పపరర: నడరఫ హన షపక

5231 SQX0448688
పపరర: సబహ మహమకద

95-119/64

తఇడడ:డ అబఝదల అలమ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస మమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-310
వయసదస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ యఇడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-310
వయసదస:40
లఇ: పవ
5245 SQX2692168
పపరర: శరనవరసమమరరస లఇగరల

95-119/66

భరస : బడహకయయ లలట గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-308
వయసదస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహకయయ లలట గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-308
వయసదస:44
లఇ: ససస స
5242 MLJ0858134
పపరర: కరరమఝలమల యఇడడ

5228 MLJ0860213
పపరర: ఆల మహమకద

5226 MLJ0859884
పపరర: మసరసన వల మహమకద
తఇడడ:డ అబఝదల అలమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : హహససనన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహకయయ లలట గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-308
వయసదస:42
లఇ: ససస స
5239 SQX1300672
పపరర: సడవఇత గరరల పరటట

95-119/63

భరస : మసరసనదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : అబఝదల రహమమన షసనక
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:51
లఇ: ససస స
5236 SQX1300599
పపరర: హరరత గరరల పరటట

5225 MLJ0859876
పపరర: అబఝదల అలమ మహమకద

95-119/61
5223 MLJ0857979
పపరర: ఫరతమఝననసర బబగఇ మహమకద

తఇడడ:డ అబఝదల అలమ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబఝదల అలమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబఝదల అలమ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:40
లఇ: ససస స
5233 SQX2692184
పపరర: జరరనద షసనక

95-119/60

తఇడడ:డ మహమకద అల
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:75
లఇ: పవ

భరస : అలమహమకద మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:43
లఇ: ససస స
5230 SQX0184986
పపరర: షహనద బబగఇ మహమకద

5222 MLJ0857961
పపరర: రహమతతననసర బబగఇ
మహమకద
భరస : అబఝదల అలమ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-307
వయసదస:69
లఇ: ససస స

5247 MLJ0851188
పపరర: కరరమఝలల షపక

95-119/78

తఇడడ:డ మమహబమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-119/80

5250 MLJ0852400
పపరర: మహబమబ షపక

95-119/81

తఇడడ:డ మహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:72
లఇ: పవ
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5251 SQX0185025
పపరర: షరరకల⌍ షపక⌍

95-119/82

తఇడడ:డ ఖమససఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:39
లఇ: ససస స
5254 SQX1455741
పపరర: మఝనన షపక

95-119/85

95-119/88

95-119/91

95-119/94

95-119/97

95-119/100

95-119/103

తఇడడ:డ గఝలమఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-314
వయసదస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

5264 MLJ0854091
పపరర: సదబభన⌍ పస⌍

5267 MLJ0859496
పపరర: బదదడననసర మహమకద

5270 SQX0426023
పపరర: బశరర పఠరన

5273 MLJ0855775
పపరర: గకస మహమకద

95-119/106

5276 SQX2692119
పపరర: ఇబభడహహఇ మహమకద

95-119/95

5279 SQX0185074
పపరర: అబఝదల సతదసర షసనక
తఇడడ:డ గఝలమఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-314 DU
వయసదస:37
లఇ: పవ

5259 SQX2692135
పపరర: ఖమససఇ షపక

95-119/90

5262 MLJ0850925
పపరర: మసరసన రఫస మహమకద

95-119/93

5265 MLJ0854125
పపరర: సలమఝననసర మహమకద

95-119/96

భరస : కమల పరషర
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-119/98

5268 SQX0105692
పపరర: అబఝదల రహహమన మహమకద⌍

95-119/99

తఇడడ:డ కమల పరషర⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-119/101

5271 SQX1016774
పపరర: రజయ సదలమసన మహమకద

95-119/102

భరస : మసరసన రఫస
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-119/104

5274 SQX0426114
పపరర: జజన బ షసనక

95-119/105

భరస : ఖమససఇ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-313
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-119/107

తఇడడ:డ యఇ.డడ.ఖమససఇ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-313
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-119/109

95-119/87

తఇడడ:డ కమల పరషర
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమససఇ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-313
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : ఇబడహహఇ షసనక
ఇఇటట ననఇ:46-2-313
వయసదస:40
లఇ: ససస స
5278 SQX0340422
పపరర: రరజదనద షపక

95-119/92

భరస : మర ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : బభజ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:27
లఇ: ససస స
5275 SQX0426221
పపరర: సదలమసనద షసనక

5261 SQX2692150
పపరర: ఎస.కర.షరకకరర

5256 SQX1967512
పపరర: నరజ లమఝ

తఇడడ:డ మహమకద సహహబ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:73
లఇ: పవ

భరస : ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:86
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద అబఝదల రహహమమన
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:32
లఇ: ససస స
5272 SQX1895309
పపరర: రజయ మహమకద

95-119/89

తఇడడ:డ రహమత⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమససఇ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:37
లఇ: పవ
5269 SQX0425926
పపరర: మహమకద మమహమఝద

5258 SQX2062693
పపరర: రరషక షపక

95-119/84

భరస : బబరరనరడ షర
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : ఎస.కర.ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కమల పరషర
ఇఇటట ననఇ:46-2-312
వయసదస:43
లఇ: పవ
5266 MLJ0854380
పపరర: కరలలషర మహమకద

95-119/86

భరస : సదబభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:24
లఇ: ససస స

భరస : మహమకద సహహబ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:88
లఇ: ససస స
5263 MLJ0851139
పపరర: బభజ మహమకద

5255 SQX1535808
పపరర: బబగఇ షపక

5253 SQX0337824
పపరర: సబర షపక
భరస : బభజ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : బభజ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎలష
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:45
లఇ: పవ
5260 SQX2692143
పపరర: ఎస.కర.హనఫర⌍

95-119/83

తఇడడ:డ ఖమససఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమహబమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-311
వయసదస:31
లఇ: ససస స
5257 SQX1967520
పపరర: లమఝ బబరరనరడ షర

5252 SQX0269936
పపరర: సదభభన షపక⌍

5277 SQX2692127
పపరర: గకససయమ మహమకద

95-119/108

భరస : ఖమససఇ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-2-313
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-119/110

5280 SQX1235580
పపరర: భభనదమత కకడడబబ యన

95-118/913

భరస : ససతదరరమమఇజనవయఝలక కకడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:49
లఇ: ససస స

Page 181 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
95-118/914
5281 SQX1796168
పపరర: ససతదరరమమఇజనవయఝలక
కకడడబబ యన
తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ కకడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:58
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహ రరవవ కకడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:71
లఇ: ససస స

5284 MLJ2481513
పపరర: వజయలకడక సమఝదదడల

5285 SQX0339622
పపరర: శశశలజ కటట

95-119/113

భరస : గఝరరవరదనరరవవ సమఝదదడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:50
లఇ: ససస స
5287 SQX0482273
పపరర: వర రరఘవవలక కటట

95-119/116

95-119/119

భరస : వనఇకటటసదర రరవవ సనకకల
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:69
లఇ: ససస స
5293 SQX2692093
పపరర: శరనవరసరరవవ డడ

95-119/122

తఇడడ:డ వసఇతరరవవ డడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:51
లఇ: పవ
5296 SQX2077014
పపరర: రరఇబభబఝ నశరనఇ

95-89/65

95-118/917

95-118/920

5305 SQX0687186
పపరర: జజయత చడననఇశశటట

95-119/126

వయసస 01-01-2021 నటక

95-119/117

95-119/115

5289 SQX1150606
పపరర: వనఇకటటసదర రరవవ సనకకల
తఇడడ:డ సఫ మయయ సనకకల
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:71
లఇ: పవ

5291 SQX1150622
పపరర: సరయ కకమమర కకడడబబ యన

5292 SQX1150630
పపరర: భభణఝ మమత కకడడబబ యన

95-119/120

95-119/118

95-119/121

తఇడడ:డ ససత రరమమఇజనవయఝలక కకడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : ససత రరమమఇజనవయఝలక కకడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:49
లఇ: ససస స

5294 SQX2692101
పపరర: సఫ మదతవమక డడ

5295 SQX1842947
పపరర: శరనవరసద తదదదబబ యన

95-119/123

5297 SQX2060978
పపరర: సదనత నశనఇ

5300 SQX1862028
పపరర: ధరరకక బభయ బబ ఇడడల

5303 SQX0601369
పపరర: కకమమర యపష హనదమకకఇడ

5306 SQX2084150
పపరర: సరయ పడసరద తలల ఇ

5309 SQX0628891
పపరర: మమణణకయఇ తలల ఇ
భరస : నరససఇహరరవవ తళలఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:42
లఇ: ససస స

95-1/1196

తఇడడ:డ హనదమయయ తదదదబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-316
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-114/42

5298 SQX1862283
పపరర: వజయ తదడడబబ యన

95-118/916

భరస : శరనవరసద తదడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-316
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-118/918

5301 SQX1862168
పపరర: బభలమమణణ బభయ కతడయ

95-118/919

భరస : రరమచఇదడ బభలమజ ససఇహ కతడయ
ఇఇటట ననఇ:46-2-317
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-119/124

5304 SQX0687129
పపరర: శరనవరసరరవవ చడననఇశశటట

95-119/125

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ చడననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-317
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-6/306

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-114/48

5286 SQX0482109
పపరర: మనదకడ మమనకగపరటట

తఇడడ:డ ససత రరమమఇజనవయఝలక కకడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ హనదమకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-317
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ చడననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-317
వయసదస:40
లఇ: ససస స

95-119/111

భరస : ఆఇజనవయఝలక మమనకగపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస ససఇహ బబ ఇడడల
ఇఇటట ననఇ:46-2-317
వయసదస:29
లఇ: ససస స

5302 SQX1863638
పపరర: రరమ చఇదడ బభలమజ ససఇహ
కససతరరయమ
తఇడడ:డ బమ జ ససఇహ కససతరరయమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-317
వయసదస:68
లఇ: పవ

భరస : శరరరమమమరరస⌍ కకమకలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:57
లఇ: ససస స

95-119/114

భరస : రరఇ బభబఝ నశనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2- 316
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఇ బభబఝ నశనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-316
వయసదస:24
లఇ: ససస స

5308 MLJ0850255
పపరర: ఆదదలకడక⌍ కకమమకలపరటట⌍

5288 SQX1088179
పపరర: అనదశర కకడడబబ యన

5283 MLJ0851238
పపరర: కరఇచనమమల దతవనబబ యన
భరస : శరనవరసరరవవ దతవనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:48
లఇ: ససస స

భరస : వసఇతరరవవ డడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నశరనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-316
వయసదస:44
లఇ: పవ
5299 SQX2062404
పపరర: మరరయమక నశనఇ

95-118/915

భరస : వర రరఘవవలక కటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-315
వయసదస:48
లఇ: పవ
5290 SQX1150614
పపరర: వజయ లకడక సనకకల

5282 SQX1796176
పపరర: వనఇకటరతనఇ కకడడబబ యన

5307 MLJ0850230
పపరర: కకసదమమఇబ⌍ లఇగఇగఝఇటల ⌍

95-114/47

భరస : లకడకనదరరయణ⌍ లఇగఇగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:84
లఇ: ససస స
95-114/49

5310 SQX0628917
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ అదతదపలల

95-114/50

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ తళలఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:47
లఇ: పవ
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5311 SQX0628925
పపరర: లకకకనరససఇహరరవవ తలల ఇ తళలఇ

95-114/51

తఇడడ:డ పరమమశదరరరవవ తళలఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:46
లఇ: పవ
5314 SQX2061158
పపరర: దదరర భవన కకతస మమసద

95-114/54

95-118/922

95-119/129

భరస : వనఇకటరరమయయ కకమకవరరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:59
లఇ: ససస స
5323 SQX1580183
పపరర: రరమ మణణ కకట

95-118/923

95-119/133

95-119/136

5332 SQX0180992
పపరర: శశకళ కరకకమమనద

95-118/925

వయసస 01-01-2021 నటక

5319 MLJ0850347
పపరర: హరరకకషష కకమకవరపవ

95-119/128

5321 MLJ0850990
పపరర: వనఇకటరరమయయ కకమకవరపవ

5322 MLJ2484269
పపరర: బలరరఇ వఇకరయల

5324 SQX1590273
పపరర: పరరద సరరధద కకట

5327 SQX2692085
పపరర: నదఇచదరమక అనదమకకఇడ

5330 SQX1544783
పపరర: రరమ సదబభబరరవవ పబబత

5333 SQX0426130
పపరర: చటటట మక డథగరపరరస

95-119/139 5336 MLJ0855601
5335 MLJ0855197
పపరర: గఝరరసతయనదరరయణ కరకకమమనద
పపరర: తరరమల కరకకమమనద

95-119/142

95-118/921

తఇడడ:డ వనఇకటరరమయయ కకమకవరరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:39
లఇ: పవ

95-119/130

95-119/131

తఇడడ:డ బభలకకషష వఇకరయల
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-118/924

5325 SQX0185181
పపరర: లలతకకమమరర సడరరబభయనద

95-119/134

5328 MLJ0851857
పపరర: దతవక పసనదగగఇడ

95-119/135

భరస : లకకకనరససఇహరరవవ పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-321
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-119/137

5331 SQX1544791
పపరర: పదక పబబత

95-119/138

భరస : రరమ సదబభబరరవవ పబబత
ఇఇటట ననఇ:46-2-321
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-118/926

5334 SQX1297770
పపరర: వరహహత తలల ఇ

95-118/927

తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-322
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-119/140

5337 SQX0124982
పపరర: రరధదకరరరణణ పరమఝలపరటట

భరస : హనదమఇతకకమమర కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-322
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబరరయఝడడ పరమఝలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-322
వయసదస:45
లఇ: ససస స

5339 SQX0601518
పపరర: రరకగష కకమమర⌍ మకకసల⌍

5340 SQX1641414
పపరర: చటటట మక దథగరపరల

తఇడడ:డ అజయ కకమమర⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-322
వయసదస:32
లఇ: పవ

95-119/132

భరస : శరనవరసరరడడడ సడరరబభయనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-319
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర రరఘవయయ డథగరపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-322
వయసదస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-322
వయసదస:76
లఇ: పవ

5316 SQX1862663
పపరర: పదక కకఇచడ

తఇడడ:డ వనఇకటరరమయయ కకమకవరరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ పబబత
ఇఇటట ననఇ:46-2-321
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : వననద కకమమర కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-322
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకయయ యమరల గడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-322
వయసదస:50
లఇ: పవ

95-119/127

భరస : పవరష చఇదడరరవవ అనదమకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-319
వయసదస:63
లఇ: ససస స

5329 MLJ0852632
పపరర: వనఇకట లకడక నరససఇహరరవవ
పసనదగగఇడ
తఇడడ:డ రరమమరరవవ పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-321
వయసదస:59
లఇ: పవ

95-114/53

తఇడడ:డ రరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ సదబబయయ కకట
ఇఇటట ననఇ:46-2-319
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబడమణయరరడడడ సడరరబభయనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-319
వయసదస:55
లఇ: పవ

5338 SQX0124990
పపరర: సదబభబరరయఝడడ యమరల గడదడ

95-114/55

తఇడడ:డ తతతపతయయ కకమకవరరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:63
లఇ: పవ

భరస : పరరద సరరధద కకట
ఇఇటట ననఇ:46-2-319
వయసదస:48
లఇ: ససస స
5326 SQX0185231
పపరర: శరనవరసరరడడడ సడరరబభయనద

5315 SQX2061265
పపరర: రరమమరరవవ మఝవద

5318 MLJ0850339
పపరర: భభససర కకమకవరపవ

5313 SQX2061133
పపరర: లకడక అడతడపలల
భరస : వనఇకటటశదర రరవవ అడతడ పలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబబరరమయయ మఝవద
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:72
లఇ: పవ

భరస : లకడక నరససఇహరరవవ తలల మ
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:48
లఇ: ససస స
5320 MLJ0850354
పపరర: జయపడద కకమకవరపవ

95-114/52

భరస : ధనదఇజయరరవవ చటటటపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రరఇపడసరద కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-2-318
వయసదస:57
లఇ: ససస స
5317 SQX1862895
పపరర: మమణణకయఇ తలల మ

5312 SQX0628958
పపరర: వనఇకట పదదకవత చటటటపఫ డ లక

95-119/143

95-119/141

95-119/144

భరస : వరరరఘసరదమ దథగరపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-322
వయసదస:69
లఇ: ససస స
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5341 SQX1641489
పపరర: శశ కళ కరకకమమనద

95-119/145

భరస : వననద కకమమర కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-322
వయసదస:66
లఇ: ససస స
5344 MLJ0852731
పపరర: సతయనదరరయణ గఇధఇ

95-119/147

5345 MLJ0852756
పపరర: వనఇకటలకకకసరసదత గఇధఇ

95-119/150

5348 MLJ0854984
పపరర: సదఇదరరరవవ కరకకమమనద

95-119/153

5351 SQX0185496
పపరర: సరఇబభడజయఇ కరకకమమనద
భరస : గఝరవయయ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:75
లఇ: ససస స

5353 SQX0234690
పపరర: సదనత కరకకమమనద

5354 SQX0234716
పపరర: కకషషకకశశర కరకకమమనద

95-119/156

భరస : కకషషకకశశర కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-119/159

5357 MLJ0851097
పపరర: సదబడమణయఇ తలల ఇ

95-119/162

5360 MLJ0851162
పపరర: ఇఇదదర గగళళ

భరస : నరససఇహరరవవ మఝపషన
ఇఇటట ననఇ:46-2-325
వయసదస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

5349 MLJ0857664
పపరర: రరజయలకడక కరకకమమనద

95-119/152

భరస : సదఇదరరరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-119/154

5352 SQX0231191
పపరర: వనఇకటసరఇబశవ హనదమమన
కరకకమమనద
తఇడడ:డ గఝరవయయ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-119/155

95-119/157

5355 SQX0338996
పపరర: లకడకసదనత ఐనవవలక

95-119/158

భరస : సదరగష బభబఝ ఐనవవలక
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-119/160

95-119/168

5366 SQX2692077
పపరర: పదకజ అచదట
భరస : వనఇకటటశదరరల అచదట
ఇఇటట ననఇ:46-2-325
వయసదస:54
లఇ: ససస స

95-119/171

5358 MLJ0851147
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ గగళళ

95-119/161

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ గగలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-325
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-119/163

5361 MLJ0853168
పపరర: కమలకకమమరర తలల ఇ

95-119/164

భరస : సదబడమణయఇ తలల మ
ఇఇటట ననఇ:46-2-325
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-119/166

తఇడడ:డ కకషష మమరరస గగనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-2-325
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-325
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : సదరగషతసమమర సరగఝతదరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-326
వయసదస:48
లఇ: ససస స

95-119/151

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ గగలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-325
వయసదస:60
లఇ: ససస స

95-119/165 5363 SQX1482249
5362 MLJ2484822
పపరర: చదమఝఇడతశదరర వజయ మఝపషన
పపరర: సదమన గగనదగఝఇటల

5368 SQX0270165
పపరర: శరరషరరరణణ సగఝటటరర

95-119/149

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ తలల మ
ఇఇటట ననఇ:46-2-325
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ గగలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-325
వయసదస:41
లఇ: ససస స

5365 SQX2692069
పపరర: వనఇకటటశదరరల అచదచత⌍

5346 MLJ0852764
పపరర: వనఇకటరరమనరససఇహరరవవ
గఇధఇ
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఝరవయయ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససనదదలక పళళళ
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:37
లఇ: పవ
5359 MLJ0851154
పపరర: సదరష లకడక గగళళ

95-119/148

తఇడడ:డ రరఘవయయ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:69
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటసరఇబశవకకమమర కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:49
లఇ: ససస స

5356 SQX1430933
పపరర: పరడపకర పళళళ

95-119/146
5343 MLJ0852640
పపరర: అమరలఇగగశదర రరవవ
మగలపవవవద
తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ మగలపవవవద
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:65
లఇ: ససస స
5350 SQX0185447
పపరర: కకషషకకమమరర కరకకమమనద

95-118/928

తఇడడ:డ జయససఇహ దదగల
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరమయయ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-323
వయసదస:68
లఇ: పవ
5347 MLJ0852863
పపరర: ధనలకడక గఇధఇ

5342 SQX1103191
పపరర: రతన కకమమరర దదగల

5364 SQX2692051
పపరర: రరమమహనరరవవ దదచతపలల

95-119/167

తఇడడ:డ వనఇకటనదగగశదరరరవవ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-325
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-119/169

5367 MLJ2484178
పపరర: శరరద⌍ సగఝటటరర⌍

95-119/170

భరస : వనఇకట రమణ రవబభబఝ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-326
వయసదస:47
లఇ: ససస స

95-119/172 5370 SQX2692036
5369 SQX0270314
పపరర: వనఇకటసదరగషతసమమర సరగఝతదరర
పపరర: వనఇకటరమణరవబభబఝ
సరగఝతదరర
తఇడడ:డ వనఇకటశశషయయ సరగఝతదరర
తఇడడ:డ వనఇకటశశషయయ సరగఝతదరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-326
ఇఇటట ననఇ:46-2-326
వయసదస:54
లఇ: పవ
వయసదస:51
లఇ: పవ

95-119/173
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5371 SQX2692044
పపరర: వనఇకటవరలకడక సరగఝతదరర

95-119/174

భరస : వనఇకటశశషయయ సరగఝతదరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-326
వయసదస:73
లఇ: ససస స
5374 SQX2692010
పపరర: శవరతదనకరరరవవ సనశశటట

95-119/177

95-119/180

95-119/183

95-119/186

95-119/189

95-119/192

95-118/929

తఇడడ:డ శతకఘ సగరరదలమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-331
వయసదస:46
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

5384 SQX0340547
పపరర: రరజయలకడక యలవరరస

5387 SQX1308957
పపరర: సయలత యలవరరస

5390 SQX1430834
పపరర: ససనదదలక పళళళ

5393 MLJ0856369
పపరర: సతయనదరరయణ వరద

95-119/197

5396 SQX1078840
పపరర: సరయ పసడయమఇక గరధఇశశటట

95-119/187

5399 SQX2206837
పపరర: సరవతడ బభయ కతడయ
భరస : లల జగనదథ ససఇగ కతడయ
ఇఇటట ననఇ:46-2-331/A
వయసదస:42
లఇ: ససస స

5379 MLJ2484251
పపరర: సదబభబరరయఝడడ వవఇపలల

95-119/182

5382 SQX0339200
పపరర: రమమదతవ బడడగఝ

95-119/185

5385 SQX0942243
పపరర: పడదదప కకమమర మమరల

95-119/188

తఇడడ:డ రరమ కకషష మమరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-119/190

5388 SQX1430818
పపరర: సరయ వఇశ కకషష యఇగల

95-119/191

తఇడడ:డ శరధర యఇగల
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-119/193

5391 SQX1641562
పపరర: రమదతవ మఝరల

95-119/194

భరస : రరమ కకషష మఝరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-119/195

5394 MLJ2484285
పపరర: నదగగశదరరరవవ బచదచ

95-119/196

తఇడడ:డ కకషషమమరరస బభచడచ
ఇఇటట ననఇ:46-2-330
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-119/198

తఇడడ:డ నదగ సదబడహకణయఇ గరదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-330
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-119/200

95-119/179

భరస : కకరషట ఫ ఫర బడడగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ వరద
ఇఇటట ననఇ:46-2-330
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదరరరవవ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:46-2-330
వయసదస:50
లఇ: ససస స
5398 SQX1641554
పపరర: లలకగశదర ససఇగ సరగరవరల

95-119/184

తఇడడ:డ సడరయయ పళళళ
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ షఫస వవలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-329
వయసదస:27
లఇ: ససస స
5395 MLJ2484301
పపరర: పదదకవత బచదచ

5381 SQX0337253
పపరర: దలరర వనఇకటటశదర రరవవ⌍

5376 MLJ0850396
పపరర: శరధర యమఇగరలమ

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ వవఇపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:74
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవ నదగగశదరరరవవ యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : ససనదలక పళళళ
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:53
లఇ: ససస స
5392 SQX2062412
పపరర: నససమ ఫసర దథస షపక

95-119/181

భరస : శవ నదగగశదరరరవవ యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరధర యమఇగరలమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:28
లఇ: ససస స
5389 SQX1430826
పపరర: మణణ పళళళ

5378 MLJ2484186
పపరర: అఇజమక చడఇబబటట

95-119/176

తఇడడ:డ శరరరమమమరరస యమఇగరలమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదరషరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అఇజయయ యలవరరస
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:60
లఇ: పవ
5386 SQX0942318
పపరర: తనడజ యమఇగరలమ

95-119/178

భరస : వనఇకయయ చడఇబబటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయసడరతనఇ బడడగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:43
లఇ: పవ
5383 SQX0339671
పపరర: శవ నదగగశదరరరవవ యలవరరస

5375 SQX2692028
పపరర: సదవరష హహమలత సనశశటట

5373 SQX0724542
పపరర: వనఇకట నదగలకడక సనశశటట
భరస : శశష సదరరప సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-327
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : శవరతదనకరరరవవ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-327
వయసదస:64
లఇ: ససస స

భరస : శరధర యమఇగరలమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-328
వయసదస:46
లఇ: ససస స
5380 SQX0337113
పపరర: కకసట ఫరర బడడగఝ

95-119/175

తఇడడ:డ శవరతదనకరరరవవ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-327
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యగగశదరరరవవ సనశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-327
వయసదస:68
లఇ: పవ
5377 MLJ2484053
పపరర: సదజజత యమఇగరలమ

5372 MLJ0850156
పపరర: శశషసదరరప సనశశటట

95-119/199
5397 SQX1535782
పపరర: నదగ పవరష చఇదడ ససఇహ ఎల

తఇడడ:డ రరమ ససఇహ కగ
ఇఇటట ననఇ:46-2-331
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-119/205

5400 SQX0448712
పపరర: వనఇకటసతయకమలమకరపడసరద
గఝఇటటరర
తలల : వజయలకడక గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:59
లఇ: పవ

95-118/930
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5401 MLJ2484392
పపరర: నదగరరజ రరచమలకల

95-119/206

తఇడడ:డ పవలల యయ రరచమలకల
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:49
లఇ: పవ
5404 SQX0228353
పపరర: సదకనయ గఝఇటటరర

95-119/209

95-119/212

95-119/215

95-119/218

95-119/221

95-119/223

95-119/226

95-119/229

భరస : వవఇకట సదబభబరరవవ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:54
లఇ: ససస స
5428 SQX2691954
పపరర: హరరపస
డ రదద కనకఇ
తఇడడ:డ అపరషరరవవ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:52
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-119/216

5414 SQX0339911
పపరర: ఇఇదదడణణ కరకరల

5417 SQX2691988
పపరర: సడరయభభరత పసరరమమళళ

5420 MLJ0853135
పపరర: జజయతపసడయ కనకఇ

95-119/232

5423 MLJ2484657
పపరర: సతయవత కనకఇ

5409 SQX1535790
పపరర: సదభదదడ బభయ కగ

95-119/214

5412 MLJ0850099
పపరర: కరశ వశదనదధఇ బబ డడడ

95-119/219

95-119/217

5415 SQX0425934
పపరర: నరగష బబ దదద

95-119/220

తఇడడ:డ కరశనదథఇ బబ దదద
ఇఇటట ననఇ:46-2-334
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-119/222

5418 SQX2061687
పపరర: పవన కలమయణ కనకఇ

95-115/565

తఇడడ:డ వరబదడ రరవవ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-119/224

5421 MLJ0853176
పపరర: లలకగశదరర కకమమరర కనకఇ

95-119/225

భరస : రరధదకకరషష కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-119/227

5424 SQX0449363
పపరర: వవఇకట సదబభబరరవవ కనకఇ

భరస : వరభదడ రరవవ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపరషరరవవ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:58
లఇ: పవ

95-119/230
5426 SQX2062792
పపరర: మధద సడధన వజయ భభససర
కనకఇ
తఇడడ:డ వర భదడ రరవవ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:22
లఇ: పవ

5427 SQX2691947
పపరర: అపరషరరవవ కనకఇ
తఇడడ:డ వరభదదడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:87
లఇ: పవ

5429 SQX2691962
పపరర: సతయవత కనకఇ

5430 SQX0105726
పపరర: బభలమఇబ కఇభఇపరటట

భరస : అపరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:82
లఇ: ససస స

95-119/211

తఇడడ:డ పసదదసదబభబరరవవ బబ దదద
ఇఇటట ననఇ:46-2-334
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : హరరపరడసద కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపరషరరవవ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:50
లఇ: పవ
5425 SQX0449405
పపరర: నరకల కనకఇ

5411 SQX2692002
పపరర: శవపరరదత రరచమలకల

5406 SQX0340802
పపరర: సదరగష బభబఝ ఐనవవలక

భరస : నదగ పవరష చఇదడ ససఇహ కగ
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:48
లఇ: ససస స

భరస : సదబడహకణయఇ పసరరమమళళ
ఇఇటట ననఇ:46-2-334
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపరషరరవవ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-337
వయసదస:54
లఇ: పవ
5422 MLJ2484533
పపరర: రరధదకకషష కనకఇ

95-119/213

భరస : రరజగష కరకరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-334
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటలఇగఇ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-334
వయసదస:65
లఇ: పవ
5419 MLJ0852004
పపరర: వరభదడరరవవ కనకఇ

5408 SQX1347302
పపరర: గగవరదన కకమమర రరడడ పఫ రరడడడ

95-119/208

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ ఐనవవలక
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : పవలల యయ రరచమలకల
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:67
లఇ: ససస స

భరస : కరశవశదనదదఇ బబ దదద
ఇఇటట ననఇ:46-2-334
వయసదస:56
లఇ: ససస స
5416 SQX2691970
పపరర: బభలచఇదడరరవవ బవరరశశటట

95-119/210

తఇడడ:డ ఓబఝలరరడడడ పఫ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగరరజ రరచమలకల
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:73
లఇ: పవ
5413 MLJ0851089
పపరర: మమధవ బబ డడడ

5405 SQX0228403
పపరర: హనదమఇతరరవవ గఝఇటటరర

5403 SQX0185603
పపరర: ససతమక గఝఇటటరర
భరస : వనఇకయయ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:85
లఇ: పవ

భరస : ఆనఇద రరడడడ మమరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:30
లఇ: ససస స
5410 SQX2691996
పపరర: పవలల యయ రరచమలకల

95-119/207

భరస : నదగరరజ రరచమలకల
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : హనదమఇతరరవవ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-332
వయసదస:52
లఇ: ససస స
5407 SQX1309849
పపరర: సదనఇద మమరఇ

5402 MLJ2484509
పపరర: శవ పరరదత రరచమలకల

95-119/233

95-119/228

95-119/231

95-119/234

భరస : వనఇకటసదబబయయ కఇభఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-2-338
వయసదస:71
లఇ: ససస స
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5431 SQX0105734
పపరర: శరరద బభతతలమ

95-119/235

భరస : సదబభబరరయఝడడ బభతతలమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-338
వయసదస:79
లఇ: ససస స
5434 MLJ0855635
పపరర: తరరమలలశదరరరవవ పసనకక

95-119/238

5435 MLJ2484277
పపరర: రరమబడహకఇ కకరలమల

95-119/241

5440 SQX2691921
పపరర: సదబడమణయఇ కకరలమల

5441 SQX2691939
పపరర: అనదరరధ కకరళళ⌍

తఇడడ:డ వనఇకటరఇగయయ కకరలమల
ఇఇటట ననఇ:46-2-339
వయసదస:84
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమబడహకఇ కకరలమల
ఇఇటట ననఇ:46-2-340
వయసదస:54
లఇ: పవ
5446 SQX0270363
పపరర: ఉదయలకడక కనమరల పవడడ

95-119/249

5444 SQX0186064
పపరర: దదవయ కకరళళ

5450 SQX0515304
పపరర: వనఇకట నదగ రరజయలకడక కకరళళ
భరస : రరమ దదసద పడసరద కకరలమల
ఇఇటట ననఇ:46-2-340
వయసదస:60
లఇ: ససస స

95-118/931
5452 SQX0448696
పపరర: లకకకఅనడరరధ పరఇచజనయఇ
గఝఇటటరర
భరస : వనఇకటసతయకలమకరపడసరద గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-346
వయసదస:54
లఇ: ససస స

5453 SQX0451492
పపరర: వజయలకడక గఝఇటటరర
భరస : వనఇకటటశదరరల గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-2-346
వయసదస:78
లఇ: ససస స

5455 SQX0145318
పపరర: షపక మసరసనదల

5456 SQX0159384
పపరర: షపక షబర

తఇడడ:డ బభబభవల
ఇఇటట ననఇ:46-2-364
వయసదస:51
లఇ: పవ
5458 MLJ2478634
పపరర: షఇషతన సయయద
భరస : భభషర
ఇఇటట ననఇ:46-2-365
వయసదస:55
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-119/245

5459 SQX1046953
పపరర: గకహర షపక
తఇడడ:డ ఖమదర వరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-365
వయసదస:32
లఇ: ససస స

95-131/425

తఇడడ:డ రఇగరరరవవ సమఝరకతత
ఇఇటట ననఇ:46-2-339
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-119/247

5445 SQX0186114
పపరర: వజయ కనమరల మమడడ

95-119/248

భరస : శరఇతరరవవ కణకరల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-340
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-119/251

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-340
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-119/253

5451 SQX0515320
పపరర: రరమ దదసద పడసరద కకరలమల

95-119/254

తఇడడ:డ రరమబడహకఇ కకరలమల
ఇఇటట ననఇ:46-2-340
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-118/932

5454 SQX0144246
పపరర: షపక బలసస బబగఇ

95-117/744

భరస : బభబభవల
ఇఇటట ననఇ:46-2-364
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-117/746

తఇడడ:డ సదభభన
ఇఇటట ననఇ:46-2-364/2
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-117/748

5442 SQX2066330
పపరర: మమరరత పడసరద సమఝరకతత

95-119/250 5448 SQX0270629
5447 SQX0270421
పపరర: సదబభబరరయఝడడ కనమరల పవడడ
పపరర: శరఇతద రరవవ కనమరల పవడడ

తఇడడ:డ రరమబడహకఇ కకరలమల
ఇఇటట ననఇ:46-2-340
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-117/745

95-119/240

భరస : హహ నదగ ఫణణఇదడ కకరరళ
ఇఇటట ననఇ:46-2-339
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరఇతరరవవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-340
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-119/252

5436 MLJ2484806
పపరర: వనఇకటటశదర సరదమ పసనకక
తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ పసనకక
ఇఇటట ననఇ:46-2-339
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : నరకలకకమమర కకరలమల
ఇఇటట ననఇ:46-2-340
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరఇతరరవవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-2-340
వయసదస:31
లఇ: ససస స
5449 SQX0469676
పపరర: శవకకమమర కకరలమల

95-119/239

భరస : మహనకకషషరఇగసరయ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-339
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-119/246

95-119/237

95-119/242 5439 SQX1544759
95-119/243
5438 SQX0687020
పపరర: మహనకకషష రఇగసరయ కకరరళళ
పపరర: వనఇకట ససవర నదగ లకడక కకరరళ

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ కకరలమల
ఇఇటట ననఇ:46-2-339
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-119/244

5433 SQX0185900
పపరర: సదచరరత ఉదదనస
భరస : వరరరఘవయయ ఉదదనస
ఇఇటట ననఇ:46-2-338
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరఇగయయ కకరలమల
ఇఇటట ననఇ:46-2-339
వయసదస:90
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహన కకషష రఇగ సరయ కకరరళల
ఇఇటట ననఇ:46-2-339
వయసదస:34
లఇ: పవ

5443 SQX0186015
పపరర: నరకలకకమమర కకరలమల

95-119/236

తఇడడ:డ రరమమమరరస ఉదదనస
ఇఇటట ననఇ:46-2-338
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ పసనకక
ఇఇటట ననఇ:46-2-339
వయసదస:42
లఇ: పవ
5437 SQX0270660
పపరర: హర నదగ ఫణణఇదడ కకరరళల

5432 SQX0185884
పపరర: వరరరఘవయయ ఉదదనస

5457 SQX0159459
పపరర: షపక అససనదననసర

95-117/747

భరస : షబర
ఇఇటట ననఇ:46-2-364/2
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-117/749

5460 SQX1046961
పపరర: మసరసన వరల షపక

95-117/750

తఇడడ:డ ఖమదర వరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-365
వయసదస:30
లఇ: పవ
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5461 SQX1201193
పపరర: మహమకద యమనదస షపక

95-117/751

95-117/752 5463 SQX1429183
5462 SQX1201219
పపరర: మహమకద ఇసరకయల షపక
పపరర: కరరమఝన షపక

తఇడడ:డ మహమకద అబఝదల కరరమ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-365
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబఝదల కరరమ
ఇఇటట ననఇ:46-2-365
వయసదస:29
లఇ: పవ

5464 SQX0005611
పపరర: హహసపసన షపక

5465 SQX0060095
పపరర: గకససయమ బబగఇ షపక

95-117/754

తఇడడ:డ హహసపన
ఇఇటట ననఇ:46-2-366
వయసదస:51
లఇ: పవ
5467 SQX1268136
పపరర: రగషక షపక
తఇడడ:డ మహబమబ పసరర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-366
వయసదస:28
లఇ: ససస స
5470 SQX2694438
పపరర: అసరకబబగఇ షపక

95-117/760

95-117/763

95-117/766

95-117/769

95-12/882

95-118/934

95-117/764

5477 SQX0691683
పపరర: ససతద ససమయ పరలపరరస

5480 SQX1300490
పపరర: సఇధయ రరణణ పఫ తల

5483 SQX1877026
పపరర: నరగన సదగఝరల

5486 SQX1862184
పపరర: రగణఝక దతవ సదగఝరల

95-118/937

5489 SQX0704403
పపరర: వవణఝగగపరల కరకకమమన
తఇడడ:డ కగశవయయ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-3
వయసదస:48
లఇ: పవ

95-117/759

5472 SQX0005199
పపరర: వనఇకట రరవవ⌍

95-117/762

5475 SQX0442152
పపరర: ససతమహలకడక మలమలదద

95-117/765

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-372
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-117/767

5478 SQX0691808
పపరర: వర వనఇకట ఫణణదత పరలపరరస

95-117/768

తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-372
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-117/770

5481 SQX1300680
పపరర: రవ కకమమర పఫ తల

95-117/771

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ పఫ తల
ఇఇటట ననఇ:46-2-372
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-108/249

5484 SQX1861673
పపరర: పదదకవత కకతదస

95-118/933

భరస : సతయనదరరయణ కకతదస
ఇఇటట ననఇ:46-2-394
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-118/935

భరస : గరరరధర రరవవ సదగఝరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-394
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట పవరష చఇదడ రరవవ చనన
ఇఇటట ననఇ:46-2-394
వయసదస:25
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

5474 SQX0442137
పపరర: వనఇకటటశదరరల మలమలదద

5469 SQX2694420
పపరర: మహబమబబ మహమకద

తలల : గగపరలఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-2-371
వయసదస:49
లఇ: పవ

తలల : రగణఝక దతవ సదగఝరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-394
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : మలల కరరరరఫ న రరడడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:46-2-394
వయసదస:36
లఇ: ససస స
5488 SQX1863661
పపరర: సరయ మహహశ చనన

95-117/761

భరస : రవ కకమమర పఫ తల
ఇఇటట ననఇ:46-2-372
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝకగసశదర రరవవ సదగఝరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-394
వయసదస:64
లఇ: పవ
5485 SQX1861863
పపరర: హరరత కకట

5471 SQX1894484
పపరర: సతశ మమనవపలల

95-117/756

భరస : అబఝదలసరరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-2-368
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-372
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-2-372
వయసదస:41
లఇ: పవ
5482 SQX1844653
పపరర: గరరరధర రరవవ సదగఝరల

95-117/758

తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-2-372
వయసదస:75
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-2-372
వయసదస:65
లఇ: ససస స
5479 SQX0745356
పపరర: గణణష కకమమర మలమలదద

5468 SQX2694412
పపరర: మసరసనదల యస కర

5466 SQX0607101
పపరర: నడరఫ హన షపక
తఇడడ:డ హసన
ఇఇటట ననఇ:46-2-366
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయ నదరరయణ మమనవపలల
ఇఇటట ననఇ:46-2-370
వయసదస:22
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-2-371
వయసదస:49
లఇ: ససస స
5476 SQX0442202
పపరర: వమలమదతవ మలమలదద

95-117/755

తఇడడ:డ ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:46-2-368
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : మసరసనదల
ఇఇటట ననఇ:46-2-368
వయసదస:47
లఇ: ససస స
5473 SQX0005660
పపరర: వజయ రరణణ కకఇడదడత

భరస : మసరసన వరల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-2-365
వయసదస:48
లఇ: ససస స

భరస : హసన
ఇఇటట ననఇ:46-2-366
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-117/757

95-117/753

5487 SQX1863158
పపరర: పడభఝ పపడమ చఇద కకట

95-118/936

తఇడడ:డ పరరద సరరధద కకట
ఇఇటట ననఇ:46-2-394
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-114/56

5490 MLJ0858019
పపరర: గరలబబ షపక

95-119/255

భరస : గఫరర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3
వయసదస:45
లఇ: ససస స
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5491 SQX2700318
పపరర: శరరరమచఇదడమమరరస పరనకరలక

95-114/57

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల పరనకరల
ఇఇటట ననఇ:46-3-41
వయసదస:56
లఇ: పవ
5494 SQX1691062
పపరర: మమలమ బ షపక

95-117/773

భరస : ఉమమర ఫరరరక షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-270
వయసదస:46
లఇ: ససస స
5497 SQX0910778
పపరర: సరయళకకమమర కకనకకఇడ

95-114/58

95-119/259

95-118/938

95-119/264

95-119/267

95-118/939

తఇడడ:డ రఇగరరజ జర
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

5501 SQX0338939
పపరర: ఏడడకకఇదలక బభబఝ బవరరశశటట

95-119/260

5496 SQX2330520
పపరర: సరయ తతజ గగరఇటల

95-119/256

5504 MLJ0850073
పపరర: సదదరరన దదరరదడ

5507 SQX0340612
పపరర: హహమఇత కకషష కఇడడక
డ

5510 SQX2691897
పపరర: సదబభబరరవవ హఇదదక
డ

5513 MLJ0856534
పపరర: భభససరరరవవ⌍ ససహహచ⌍

95-118/942

5516 SQX0184457
పపరర: కగ ఎస వ వ ఎస శరక

95-119/262

5519 SQX0553990
పపరర: శరరద కకషషపసడయ జపవడడ
తఇడడ:డ రఇగరరజ జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:33
లఇ: ససస స

95-119/258

5502 SQX2691913
పపరర: సదబడహకణయఇ పసరరమమళళ

95-119/261

5505 MLJ0852467
పపరర: లకకకరరణణ దదరరదడ

95-119/263

భరస : సదదరరన ధదరరదడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-345
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-119/265

5508 SQX0485748
పపరర: నదగలకడక శశరగఖ దదరరవవమఝల

95-119/266

భరస : ఆనఇదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-345
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-119/268

5511 SQX2691905
పపరర: లకడకసదజజత హఇదదక
డ

95-119/269

భరస : సదబభబరరవవ హఇదదక
డ
ఇఇటట ననఇ:46-3-345
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-118/940

5514 MLJ0857375
పపరర: రఇగ రరజ జపవడడ

95-118/941

తఇడడ:డ యజజ నరరయమనద జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-118/943

తఇడడ:డ కగ ఎస వ వ ఎస శరక కగ ఎస
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-118/945

5499 SQX0269969
పపరర: వనఇకటకకషష బవరరశశటట

తఇడడ:డ గఝరరనదధఇ పసరరమమళళ
ఇఇటట ననఇ:46-3-344
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ ససహహచ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : సరగర వరలమ లలకగషససఇగ శరలన
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:42
లఇ: ససస స
5518 SQX0184549
పపరర: యజర పడయ జర

95-117/772

తఇడడ:డ బభలచఇదడయయ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-343
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ హఇదదక
డ
ఇఇటట ననఇ:46-3-345
వయసదస:58
లఇ: పవ

భరస : భభససరరరవవ⌍ ససహహచ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:47
లఇ: ససస స
5515 SQX0000851
పపరర: సరగర వలమ శరలన

95-119/257

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కఇడడక
డ
ఇఇటట ననఇ:46-3-345
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదదరరన ధదరరదడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-345
వయసదస:42
లఇ: పవ
5512 MLJ0856526
పపరర: మహలకడక⌍ ససహహచ⌍

5498 MLJ0857243
పపరర: శరనవరసద బవరరశశటట

తఇడడ:డ కకఇడయయ ధదరరదడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-345
వయసదస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదదరరన ధదరరదడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-345
వయసదస:32
లఇ: ససస స
5509 SQX0601336
పపరర: యశదఇత కకషష ధదరరదడ

95-117/774

తఇడడ:డ బభల చఇదడ రరవవ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-343
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ కకషష మఝరల
ఇఇటట ననఇ:46-3-345
వయసదస:36
లఇ: పవ
5506 SQX0339945
పపరర: లకడక వరసవ ధదరరదడ

5495 SQX1691013
పపరర: శరనవరస రరవవ పసరరమమళళ

5493 SQX0243063
పపరర: ఫరతమఝననసర షపక
భరస : ఇసరకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-268
వయసదస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభలచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-343
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-343
వయసదస:33
లఇ: ససస స
5503 SQX1031590
పపరర: పడదదప కకమమర మఝరల

95-131/426

తఇడడ:డ వనఇకట ససత రరమమఇజనవయఝలక పసరరమమ తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ గగరఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-3-276
ఇఇటట ననఇ:46-3-310
వయసదస:51
లఇ: పవ
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-342
వయసదస:27
లఇ: పవ
5500 SQX0338863
పపరర: లలరరణణ బవరరశశటట

5492 SQX2676930
పపరర: వనఇకటసతయనదగగశదరరరవవ
అననవరపవ
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-147
వయసదస:71
లఇ: పవ

5517 SQX0184507
పపరర: కరససహహచఫ గసతరకయ⌍

95-118/944

భరస : యసరరక⌍ కరససహహచఫ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-118/946

5520 SQX0554105
పపరర: వనఇకట కకమమర యజజ దతత
స
జపవడడ
తఇడడ:డ రఇగరరజ జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:32
లఇ: పవ

95-118/947
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5521 SQX0601617
పపరర: భభరత జపవడడ⌍

95-118/948

భరస : రమమష⌍ జపవడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:56
లఇ: ససస స
5524 SQX0836031
పపరర: కకషష భభవన గఝఇటటరర

5522 SQX0687152
పపరర: హహమ దదపసస జపవడడ

95-118/949

తఇడడ:డ రమమష జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-118/951

5525 SQX0836049
పపరర: దదపసస గఝఇటటరర

5523 SQX0687160
పపరర: రమమష జపవడడ

95-118/950

తఇడడ:డ కకషషమమరరస జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-118/952

5526 SQX1305110
పపరర: వకరరఇత మమలమ

95-118/953

తఇడడ:డ జ వ యస కగ పడసరద గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జ వ యస కగ పడసరద గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపత సరదమ మమలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:26
లఇ: పవ

5527 SQX2692473
పపరర: జపవడక హహహమమవత

5528 SQX2692481
పపరర: పదదకవత జపవడడ

5529 SQX2866895
పపరర: సఇఘవ నలల గగఇడ

95-118/954

భరస : జపవడడ యజజ జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:88
లఇ: ససస స
5530 MLJ2481166
పపరర: సదరరజయలకడక నలల గగఇడ

భరస : రఇగరరజ జపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-346
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-118/956

భరస : జయరరఇ నలల గగఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:41
లఇ: ససస స
5533 SQX1627688
పపరర: నదగబభబఝ నదగగజ

95-118/959

95-118/962

95-119/272

95-119/275

తఇడడ:డ పడతదప బబ గర వరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:35
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

5537 MLJ2484129
పపరర: పరలలఇకమక⌍ తడడకమళళ⌍

95-118/965

95-119/270

5546 SQX0234658
పపరర: రతన కకమమరర గఇజ

5549 SQX0687657
పపరర: పవన చడనతనయ దదసరరర
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల దదసరరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:39
లఇ: పవ

95-118/961

5538 SQX1001742
పపరర: వనఇకట నదగ రరఘవవఇదడ
యలలరర
తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:27
లఇ: పవ

95-119/271

95-119/274

తఇడడ:డ కకషషమమరరస రజనల
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-118/963

5544 SQX0184572
పపరర: నరకల బబ గరరరపవ

95-118/964

భరస : పడతదప బబ గరరరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-118/966

భరస : చన యయసద గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-118/968

5535 SQX2692457
పపరర: జయరరఇ నలల గగఇడ

95-119/273 5541 SQX2206761
5540 SQX1001775
పపరర: వనఇకట శవ నదగరరరఫ న యలలరర
పపరర: సదబడహకణయఇ రజనల

5543 MLJ2481224
పపరర: వనఇకటటశదరరల దడసరర

95-118/958

తఇడడ:డ కకషష మమరరస నలల గగఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసచచయయ దడసరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసద వనఇకటటశదరరల గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:58
లఇ: పవ
5548 SQX0687251
పపరర: శరనవరస గఝపరస బబ గర వరపవ

95-118/960

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : సదబడహకణయఇ రజనల
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:58
లఇ: ససస స
5545 SQX0234617
పపరర: చన యయసద గఇజ

5534 SQX1823657
పపరర: భభససర లకరసకకల

5532 MLJ2481489
పపరర: కకమమరరరజ⌍ వరవలల ⌍
తఇడడ:డ శశషరదద⌍డ వరవలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : రరమమరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:61
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:47
లఇ: ససస స
5542 SQX2206787
పపరర: కకషష కకమమరర రజనల

95-118/957

తఇడడ:డ మఝనరతనఇ లకరసకకల
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:70
లఇ: పవ

భరస : ఎన.కకషరషమమరరస నలల గగఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:82
లఇ: ససస స
5539 SQX1001759
పపరర: హహమలత యలకరర

5531 MLJ2481182
పపరర: ధనలకడక⌍ వరవలల ⌍

95-114/755

తఇడడ:డ జయరరఇ నలల గగఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:18
లఇ: ససస స

భరస : శశషరదద⌍డ వరవలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడకరశరరవవ నదగగజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-347
వయసదస:55
లఇ: పవ
5536 SQX2692465
పపరర: కమలమక నలల గగఇడ

95-118/955

5547 SQX0687194
పపరర: రమమదతవ దదసరరర

95-118/967

భరస : వనఇకటటశదరరల దదసరరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-118/969

5550 SQX0687665
పపరర: పడతదప బబ గర వరపవ

95-118/970

తఇడడ:డ గఝరవయయ బబ గర వరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:57
లఇ: పవ
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5551 SQX0956128
పపరర: చనన దతవ దదసరర

95-118/971

భరస : జయమ రరవవ దదసరరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:66
లఇ: ససస స
5554 SQX2206936
పపరర: సదఇదరఇ పనఫరరథ

5552 SQX0724518
పపరర: దదలప కరశకకఇత
తఇడడ:డ వవణఝగగపరల
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:32
లఇ: పవ

95-119/278

తఇడడ:డ మణణ నదయర పనఫరరథ
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:51
లఇ: పవ

5555 SQX2206951
పపరర: ఉమ మహహశదరర కరశకలననదథ

95-114/59

భరస : బలరరమకకషషయయ బమరగడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-114/62

భరస : వనఇకట సదబబ రరవవ తతఇడడపవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:53
లఇ: ససస స

5558 SQX1354331
పపరర: రరజశశఖర బమరగడడ

5561 SQX2061208
పపరర: వనఇకట సదబబ రరవవ తతఇడతపవ

95-114/65

భరస : వ ఏన బ సదరగష టట
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:36
లఇ: ససస స

5564 SQX0182253
పపరర: రరఘవయయ కకతస

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకతదస
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-118/977

5570 SQX1944255
పపరర: ఉమమ కకమమరర sivalasetty

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ శవరల శశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:22
లఇ: పవ

95-118/972

5573 SQX1592204
పపరర: భభరర వ రరధ మకదదల కకట

95-114/66

5576 SQX1641455
పపరర: మలలల శదరర గరశ

తఇడడ:డ పరరద సరరధద కకట
ఇఇటట ననఇ:46-3-349 FLAT NO.D3
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రమమష గరశ
ఇఇటట ననఇ:46-3-350
వయసదస:30
లఇ: ససస స

5578 MLJ0859132
పపరర: పరరసస బభబఝ పసదపవలలటట

5579 SQX0184309
పపరర: సరఇబశవరరవవ చడనదనపరటట⌍

95-118/982

తఇడడ:డ రరమమరరవవ⌍ చడనదనపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-351
వయసదస:65
లఇ: పవ

95-88/56

5559 SQX2060887
పపరర: అరరన కరకకమమరర

95-114/61

5562 SQX2061224
పపరర: వనఇకట నదగబడహక సదరగష
తతఇడతపవ
తఇడడ:డ వనఇకట సదబబ రరవవ తతఇడతపవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:38
లఇ: పవ
5565 SQX0228569
పపరర: భభరత వరసద బసవల

95-114/64

95-118/973

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల బసవల
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-118/975

5568 SQX1944073
పపరర: శరనవరసరరవవ శవలససటట

95-118/976

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ శవలససటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-118/978

5571 SQX1944263
పపరర: సరయ మహహష చనన

95-118/979

తఇడడ:డ చఇదడ రరవవ చనన
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-231/54

తఇడడ:డ పరరద సరరధద కకట
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:28
లఇ: ససస స

5575 SQX1795756
పపరర: రరమ పడభఝ పపడమచఇద కకట

వయసస 01-01-2021 నటక

95-114/63

భరస : శరనవరసరరవవ శవలససటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-118/980

5556 SQX2073369
పపరర: మధదసడదన రరడడడ అలల ఇపరటట

భరస : బభబఝల రరడడడ కరకకమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ రరడడడ మరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరరద సరరధద కకట
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదఇదరరరవవ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-351
వయసదస:51
లఇ: పవ

95-114/60

తఇడడ:డ సరఇబయయ కకతస
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-118/974 5567 SQX1300706
5566 SQX1063163
పపరర: కకతదస వనఇకట సరఇబశవ రరవవ
పపరర: ఆనఇద రరడడడ మరఇ

95-119/277

భఇధదవవ: హరరత కకట
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శర రరమ మమరరస తతఇడతపవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:58
లఇ: పవ

5563 SQX2061232
పపరర: మధవ ఠగనవడ పవ

5572 SQX1944461
పపరర: పవన కకమమర శవరలశశటట

95-119/279

తఇడడ:డ బలరరమకకషన ఆరయ బమరగడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:34
లఇ: పవ

5560 SQX2061182
పపరర: సరయ రతనవళ తతఇడడపవ

5553 SQX1430883
పపరర: పవషషలత పఇజజరథ
భరస : సదఇదరఇ పఇజజరథ
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : దదలప కరశకలననదథ
ఇఇటట ననఇ:46-3-348
వయసదస:23
లఇ: ససస స

5557 SQX0910646
పపరర: జయమలకకక బమరగడడ

5569 SQX1944222
పపరర: రరమపడభఝపపడమచఇద కకట

95-119/276

5574 SQX2033652
పపరర: అరరణ కరకకమమరర

95-248/54

భరస : బభబఝల రరడడడ కరకకమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-349
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-119/280

5577 MLJ0851493
పపరర: హబబమన షపక

95-118/981

భరస : భభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-351
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-118/983

5580 SQX0431858
పపరర: రరమశవర పరవన⌍ చ.⌍

95-118/984

తఇడడ:డ సరఇబ రరవవ⌍ చ.⌍
ఇఇటట ననఇ:46-3-351
వయసదస:32
లఇ: పవ
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5581 SQX1506510
పపరర: సదబభన షపక

95-118/985

తఇడడ:డ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-351
వయసదస:32
లఇ: పవ

95-118/986

భరస : సదబభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-351
వయసదస:29
లఇ: ససస స

5584 SQX2692432
పపరర: ఎన.సతయనదరరయణ

95-118/988

తఇడడ:డ నఇద చఇదడశశఖర ఎన.
ఇఇటట ననఇ:46-3-353
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-118/991

భరస : సడరయపడకరశరరవవ⌍ మమరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-354
వయసదస:73
లఇ: ససస స

5585 SQX2692440
పపరర: ఎన.వనఇకటలకడక

95-118/989

95-118/994

తఇడడ:డ అమరశదర రరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-3-354
వయసదస:32
లఇ: ససస స

5588 MLJ0860437
పపరర: అరరణ కకమమరర దతవకక

95-118/992

5586 MLJ0860015
పపరర: నదగదదరర పస
డ రద దతవకక

95-118/990

5589 SQX1300565
పపరర: పడసరద రరవవ దతవకక

95-118/993

తఇడడ:డ హనదమయయ దతవకక
ఇఇటట ననఇ:46-3-354
వయసదస:63
లఇ: పవ

95-119/281 5592 SQX2691889
5591 SQX1859842
పపరర: బభల మఝరళ కకషష మతతపలల
పపరర: లకడకకసడ
స రర హఇడడక
డ

తఇడడ:డ అఇకరరవ మతతపలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-355
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-118/995

95-118/987

తఇడడ:డ హనదమయయ దతవకక
ఇఇటట ననఇ:46-3-354
వయసదస:63
లఇ: పవ

భరస : పడసరద రరవవ దతవకక
ఇఇటట ననఇ:46-3-354
వయసదస:52
లఇ: ససస స

5590 SQX1894906
పపరర: సదషసకథ కరకకమమనద

5583 SQX0952986
పపరర: నఇద బలశశఖర
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ నఇద
ఇఇటట ననఇ:46-3-353
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : నఇద సతయనదరరయణ ఎన.
ఇఇటట ననఇ:46-3-353
వయసదస:56
లఇ: ససస స

5587 MLJ0860403
పపరర: పడసననలకడక⌍ మమరర⌍

5593 MLJ0859959
పపరర: మహమకద ఖమజజ మహహదద న

5582 SQX1506528
పపరర: రగషక షపక

95-119/282

భరస : హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-355
వయసదస:63
లఇ: ససస స

5594 MLJ0860072
పపరర: మహమకద మహహదద న

95-118/996

5595 MLJ0860122
పపరర: జబబదద మహమకద

95-118/997

తఇడడ:డ మహమకద పరచదచ మహహదద న
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహమకద పరచదచ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : మహహదదదన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:43
లఇ: ససస స

5596 MLJ0860130
పపరర: మలల క మహమకద

5597 SQX1174457
పపరర: నససఇ మహమకద

5598 SQX1546946
పపరర: జబ రగశనదరర మహమకద

95-118/998

భరస : కరరమఝదదదన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:45
లఇ: ససస స
5599 SQX2692382
పపరర: కరరమదదదన యమ డడ

95-118/1001

తఇడడ:డ పరచదచ యమ డడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:52
లఇ: పవ
5602 SQX2692416
పపరర: సబహ బబగఇ యమ డడ

95-118/1004

95-118/1007

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-358
వయసదస:51
లఇ: ససస స
5608 SQX0242958
పపరర: వనఇకట చఇదడశశఖర మలమలదద
తఇడడ:డ జగనదనథఇ మలమలదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-360
వయసదస:46
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : ఖమజజ మహహదద న మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖజమహహదద న మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:25
లఇ: ససస స

5600 SQX2692390
పపరర: షరరసదదదన యమ డడ

5601 SQX2692408
పపరర: అమరరననసరబబగఇ యమ డడ

95-118/1002

తఇడడ:డ పరచదచ యమ డడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : షరరషదదదన యమ డడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:50
లఇ: ససస స
5605 SQX1894880
పపరర: శవమక పఫ తతనడరర

95-118/999

5603 SQX2692424
పపరర: నససమ యమ డడ

95-118/1005

5604 SQX1894823
పపరర: శరనవరస రరవవ పఫ తతనడరర

భరస : యఇడడ ఖజ మహహదద న యమ డడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకయయ పఫ తతనడరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-358
వయసదస:57
లఇ: పవ

5606 MLJ0852228
పపరర: లకకకరరజయఇ కరటడగడడ

5607 SQX0234765
పపరర: రరజగశదరర బభయ సరగర వరలమ

5609 SQX0243006
పపరర: నదగమలలల శదరర మలమలదద
భరస : జగనదనథఇ మలమలదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-360
వయసదస:58
లఇ: ససస స

95-118/1003

భరస : పరచదచ యమ డడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-356
వయసదస:69
లఇ: ససస స

95-117/775

భరస : వనఇకటటశదరరల కరటడగడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-360
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-117/777

95-118/1000

95-118/1006

95-117/776

భరస : శతతడగన ససఇగ సరగర వరలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-360
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-117/778

5610 SQX0284133
పపరర: లలకగశదర ససఇగ సరగర వరలమ

95-117/779

తఇడడ:డ శతతడగన ససఇగ సరగర వరలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-360
వయసదస:49
లఇ: పవ
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5611 SQX0336800
పపరర: వసఇతరరవవ కరటడగడడ

95-117/780

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కరటడగడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-360
వయసదస:33
లఇ: పవ
5614 SQX1495721
పపరర: ఫసనజన షపక

భరస : శతతడగన ససఇగ సరగర వరలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-360
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-117/783

భరస : ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-360
వయసదస:41
లఇ: ససస స
5617 SQX0150649
పపరర: బభలరరమ రరడడడ వఇత

95-117/786

95-117/789

95-117/792

95-117/795

95-117/798

95-117/801

తఇడడ:డ మహబమబ
ఇఇటట ననఇ:46-3-366
వయసదస:61
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

5624 SQX2694362
పపరర: ఖమదరదల యస కర

5627 SQX2694354
పపరర: ఖమదరరబ షపక

5630 MLJ0852285
పపరర: మసరసన వల షపక

5633 SQX1859388
పపరర: రగషక షపక

95-117/804

5636 SQX2338812
పపరర: కససఇబ షపక

95-117/793

5639 SQX0005587
పపరర: మహబమబ సదభభన షపక
తఇడడ:డ మహబమబ పసరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-366
వయసదస:33
లఇ: పవ

95-117/788

5622 SQX0005538
పపరర: మసరసనదల చనన

95-117/791

5625 SQX2694370
పపరర: ఖమదరదల యస కర

95-117/794

తఇడడ:డ మసరసన
ఇఇటట ననఇ:46-3-364
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-117/796

5628 MLJ2478352
పపరర: పరరదన షపక

95-117/797

తఇడడ:డ మహబమబ
ఇఇటట ననఇ:46-3-364/2
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-117/799

5631 SQX0005553
పపరర: అమరరన

95-117/800

భరస : మసరసనదల చనన
ఇఇటట ననఇ:46-3-365
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-117/802

5634 SQX2148450
పపరర: ఆశయ షపక

95-117/803

భరస : జన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-365
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-119/283

భరస : కరజ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-365
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-117/806

5619 SQX1691112
పపరర: గరరరధర గణణశ రరడడడ తలమల

తఇడడ:డ ఘన ససనదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-364
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-365
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదబభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-365
వయసదస:34
లఇ: పవ
5638 MLJ2475366
పపరర: మమలమల షపక

95-117/790

తఇడడ:డ ఘన ససనదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-365
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-365
వయసదస:25
లఇ: పవ
5635 SQX2257178
పపరర: జన బభష షపక

5621 SQX2694404
పపరర: శకకనస లమ బససరగదద

95-117/785

తఇడడ:డ ససతద రరమ రరడడ తలమల
ఇఇటట ననఇ:46-3-362
వయసదస:23
లఇ: పవ

భరస : ఖమదరదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-364/1
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ
ఇఇటట ననఇ:46-3-364/2
వయసదస:45
లఇ: ససస స
5632 SQX1859198
పపరర: ఖమజజ వల షపక

95-117/787

తఇడడ:డ మగబమబ
ఇఇటట ననఇ:46-3-364
వయసదస:67
లఇ: పవ

భరస : ఖమదరదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-364
వయసదస:52
లఇ: ససస స
5629 SQX0442210
పపరర: షకకలమ షపక

5618 SQX0150656
పపరర: రరమ లకకమక బససరగదద

5616 SQX0891549
పపరర: హహహమమవత మలమలదద
భరస : వనఇకట చఇదడ శశఖర మలమలదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-361
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : రఇగనన బససరగదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-362
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమదర వల
ఇఇటట ననఇ:46-3-364
వయసదస:34
లఇ: పవ
5626 SQX2694388
పపరర: మసరసనబ షపక

95-117/784

తఇడడ:డ రఇగనన బససరగదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-362
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : రఇగనన బమససరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-362
వయసదస:88
లఇ: ససస స
5623 SQX0442178
పపరర: మమహతదబ హహసపసన షపక

5615 SQX2317915
పపరర: జరననదబ బ షపక

95-117/782

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కరటడగడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-360
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-360
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగ భమషణ రరడడడ వఇత
ఇఇటట ననఇ:46-3-362
వయసదస:59
లఇ: పవ
5620 SQX2694396
పపరర: మలల మక బమససరరడడడ

95-117/781 5613 SQX0633628
5612 SQX0442251
పపరర: వనఇకట లకడక బభయ సరగర వరలమ
పపరర: ఫణణ కకమమర కరటడగడడ

5637 MLJ2475317
పపరర: హసపసన షపక

95-117/805

తఇడడ:డ మహబమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-366
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-117/807

5640 SQX0147322
పపరర: హహసపసన షపక

95-117/808

తలల : మహబమబ బ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-366
వయసదస:42
లఇ: ససస స
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5641 SQX0185330
పపరర: మహ బఝచచ షపక

95-117/809

భరస : మహబమబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-366
వయసదస:63
లఇ: ససస స
5644 MLJ0850842
పపరర: షరరసదదదన షపక

95-117/812

95-117/815

95-117/818

95-117/821

95-117/824

95-117/827

95-117/830

తఇడడ:డ యస ఆర క మమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-3-372
వయసదస:46
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

5654 SQX0184580
పపరర: హయమతతననసర బబగఇ షపక

5657 SQX0442236
పపరర: బభజ షపక

5660 SQX2321123
పపరర: అబఝ బకర ససదద క షపక

5663 SQX0441972
పపరర: ఇమరరమ షపక

95-117/833

5666 SQX1894666
పపరర: భభరర వ చమరరస

95-117/822

5669 SQX1830462
పపరర: అసరక అబఝదల
భరస : గఫరర అబఝదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-373
వయసదస:39
లఇ: ససస స

5649 SQX1535774
పపరర: గకస షపక

95-117/817

5652 SQX0005181
పపరర: మమహరరననస షపక

95-117/820

5655 SQX0184622
పపరర: బభజ షపక

95-117/823

తఇడడ:డ మహబమబ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-117/825

5658 SQX0891556
పపరర: నదగమర వల షపక

95-117/826

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-117/828

5661 MLJ2478642
పపరర: శశకకరన షపక

95-117/829

తఇడడ:డ బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370/1
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-117/831

5664 SQX1619982
పపరర: జమలమ షపక

95-117/832

భరస : నదగమర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370/1
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-117/834

తఇడడ:డ మసరసన చమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-3-371
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-117/836

95-117/814

భరస : బభజ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గకస బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370/1
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : మసరసన చమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-3-371
వయసదస:41
లఇ: ససస స
5668 SQX2694347
పపరర: సతయనదరరయణ అఇబటటపవడడ

95-117/819

తఇడడ:డ బభజ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370
వయసదస:21
లఇ: పవ

భరస : గకస బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370/1
వయసదస:38
లఇ: ససస స
5665 SQX1894633
పపరర: వనఇకట నరసమక చమరరస

5651 MLJ0854927
పపరర: అబఝదల కరరమ షపక

5646 SQX0185462
పపరర: ఫరతమమ బబగఇ మహమకద

తఇడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-368
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసనదల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : అబఝదల షతకలర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370
వయసదస:40
లఇ: ససస స
5662 SQX0060079
పపరర: నజయమ షపక

95-117/816

భరస : మహబమబ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370
వయసదస:61
లఇ: ససస స

భరస : అబఝదల కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370
వయసదస:68
లఇ: ససస స
5659 SQX1691088
పపరర: నదజనన షపక

5648 SQX1547050
పపరర: హహసపసన బబగ మహమకద

95-117/811

భరస : రఫస బబగ
ఇఇటట ననఇ:46-3-367
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరలల సరహహబ శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-370
వయసదస:68
లఇ: పవ
5656 SQX0184689
పపరర: షమర బబగఇ షపక

95-117/813

తఇడడ:డ రఫస మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-367
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-368
వయసదస:22
లఇ: పవ
5653 SQX0184556
పపరర: మహబమబ సదభభన షపక

5645 SQX0185421
పపరర: రఫస బబగ మహమకద

5643 MLJ2478337
పపరర: ఖమదరరబ షపక
భరస : మహబమబషరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-366
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతదసర బబగ
ఇఇటట ననఇ:46-3-367
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : షరరసదదదన శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-367
వయసదస:35
లఇ: ససస స
5650 SQX1894526
పపరర: వససమ అకరఇ షపక

95-117/810

తఇడడ:డ మహబమబ
ఇఇటట ననఇ:46-3-366
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహబమబ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-367
వయసదస:45
లఇ: పవ
5647 SQX0417923
పపరర: జరరనద షపక

5642 SQX0442186
పపరర: మహబమబ పసరర షపక

5667 SQX2264182
పపరర: వనఇకటటశదరరల కగతనదబబ యనద

95-117/835

తఇడడ:డ తరరపతయయ కగీతీతీతతనదబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:46-3-371
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-117/837

5670 SQX1830488
పపరర: రహమమతతననసర అబఝదల

95-117/838

భరస : గఫరర అబఝదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-373
వయసదస:61
లఇ: ససస స
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95-118/1008
5671 SQX2206613
పపరర: హజ మహమమద అబఝదల గఫర
షపక
తఇడడ:డ అబఝదల సతస ర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-373
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:62
లఇ: పవ

5674 MLJ2478402
పపరర: రఇజజన బ మహమకద

5675 MLJ2478477
పపరర: మఝఇతదజ మహమకద

95-117/841

భరస : సరరద రకహమకద మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:39
లఇ: ససస స
5677 SQX0186478
పపరర: హహసపసన బభషర షపక

95-117/844

95-117/847

95-117/850

95-117/853

95-117/856

95-117/859

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల వలవవటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-377
వయసదస:40
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/848

5687 SQX2132751
పపరర: అలమసఫ హహసపసన షపక

5690 SQX0745729
పపరర: శవపడసరద పలల పఫ డ లక

5693 SQX2694297
పపరర: నదయర కకలక

95-117/862

5696 MLJ0856880
పపరర: షమమఝననసర

95-117/851

5699 SQX1065284
పపరర: వరలకడక వలవవటట
భరస : వనఇకటటశదరరల వలవవటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-377
వయసదస:59
లఇ: ససస స

5679 SQX0987107
పపరర: రరహనద షపక

95-117/846

5682 SQX2694321
పపరర: గకస మహమకద

95-117/849

5685 SQX0607069
పపరర: వజయమహన

95-117/852

తఇడడ:డ వశదనదధదచదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-375
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-117/854

5688 MLJ0853523
పపరర: దదడకకయణణ పలల పఫ డ లక

95-117/855

భరస : శవపడసరద పలల పఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-3-376
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-117/857

5691 SQX1935774
పపరర: హహమబఇదద పలల పఫ డ లక

95-117/858

తఇడడ:డ శవ పడసరద పలల పఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-3-376
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-117/860

5694 SQX2694305
పపరర: సరమమమజయఇ పస

95-117/861

భరస : నదయర
ఇఇటట ననఇ:46-3-376
వయసదస:68
లఇ: ససస స
95-117/863

భరస : రషసద
ఇఇటట ననఇ:46-3-377
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-117/865

95-117/843

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదయర
ఇఇటట ననఇ:46-3-376
వయసదస:69
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-376
వయసదస:55
లఇ: ససస స
5698 SQX0987123
పపరర: వవఇకట సతశ కకమమర వలవవటట

5684 MLJ0851824
పపరర: మఝఇతదజ షపక

5676 SQX0005926
పపరర: ఆరరఫ బభషర షపక

భరస : అజమ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ పలల పఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-3-376
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఉమర ఫరరరక
ఇఇటట ననఇ:46-3-376
వయసదస:20
లఇ: పవ
5695 SQX2694313
పపరర: అఇజల కరమమపలల

95-117/845

తఇడడ:డ అబఝల కలమమ అజజద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-375
వయసదస:20
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరరఘఅఇకమకరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-376
వయసదస:41
లఇ: ససస స
5692 SQX2221760
పపరర: ఫరరద షపక

5681 SQX2062222
పపరర: సరజద మహమకద

95-117/840

తఇడడ:డ ససరరజదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : ససరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-375
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : వజయ మహన నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-375
వయసదస:45
లఇ: ససస స
5689 MLJ0853788
పపరర: శరలకడక మఇచకలపవడడ

95-117/842

తఇడడ:డ సరద ర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:52
లఇ: పవ
5686 SQX0607085
పపరర: లకకక పడసనన నఇబమరర

5678 SQX0607036
పపరర: జరరనద షపక

5673 MLJ2475135
పపరర: అజమ బభషర షసరరజదదదన
తఇడడ:డ ససరరజ షసరరజదదదన
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబఝదల రహమమన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గకసప మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:23
లఇ: ససస స
5683 SQX2694339
పపరర: సరరదర మహమకద

95-117/839

భరస : గకసకహమకద మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభషరవల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-374
వయసదస:38
లఇ: పవ
5680 SQX1894559
పపరర: ఆఫసడన సదలమసనద మహమకద

5672 MLJ0855973
పపరర: ససరరజదదదన షపక

5697 SQX0147793
పపరర: అనదర షపక

95-117/864

తఇడడ:డ మసరసనదల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-377
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-117/866

5700 SQX1065300
పపరర: ససత మహలకడక కకమటటనవన

95-117/867

భరస : శరనవరస రరవవ కకమటటనవన
ఇఇటట ననఇ:46-3-377
వయసదస:39
లఇ: ససస స
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5701 SQX1517707
పపరర: శరనవరస రరవవ కకఇదతటట

95-117/868

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక కకఇదతటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-377
వయసదస:56
లఇ: పవ
5704 SQX2694271
పపరర: బ మహబమబ బ

95-117/871

95-117/874

95-117/877

95-117/880

5716 SQX2694255
పపరర: రషసద షపక

95-117/883

తఇడడ:డ మసరసనదసహహబ
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-117/886

95-117/889

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/878

5714 SQX1369132
పపరర: మసరసన ఖమన మహమకద

95-117/892

95-117/881

5715 SQX1935808
పపరర: నజర బభషర షపక

5717 SQX2694263
పపరర: షరకకరర షపక

5718 MLJ0855494
పపరర: హఇసవవణణ నఇదఇ

5723 SQX1047100
పపరర: గకరర మమధదరర తలమల

5726 SQX2345361
పపరర: రహమత షపక

5729 MLJ0858639
పపరర: పవషరషవత పరలలటట
భరస : సదధదకర
ఇఇటట ననఇ:46-3-380
వయసదస:31
లఇ: ససస స

95-117/876

5712 SQX0691824
పపరర: యమసరఫ ఖమన మహమద

తఇడడ:డ శశషరవల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:32
లఇ: పవ

95-117/884

95-117/879

95-117/882

95-117/885

భరస : వనఇకటసరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-379
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-117/887

5721 SQX0937920
పపరర: ఆషర షపక

95-117/888

భరస : సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-379
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-117/890

5724 SQX1150473
పపరర: ఖమజజ షపక

95-117/891

తఇడడ:డ అబఝదల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-379
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-117/893

భరస : ఖజ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-379
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-117/895

5709 SQX0442327
పపరర: శరనవరస కరరఇశశటట

తఇడడ:డ మహబమబ ఖమన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:28
లఇ: పవ

5720 SQX0937912
పపరర: సలఇ షపక

95-117/873

తఇడడ:డ మహబమబభన న మహమద
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రరజజ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-379
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబఝదల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-379
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-3-380
వయసదస:31
లఇ: పవ

5711 SQX0442343
పపరర: సఇజవ కకమమరర కరరఇశశటట

5706 MLJ0856310
పపరర: మసరసనబ

తఇడడ:డ జనదరదనదడవవ కరరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనన నబసర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-379
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రరజజ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-379
వయసదస:28
లఇ: పవ

5728 MLJ0855999
పపరర: సదధదకర పరలలటట

95-117/875

భరస : రషసద
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : చనన నబసర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-379
వయసదస:84
లఇ: ససస స

5725 SQX1517723
పపరర: చదనడ షపక

5708 SQX0339002
పపరర: కకమకన పదక వజయకకమమరర

95-117/870

భరస : ఇబడహహఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:65
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ కరరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:43
లఇ: ససస స

5713 SQX1300425
పపరర: యస వ వజయ కకషష
అవనదశ కరరఇశశటట
తఇడడ:డ శరనవరస కరరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:26
లఇ: పవ

5722 SQX1047084
పపరర: శర పకథదద రరజ రరడడ తలమల

95-117/872

భరస : వనఇకట పదదకరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:55
లఇ: ససస స

భరస : జనదరదనదడవవ కరరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:73
లఇ: ససస స

5719 SQX0937904
పపరర: మహబమబ షపక

5705 SQX2694289
పపరర: రజయమబబగఇ షపక

5703 SQX1894773
పపరర: సరయ చఇడడ కకఇడతటట
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ కకఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-377
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-377
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-3-378
వయసదస:51
లఇ: పవ
5710 SQX0442335
పపరర: సరగజన కరరఇశశటట

95-117/869

భరస : శరనవరస రరవవ కకఇదతటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-377
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : నబ బ
ఇఇటట ననఇ:46-3-377
వయసదస:82
లఇ: ససస స
5707 SQX0337766
పపరర: బఇకలరర వనఇకట పదదకరరవవ

5702 SQX1517715
పపరర: వనఇకటటసదరమక కకఇదతటట

5727 SQX2346914
పపరర: బశరరననసర షపక

95-117/894

భరస : అబఝదల రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-379
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-117/896

5730 MLJ2475200
పపరర: ఖమజజవల షపక

95-117/897

తఇడడ:డ అబఝదల రహమమన
ఇఇటట ననఇ:46-3-380
వయసదస:28
లఇ: పవ
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5731 SQX2490464
పపరర: శవరరమకకషష గజఫల

95-117/898

తఇడడ:డ వనఇకట రరవవ గజఫల
ఇఇటట ననఇ:46-3-380
వయసదస:37
లఇ: పవ
5734 SQX1517749
పపరర: బభషర షపక

95-117/901

5735 SQX2031672
పపరర: షకకర షపక

95-117/904

5738 SQX2033306
పపరర: సరజయ షపక

భరస : రఘఝరరఇ ససఇగ బబ ఇదదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-381
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-117/909

95-117/912

95-117/915

95-117/918

తఇడడ:డ నజర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

5750 SQX1150515
పపరర: అశరఫవనసరస మహమకద

5753 SQX2321750
పపరర: అజత కటట

95-117/921

5756 SQX2694248
పపరర: మహబమబ బ బ మహమకద

95-117/910

5759 SQX0005975
పపరర: నససఇ షపక
తఇడడ:డ నజర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:36
లఇ: పవ

5739 SQX2033314
పపరర: సరజద షపక

95-117/906

5742 MLJ0851667
పపరర: రరజగశదరర అడపర

95-117/908

5745 SQX0465559
పపరర: ఏతస రరజలక కటభట

95-117/911

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-117/913

5748 SQX1150499
పపరర: సలమమ బబగమ షపక

95-117/914

భరస : మసరసన బభబఝ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-117/916

5751 SQX1690270
పపరర: అజత కటభట

95-117/917

తఇడడ:డ యయత రరజలక కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-117/919

5754 SQX2321784
పపరర: అఖల కటట

95-117/920

తఇడడ:డ యతరరజలక కటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-117/922

భరస : యమకకబ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-117/924

95-117/903

తఇడడ:డ బభబఝరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యతరరజలక కటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమజజవల
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:81
లఇ: పవ
5758 SQX0005934
పపరర: నదజన షపక

95-136/46

భరస : హమద మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:81
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యతతరరజలక కటభట
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:26
లఇ: పవ
5755 SQX2694230
పపరర: జజన సయయద

5747 SQX1150481
పపరర: మసరసన బభబఝ మహమకద

5736 SQX2031680
పపరర: వరజద షపక

తఇడడ:డ అబఝదల రశద
ఇఇటట ననఇ:46-3-381
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యౘీడబ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : అబఝదల కరరమ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:59
లఇ: ససస స
5752 SQX1690932
పపరర: అఖల కటభట

95-117/905

తలల : ఖమదర బ
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : ఏతస రరజలక
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:31
లఇ: ససస స
5749 SQX1150507
పపరర: తదజమ బబగమ షపక

5744 MLJ0856906
పపరర: నజర షపక

95-117/900

తఇడడ:డ అబఝదల రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-381
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆనఇద రరమ బబ ఇదదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-381
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-382
వయసదస:31
లఇ: ససస స
5746 SQX0465682
పపరర: శరరద కటభట

95-117/902

తఇడడ:డ అబఝదల రషసద
ఇఇటట ననఇ:46-3-381
వయసదస:25
లఇ: ససస స

95-117/907 5741 SQX2071413
5740 SQX2062305
పపరర: శర లకడక నరకల బభయ బబ ఇదదల
పపరర: రఘఝరరఇ ససఇగ బబ ఇదదల

5733 SQX0987164
పపరర: ఆససయమ షపక
భరస : ఫసరగజ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-381
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : అబఝదల రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-381
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబఝదల రషసద
ఇఇటట ననఇ:46-3-381
వయసదస:29
లఇ: పవ

5743 MLJ0851816
పపరర: శఇకరమక అడపర

95-117/899

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-381
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరక షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-381
వయసదస:48
లఇ: పవ
5737 SQX2033298
పపరర: జజవద షపక

5732 SQX0987149
పపరర: ఫసరగజ షపక

5757 MLJ0855528
పపరర: రరహనదబబగఇ

95-117/923

భరస : లతఫ
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-117/925

5760 SQX0414755
పపరర: రబభబన షపక

95-117/926

తఇడడ:డ మరర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:49
లఇ: పవ
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5761 SQX0470609
పపరర: దదలర మద షపక

95-117/927

భరస : రబభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:43
లఇ: ససస స
5764 SQX1429159
పపరర: మహమమద బభషర షపక

95-117/930

95-117/933

95-117/936

95-117/939

95-117/942

95-117/945

95-117/948

భరస : అఇజయయ వఇజమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-386
వయసదస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

5774 SQX1935865
పపరర: నదగమర షపక

5777 SQX2694206
పపరర: హసన షపక

5780 SQX0479873
పపరర: మఝఇతదజ షపక

5783 SQX0480046
పపరర: అకబరర షపక

95-117/951

5786 SQX0745786
పపరర: మరరయఇ బబబ మమమళళపలల

95-117/940

5789 SQX2694156
పపరర: అఇజయయ కరరఇపవడడ
తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ కరరఇపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-386
వయసదస:53
లఇ: పవ

5769 SQX1943802
పపరర: అబఝదల కలమఇ ఆజజద షపక

95-117/935

5772 SQX1369157
పపరర: కరరమమ షపక

95-117/938

5775 SQX2062206
పపరర: అఫసడన షపక

95-117/941

తఇడడ:డ అబఝదల సమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-384
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-117/943

5778 SQX0274332
పపరర: గకససయమ

95-117/944

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:46-3-385
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-117/946

5781 SQX0479931
పపరర: హససనద షపక

95-117/947

తఇడడ:డ షరవల హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-385
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-117/949

5784 SQX0480061
పపరర: షరవల హమద షపక

95-117/950

తఇడడ:డ అబభబస షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-385
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-117/952

భరస : జజన మపరరస
ఇఇటట ననఇ:46-3-385
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-117/954

95-117/932

తఇడడ:డ రబభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షరవల హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-385
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : హసన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-385
వయసదస:45
లఇ: ససస స
5788 SQX0607143
పపరర: లకడక వఇజమమరర

95-117/937

భరస : షరవల హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-385
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షరవల హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-385
వయసదస:33
లఇ: పవ
5785 SQX0565994
పపరర: కరరమమన షపక

5771 SQX2694222
పపరర: మఝఇతదజ బబగఇ షపక

5766 SQX1429191
పపరర: చఇద బబగఇ షపక

తఇడడ:డ అబఝదల రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-384
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:46-3-385
వయసదస:45
లఇ: ససస స
5782 SQX0480004
పపరర: బభజ షపక

95-117/934

తఇడడ:డ మహబమబ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-384
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హసన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-384
వయసదస:80
లఇ: పవ
5779 SQX0469148
పపరర: జజనబబగఇ

5768 SQX1690403
పపరర: మఝఇతజ బబగఇ షపక

95-117/929

భరస : మహమమద బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : అమనదదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : నదగమర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-384
వయసదస:32
లఇ: ససస స
5776 SQX2694198
పపరర: జజన షపక

95-117/931

భరస : అమమనదదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబదల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:59
లఇ: పవ
5773 SQX1935758
పపరర: హససనద షపక

5765 SQX1429175
పపరర: షహహద షపక

5763 SQX1121417
పపరర: నససమమ బబగఇ షపక
తఇడడ:డ అమమనదదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహబమబ వరల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:61
లఇ: పవ
5770 SQX2694214
పపరర: నజర షపక

95-117/928

తఇడడ:డ మమహబమబ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబఝదల మఝనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-383
వయసదస:53
లఇ: పవ
5767 SQX1690312
పపరర: అమమనదదదద న షపక

5762 SQX0891564
పపరర: అమమనదదదదన షపక

5787 SQX1047142
పపరర: చదఇదదన షపక

95-117/953

తఇడడ:డ హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-385
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-117/955

5790 SQX2694164
పపరర: వరరఇజనవయఝలక కరరఇపవడడ

95-117/956

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ కరరఇపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-386
వయసదస:51
లఇ: పవ
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5791 SQX2694172
పపరర: చఇదడలలవత కరరరదద దల

95-117/957

భరస : చఇదడమమళ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-3-386
వయసదస:31
లఇ: ససస స
5794 MLJ0850115
పపరర: గకహలకడక అడపర

95-117/959

95-117/962

95-117/965

95-117/968

95-117/971

95-117/973

95-117/976

భరస : వరవనఇకటకకటటశదరరరవవ భమమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

5804 MLJ2478378
పపరర: ఇఇదదరరరరణణ కకయ

5807 SQX2694149
పపరర: జమలమ

5810 SQX0607077
పపరర: అఇజన దతవ కకడదల

5813 SQX0691881
పపరర: వ వ రరజయలకకక భమమమ

95-117/979

95-117/982

95-117/969

5799 SQX0147504
పపరర: హససనద సయయద

95-117/964

5802 SQX2318491
పపరర: శవ శఇకరమక అడప

95-117/967

5805 SQX0267617
పపరర: సరళ ఊటల

95-117/970

తఇడడ:డ రరమకకషష ఊటల
ఇఇటట ననఇ:46-3-389
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-117/972

95-114/739
5808 SQX2844116
పపరర: భభరర వ వనఇకట సరయ గఝపరస పపరల

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక పపరల
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:18
లఇ: పవ
95-117/974

5811 SQX0607150
పపరర: శవపడసరద కకడదల

95-117/975

తఇడడ:డ వరరఇజనవయఝలక కకడదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-117/977

5814 SQX2694073
పపరర: కకషరషరరవవ ఆకకరరత

95-117/978

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ ఆకకరరత
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:62
లఇ: పవ

5816 SQX2694099
పపరర: వరవనఇకటబభపరరరవవ భమమ
భమమ
తఇడడ:డ పసదనదరరయణ రరవవ భమమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:51
లఇ: పవ

95-117/980

5819 SQX2694123
పపరర: భమమలలమరరణణ

95-117/983

భరస : వరవనఇకటబభపరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:47
లఇ: ససస స

95-117/961

భరస : నదగగశదర రరవవ అడప
ఇఇటట ననఇ:46-3-388
వయసదస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ భమమమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదనదరరయణ భమమమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:57
లఇ: పవ
5818 SQX2694115
పపరర: వజయలకడక భమమ

95-117/966

భరస : శవ పడసరద కకడదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ పడసరద కకడదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:33
లఇ: ససస స
5815 SQX2694081
పపరర: వరవనఇకటశదరరరవవ భమమ

5801 SQX0654806
పపరర: సదబబరరజ మరర

5796 MLJ0851675
పపరర: మహన శవ కకటటశదరర అడపర

భరస : ఉబబడడలల బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-388
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : నజర
ఇఇటట ననఇ:46-3-389
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసదలక అనఇత
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:55
లఇ: ససస స
5812 SQX0607168
పపరర: హరరపసడయ కకడదల

95-117/963

భరస : మసరసనయయ
ఇఇటట ననఇ:46-3-389
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : రరమకకషష వవటల
ఇఇటట ననఇ:46-3-389
వయసదస:66
లఇ: ససస స
5809 MLJ0859314
పపరర: రమమదతవ అనఇత

5798 MLJ0855221
పపరర: ఖతజజబ షపక

95-114/67

భరస : శరనవరసరరవవ అడపర
ఇఇటట ననఇ:46-3-388
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజరరడడడ మరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-388
వయసదస:75
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమకకషష వవటల
ఇఇటట ననఇ:46-3-389
వయసదస:45
లఇ: పవ
5806 SQX2694131
పపరర: వజయలకడక వవటల

95-117/960

భరస : జనదల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-388
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రహమమన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-388
వయసదస:40
లఇ: పవ
5803 MLJ0856195
పపరర: వనఇకట సదరగష వవటల

5795 MLJ0850792
పపరర: శరనవరసరరవవ అడపర

5793 SQX2561835
పపరర: చరణ బభబఝ అడపర
తఇడడ:డ శరనవసరరర రరవవ అడప
ఇఇటట ననఇ:46-3-388
వయసదస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభబమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-388
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : బభబఝ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-388
వయసదస:50
లఇ: ససస స
5800 SQX0147553
పపరర: దదలర మద షపక

95-117/958

భరస : కకటటశదరరరవవ కరరఇపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-386
వయసదస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభబఝరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-388
వయసదస:31
లఇ: ససస స
5797 MLJ0854968
పపరర: ఆబదద షపక

5792 SQX2694180
పపరర: గగపమక కరరఇపవడడ

5817 SQX2694107
పపరర: ఉమమదతవ ఆకకరరత

95-117/981

భరస : కకషరషరరవవ ఆకకరరత
ఇఇటట ననఇ:46-3-390
వయసదస:57
లఇ: ససస స
5820 SQX2694065
పపరర: ఖమదరరబ షపక

95-117/984

భరస : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-390/1
వయసదస:67
లఇ: ససస స
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5821 SQX1369181
పపరర: రవ కకమమర కకఇద

95-117/985

తఇడడ:డ వఇదనఇ కకఇద
ఇఇటట ననఇ:46-3-393
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-117/999

తఇడడ:డ పరపయయ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-393
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-117/1002

తఇడడ:డ ఖమదర మహహదద న శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-394
వయసదస:50
లఇ: పవ

5828 SQX0338210
పపరర: లమలమ రరఇ బభలమజ

5831 SQX0745844
పపరర: పడవలల క మమనఇ

95-117/1008 5834 SQX2238590
5833 SQX1580167
పపరర: జజజ నవశదర బభలమజ లమల లమల
పపరర: సలన పరరదన షపక

5836 SQX2694040
పపరర: సదజజత ససదద దబతత
స న
భరస : వనఇకటటశదరరరవవ ససదదబతత
స న
ఇఇటట ననఇ:46-3-394
వయసదస:46
లఇ: ససస స
5839 SQX0186593
పపరర: మసరసనదల షపక

95-117/1014

తఇడడ:డ మసరసనదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:61
లఇ: పవ
5845 SQX1268250
పపరర: రరజశశఖర కకలమ

95-117/1020

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ ససదద దబతత
స న
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:21
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/1009

5832 SQX1268177
పపరర: లకకక సదభదడ ధదరవ లమలమ

5835 SQX2238608
పపరర: రరబనద పరరదన షపక

95-117/1010

95-117/1012 5838 SQX0006031
5837 MLJ0850313
పపరర: వనఇకట కనకదదరర ససదద దబతత
పపరర: షరజజదద షపక
స న

5840 SQX0267773
పపరర: షపక నడరఫ హన

5843 SQX0691899
పపరర: సబహ పరరదన

5846 SQX1268276
పపరర: మసరసనయయ కకయ

5849 SQX2693992
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ ససధద దబతత
స న
తఇడడ:డ పరమమశదరరరవవ ససధద దబతత
స న
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:50
లఇ: పవ

95-117/1007

తఇడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-394
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-117/1013

తఇడడ:డ అకస ర శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-117/1015

5841 SQX0336263
పపరర: కకఇడద రవఇదడ రరడడడ

95-117/1016

తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-117/1018

5844 SQX0691956
పపరర: మఝఇతదజ షపక

95-117/1019

తఇడడ:డ సదభభన శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-117/1021

తఇడడ:డ శశషయయ కకయ
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-117/1023

95-117/1004

తఇడడ:డ రరమ బభలమజ లమల లమలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-394
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమజమహహదద న పరరదన
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:45
లఇ: పవ
5848 SQX2323087
పపరర: వజయ ఆదదతయ ససదద దబతత
స న

95-117/1006

భరస : జజన శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-117/1017

5829 SQX0745596
పపరర: తడవవఇదడ రరడడడ మమనఇ
తఇడడ:డ రఇగరరరడడడ మమనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-394
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : రవకకమమర ససదదబతత
స న
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:54
లఇ: పవ
5842 SQX0479899
పపరర: రహఇతతన పఠరన

95-117/1003

తఇడడ:డ ఖమజజ మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-394
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-117/1011

95-117/1001

భరస : పవలమలరరవవ కళళయణఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-393
వయసదస:37
లఇ: ససస స

భరస : తడవవఇదడ రరడడడ మమనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-394
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ బభలమజ లమల
ఇఇటట ననఇ:46-3-394
వయసదస:25
లఇ: పవ

95-117/998

95-117/1000 5826 SQX2694057
5825 SQX2490456
పపరర: వనఇకట కకటటశదర రరవవ వవలదదఇడక
పపరర: వనఇకటసదబబమక కలమయణఇ

తఇడడ:డ నరరసఇగ లమలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-394
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-117/1005

5823 SQX0805135
పపరర: రరమ ససత బఇడదరర
భరస : వనఇకటరతనఇ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-393
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల యయ వనలదఇడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-393
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : రరఇ బభలమజ లమల లమలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-394
వయసదస:37
లఇ: ససస స
5830 SQX0745745
పపరర: ఖమజజ మయదదదన షపక

95-117/986

భరస : రవ కకమమర కకఇద
ఇఇటట ననఇ:46-3-393
వయసదస:44
లఇ: ససస స

5824 SQX0805143
పపరర: వనఇకటరతనఇ బఇడదరర

5827 SQX0337592
పపరర: లమలమ కగసరరబభయ

5822 SQX1369470
పపరర: మరరయమక బదతదటట

5847 SQX2116135
పపరర: బభజ షపక

95-117/1022

తఇడడ:డ అకస ర శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-117/1024

5850 SQX2694008
పపరర: రవకకమమర ససధద దబతత
స న

95-117/1025

తఇడడ:డ పరమమశదరరరవవ ససధద దబతత
స న
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:47
లఇ: పవ
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5851 SQX2694016
పపరర: షపక హకస ర ఉననసర

95-117/1026

భరస : జజన షపక ఉననసర
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:26
లఇ: ససస స
5854 SQX1492826
పపరర: నజర సయయద

95-117/1028

95-117/1031

95-117/1034

95-117/1037

95-117/1040

95-117/1042

95-117/1045

భరస : సదరగఇదడ కకమమర కరజజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-401
వయసదస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

5864 SQX2693950
పపరర: సదరగఇదడ కరజజ

5867 SQX2693984
పపరర: కరజజచఇదదడవత

5870 MLJ0859249
పపరర: కరరమఝలమల షపక

5873 SQX1047290
పపరర: సయయద మఝజఫర

95-117/1048

5876 SQX2693935
పపరర: షపక అపఫ డ జ ఆతకకలరర

95-117/1038

5879 SQX0338574
పపరర: యయకకసశశటట లమవణయ
భరస : వర భదడ రరవవ ఎకకసశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-401
వయసదస:26
లఇ: ససస స

5859 MLJ0854190
పపరర: రజజక షపక

95-117/1033

5862 SQX1690791
పపరర: లకడక తరరమల ఖమజజ

95-117/1036

5865 SQX2693968
పపరర: మధదసడదనరరవవ కరజజ

95-117/1039

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కరజజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-397
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-117/1041

5868 SQX2843613
పపరర: ససజనయ సఫ మ

95-114/737

తఇడడ:డ సఫ మ శరనవరసరరవవ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-398
వయసదస:18
లఇ: ససస స
95-117/1043

5871 SQX0691964
పపరర: ఆయయషర షపక

95-117/1044

తఇడడ:డ కరరమఝలమల
ఇఇటట ననఇ:46-3-399
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-117/1046

5874 SQX1047340
పపరర: పఠరన సదభభన

95-117/1047

తఇడడ:డ హహససన ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-3-400
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-117/1049

తఇడడ:డ అబఝదల రషసద శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-400
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-117/1051

95-117/1030

భరస : సదరగష కకమమర ఖమజజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-397
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సయమయసద ఖమజజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-400
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమబఝ సదభభన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-3-400
వయసదస:26
లఇ: పవ
5878 SQX0336768
పపరర: కరజ సదధదరరణణ

95-117/1035

తఇడడ:డ ఖమససఇపసరర శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-399
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : సదభభన
ఇఇటట ననఇ:46-3-400
వయసదస:61
లఇ: ససస స
5875 SQX1303189
పపరర: హహసపసన బభషర పఠరన

5861 SQX1590174
పపరర: సరధదక పఠరన

5856 SQX1690452
పపరర: ఆయయశర సయయద

తఇడడ:డ వల శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-397
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరవవ కరజజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-397
వయసదస:77
లఇ: ససస స

భరస : కరరమఝలమల శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-399
వయసదస:50
లఇ: ససస స
5872 SQX1047183
పపరర: నడర పరటన

95-117/1032

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కరజజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-397
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : వల శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-3-397
వయసదస:77
లఇ: ససస స
5869 MLJ0858050
పపరర: బబజజన షపక

5858 SQX1690544
పపరర: నదగమర సయయద

95-135/297

తఇడడ:డ నదగమర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-396
వయసదస:23
లఇ: ససస స

భరస : ససనదద పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-3-397
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కరజజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-397
వయసదస:57
లఇ: పవ
5866 SQX2693976
పపరర: ఖరఖరరన బ

95-117/1029

తఇడడ:డ గఫవర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-396
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : రవఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-397
వయసదస:61
లఇ: ససస స
5863 SQX2693943
పపరర: సదరగష కరజజ

5855 SQX1492842
పపరర: ఆషర బబగఇ సయయద

5853 SQX2070803
పపరర: వజయదదతదయ ససఢర దబథదన
తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ ససఢర దబథదన
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:23
లఇ: పవ

భరస : నజర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-396
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : నదగమర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-396
వయసదస:43
లఇ: ససస స
5860 SQX0336859
పపరర: కకఇడద పవషషవవణణ

95-117/1027

భరస : పరమమశదరరరవవ ససధద దబతత
స న
ఇఇటట ననఇ:46-3-395
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగమర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-396
వయసదస:29
లఇ: పవ
5857 SQX1690502
పపరర: ఫరతమమ సయయద

5852 SQX2694024
పపరర: మఝరహరర ససధద దబతత
స న

5877 MLJ0860163
పపరర: వరభదడ రరవవ యకస శశటట

95-117/1050

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-401
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-117/1052

5880 MLJ0855700
పపరర: బభబఝ షపక

95-117/1053

తలల : జనదబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:55
లఇ: పవ
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5881 SQX0004853
పపరర: ఉబబడడలల బభషర

95-117/1054

తఇడడ:డ మహబమబ ఉబబడడలమల
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:63
లఇ: పవ
5884 SQX0007450
పపరర: రరజజదన సయయద

95-117/1057

95-117/1060

95-117/1063

95-117/1066

95-117/1069

95-117/1072

95-117/1075

తఇడడ:డ కమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-404
వయసదస:52
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

5894 SQX0691931
పపరర: మహబమబ భభషర సయయద

5897 SQX1303213
పపరర: రహమమన సయయద

5900 SQX2693901
పపరర: షపక ఖమశఇబ

5903 SQX0691915
పపరర: షహనదజ షపక

95-117/1078

5906 SQX0150672
పపరర: వనఇకటలకడక రరవపవడడ

95-117/1067

5909 SQX0817445
పపరర: గకశయమ షపక
భరస : సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-404
వయసదస:25
లఇ: ససస స

5889 SQX0480103
పపరర: జలమన భభషర షపక

95-117/1062

5892 SQX0691626
పపరర: నదదదయ షపక

95-117/1065

5895 SQX0817437
పపరర: రరహనద షపక

95-117/1068

భరస : కరరఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-117/1070

5898 SQX1837103
పపరర: షపక కరరషరక

95-117/1071

భరస : షపక సదభభన
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-117/1073

5901 SQX2693919
పపరర: షపక కరరమమననసర

95-117/1074

భరస : అహమకద
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-117/1076

5904 SQX0691949
పపరర: ఖమలల బ షపక

95-117/1077

భరస : ఖమససఇ పసర
ఇఇటట ననఇ:46-3-403
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-117/1079

భరస : ఈశదర రరవవ రరవపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-404
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-117/1081

95-117/1059

భరస : జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : రజజక
ఇఇటట ననఇ:46-3-403
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:46-3-403
వయసదస:61
లఇ: పవ
5908 SQX0654756
పపరర: సదభభన షపక

95-117/1064

భరస : బఝడత
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:61
లఇ: ససస స

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:81
లఇ: ససస స
5905 SQX0691972
పపరర: సదభభన షపక

5891 SQX0691618
పపరర: నడరఫ హన సయయద

5886 SQX0186650
పపరర: అహమకద షపక

తఇడడ:డ బభబఝ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజన సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బకరరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:61
లఇ: పవ
5902 SQX2693927
పపరర: మసరసనబ సయయద

95-117/1061

తఇడడ:డ ఖమజజ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బఝడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:42
లఇ: పవ
5899 SQX2693893
పపరర: బఝడత షపక

5888 SQX0336107
పపరర: షపక షకకల

95-117/1056

తఇడడ:డ బకరరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇరరసన సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : మహబమబ భభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:31
లఇ: ససస స
5896 SQX1047381
పపరర: రహహఇ షపక

95-117/1058

భరస : రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:33
లఇ: పవ
5893 SQX0691923
పపరర: జరననదబ సయయద

5885 SQX0060111
పపరర: జలమన సయయద

5883 SQX0006502
పపరర: ఇరరసన సయయద
తఇడడ:డ ఉబబడడలల సయయద సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : మసరసన షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:33
లఇ: ససస స
5890 SQX0691592
పపరర: సదభభన షపక

95-117/1055

తఇడడ:డ హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఉబబడడలల బభషర సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-402
వయసదస:35
లఇ: పవ
5887 SQX0267674
పపరర: మసరసన బ షపక

5882 SQX0006478
పపరర: జలమన షపక

5907 SQX0338483
పపరర: షపక కరరఇ

95-117/1080

తఇడడ:డ షపక బఝడత
ఇఇటట ననఇ:46-3-404
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-117/1082

5910 SQX0817452
పపరర: సదభభన షపక

95-117/1083

తఇడడ:డ సరదధ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-404
వయసదస:25
లఇ: పవ
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5911 MLJ0851840
పపరర: వనఇకరటడమణ అఇగలకకదదరర

95-117/1084

95-117/235 5913 SQX1834225
5912 SQX1834233
పపరర: వర వనఇకట శవ కకమమర బతత
పపరర: కలమయణణ బతత
స ల
స ల

భరస : శరయమసదఇదరరరవవ అఇగలకకదదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-405
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ రరవవ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-03-406
వయసదస:48
లఇ: పవ

5914 SQX2068682
పపరర: అఖల షపక

5915 SQX2487791
పపరర: నదజనన షపక

95-117/1086

భరస : జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-406
వయసదస:23
లఇ: ససస స
5917 SQX0691600
పపరర: సదలమసనద సయయద
భరస : రజదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-408
వయసదస:42
లఇ: ససస స
5920 SQX2693885
పపరర: షపక పరయరర

95-117/1091

95-117/1094

5921 SQX0568188
పపరర: పడమద కకమమర

5924 SQX1935907
పపరర: బఝయలమ జజససకన పసదదపవడడ

భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-408
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-117/1092

5922 SQX0568204
పపరర: నరరకణ

95-117/1093

భరస : పడమదదసమమర మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-409
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-117/1095

5925 SQX1943786
పపరర: పరఇజజయత పసదపవడడ

95-117/1096

తఇడడ:డ ససతదరరమయయ పసదపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-409
వయసదస:48
లఇ: ససస స

5930 SQX0186718
పపరర: మలలల శదరరరవవ బబ ఇతల

5933 SQX1174416
పపరర: అనదరరధ నకస

95-117/1103

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ బబ ఇతల
ఇఇటట ననఇ:46-3-412
వయసదస:26
లఇ: పవ

95-117/1101

95-117/1106

5936 MLJ0851485
పపరర: జగదదశ కకమమర కకదఇడ

5939 SQX2693869
పపరర: అశశక కకదఇడ
భరస : శశఖర కకదఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-413
వయసదస:61
లఇ: ససస స

95-117/1102

95-117/1104

95-117/1105
5934 SQX1690833
పపరర: వనఇకట శవ నదగ పవరరషమ
బబ ఇతదల
భరస : రరమ కకటటశదర రరవవ బబ ఇతదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-412
వయసదస:37
లఇ: ససస స

95-117/1107

5937 SQX0006379
పపరర: కకదఇడ లకడక

తఇడడ:డ శశఖర కకదఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-413
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-117/1109

5931 SQX0186742
పపరర: సదధదకర నకరస
తఇడడ:డ గఝరవయయ నకరస
ఇఇటట ననఇ:46-3-412
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : వరసదదతవ సదధదకర
ఇఇటట ననఇ:46-3-412
వయసదస:37
లఇ: ససస స

భరస : బబ ఇతదల శవ కకషష పడసరద
ఇఇటట ననఇ:46-3-412
వయసదస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/1090

95-117/1100

5932 SQX0267716
పపరర: కకటటశదరరరవవ బబ ఇతల

తఇడడ:డ శశఖర కకదఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-413
వయసదస:45
లఇ: పవ

5919 SQX1492867
పపరర: మఝఇతదజ బబగఇ సయయద

95-117/1098 5928 SQX1369215
95-117/1099
5927 SQX1369207
పపరర: శరయమ సదఇదర అఇగలకకదదరర
పపరర: ఇమకయయలక రరజ
అఇగలకకదదరర
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల అఇగలకకదదరర
తఇడడ:డ శరయమ సదఇదర అఇగలకకదదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-411
ఇఇటట ననఇ:46-3-411
వయసదస:37
లఇ: పవ
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ బబ ఇతల
ఇఇటట ననఇ:46-3-412
వయసదస:25
లఇ: పవ

5938 SQX2693851
పపరర: నదగరరజ కకదఇడ

95-117/1087

95-117/1097

తఇడడ:డ శరయమ సదఇదర అఇగలకకదదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-411
వయసదస:28
లఇ: ససస స

5935 SQX2354512
పపరర: బబ ఇతదల అఇజల

95-117/1089

భరస : పరఇ జజయత పసదపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-409
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : రహహమ సయయద
ఇఇటట ననఇ:46-3-409
వయసదస:42
లఇ: ససస స
5929 SQX1369231
పపరర: రతనకకమమరర అఇగలకకదదరర

5918 SQX1492859
పపరర: మహబమబ బభషర షపక

5916 SQX0267864
పపరర: సరదర షపక
తఇడడ:డ ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-408
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వజయరరజ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-409
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడమద కకమమర మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-409
వయసదస:25
లఇ: పవ
5926 SQX2693877
పపరర: సయయద మమమమమన

95-115/566

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-408
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : సరరద ర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-408
వయసదస:42
లఇ: ససస స
5923 SQX1590141
పపరర: వజయ రరజ మదదద

భరస : వర వనఇకట శవ కకమమర బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:46-3-406
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఇరరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-408
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-117/1088

95-117/1085

95-117/1108

భరస : జగదదష కకమమర కకదఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-413
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-117/1110

5940 MLJ0853382
పపరర: సదబడమణయఇ పవల

95-117/1111

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ పవల
ఇఇటట ననఇ:46-3-414
వయసదస:40
లఇ: పవ
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5941 SQX0186858
పపరర: చఇదదక
డ మఝదదడ

95-117/1112

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ మఝదదడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-414
వయసదస:50
లఇ: ససస స
5944 SQX2693844
పపరర: పవల నదగమణణ

95-117/1115

95-117/1118

95-117/1120

95-117/1123

95-117/1126

5965 MLJ2475150
పపరర: సరయ రరడడడ బఝససరరడడడ

95-117/1129

భరస : శరనవరసరరడడడ ఆలశయఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:54
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/1121

5954 SQX0479824
పపరర: అనడష బఇడదరర

5957 SQX0987180
పపరర: పపదపఫ డ లక పరవన

5960 SQX0891606
పపరర: కకటఇ రరజ భభగయలకడక

95-6/307

5963 SQX2060960
పపరర: తడవవణణ తడనదల

95-117/1124

5966 MLJ2478436
పపరర: వనఇకటసదబబమక భమససరరడడడ

95-117/1127

5969 SQX0187005
పపరర: శరనవరసరరడడడ ఆలశయఇ
తఇడడ:డ అపసషరరడడడ ఆలశయఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-117/1119

5952 SQX2693828
పపరర: ఉమమమహహశదరర బఇడదరర

95-117/1122

5955 SQX0480178
పపరర: రతనమమలత ఆళళ

95-117/1125

5958 SQX1047449
పపరర: ససదద దరర చకరవరరస రరమనదధఇ

95-117/1128

తఇడడ:డ సదరగఇదడ నదధ రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-418
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-117/1130

95-117/1131
5961 SQX0891614
పపరర: కకటఇ రరజ అమర నదధ కకటఇ

తఇడడ:డ పవరరషఫ తస మ శరక కకటఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-419
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-114/69

5964 MLJ0858472
పపరర: లకడక భమమరరడడడ

95-117/1132

భరస : నదరరయణరరడడడ భమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-117/1134

భరస : సరయరరడడడ భఝససరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-117/1136

5949 MLJ0855981
పపరర: మమధవరరవవ బఇడదరర

భరస : శరనవరసరరవవ ఆళళ
ఇఇటట ననఇ:46-3-418
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ రరడడడ తడనదల
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-117/1133

95-117/1117

భరస : రమమష బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-417
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : అమర నదద కకటఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-419
వయసదస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగనన బఝససరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:66
లఇ: పవ
5968 SQX0186965
పపరర: జజనకకదతవ ఆలశయఇ

5951 SQX1268227
పపరర: మమనక బఇడదరర

5946 SQX1047415
పపరర: శర దతవ చదఇడడరర

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-417
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : రవ కకమమర పపదపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-3-418
వయసదస:37
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరరమమరరవవ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-418
వయసదస:27
లఇ: ససస స
5962 SQX2084382
పపరర: జజయత సరయ మమధవ రరడడ
భమమరరడడడ
తఇడడ:డ నదరరయణ రరడడడ భమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:23
లఇ: పవ

95-114/68

తఇడడ:డ రరమమరరవవ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-418
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : నదగ శరనవరసరరవవ పరదఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-418
వయసదస:37
లఇ: ససస స
5959 SQX2693810
పపరర: వజయలకడక బఇడదరర

5948 SQX2061042
పపరర: పవజత బఇడదరర

95-117/1114

భరస : హనదమఇత రరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-416
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమష బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-417
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరమమరరవవ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-418
వయసదస:27
లఇ: పవ
5956 SQX0531293
పపరర: పరదఇ నదగలకడక

95-117/1116

తఇడడ:డ రమమష బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-417
వయసదస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమధవరరవవ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-417
వయసదస:43
లఇ: పవ
5953 SQX0442087
పపరర: చడనతనయ కకషష బఇడదరర

5945 SQX0336495
పపరర: మమడతతటట లలమవత

5943 SQX0338251
పపరర: యమమమ వలసన జగమస
తఇడడ:డ జగమస యమమమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-414
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : రరధదకకషషమమరరస మమడతతటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-415/1
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ మమటల పలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-416
వయసదస:43
లఇ: పవ
5950 MLJ0858464
పపరర: రమమష బఇడదరర

95-117/1113

భరస : సదబడహకణయఇ పవల
ఇఇటట ననఇ:46-3-414
వయసదస:61
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ పవల
ఇఇటట ననఇ:46-3-414
వయసదస:61
లఇ: ససస స
5947 SQX2693836
పపరర: హనదమఇతరరవవ మమటలపలల

5942 SQX0336909
పపరర: పవల రరప నదగశర

5967 MLJ2478444
పపరర: భభరర వ భమససరరడడడ

95-117/1135

తఇడడ:డ సరయరరడడడ భఝససరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-117/1137

5970 SQX0267930
పపరర: హరర కకషరషరరడడడ ఆలశయఇ

95-117/1138

తఇడడ:డ శరనవరసరరడడడ ఆలశయఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:33
లఇ: పవ
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5971 SQX1268292
పపరర: మనకర మమటటలడ మ నలబబ లక

95-117/1139

తలల : మమరర ఉష వజయ నలబబ లక
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:26
లఇ: ససస స
5974 SQX2693794
పపరర: నరరసరరడడడ భమమరరడడడ

95-117/1142

5975 SQX2693802
పపరర: నదరరయణరరడడడ భమమరరడడడ

95-117/1145

భరస : శవయయ ధదరవత
ఇఇటట ననఇ:46-3-423
వయసదస:43
లఇ: ససస స

5981 SQX0891622
పపరర: దదనవష రరడడడ బఝససరరడడడ

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ న రరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-423
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-423
వయసదస:92
లఇ: ససస స

5986 SQX2693786
పపరర: నళన చదఇడడరర

5987 SQX0004986
పపరర: దదరరవత శవయయ

భరస : మలల ఖమరరఫ నరరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-423
వయసదస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ జలమదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-423
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-117/1149

5982 SQX1690684
పపరర: దదపసకర దదరరవత

95-117/1150

తఇడడ:డ శవయయ దదరరవత
ఇఇటట ననఇ:46-3-423
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-117/1152

5985 SQX2693778
పపరర: ఇఇదదరరదతవ చదఇడడరర

95-117/1153

భరస : మలల ఖమరరఫ న రరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-423
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-117/1155

5988 SQX1047480
పపరర: పవషషఇబకర రరమనదధఇ

95-117/1156

95-117/1157

95-117/1158
5990 MLJ2478105
పపరర: అలవవలకవనఇకటనదగపదకశరదతవ
తదడడకకఇడ
భరస : లలమ వనఇకట వరరఇజనవయఝలక తదడడకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-425
వయసదస:46
లఇ: ససస స

95-117/1159
5991 SQX0745828
పపరర: వ యస ఎన హహచ సఇతతష
కకమమర జలమదద
తఇడడ:డ పడసరద రరవవ జలమదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-425
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-117/1160

95-117/1161
5993 SQX2693745
పపరర: లలమ వనఇకట వరరఇజనవయఝలక
తదడడకకఇడ
తఇడడ:డ రరమకకషష తదడడకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-425
వయసదస:34
లఇ: పవ

5994 MLJ0859538
పపరర: నదగగశదరరరవవ అచదచత

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ అచదచత అచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-3-426
వయసదస:44
లఇ: పవ

5996 MLJ2478188
పపరర: లకడక సరగజ కకలల పర

5997 MLJ2478196
పపరర: వనఇకటసదబబమక కకలల పర

95-117/1163

95-117/1164

భరస : జనదరద నరరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:46-3-426
వయసదస:30
లఇ: ససస స

95-117/1166 5999 SQX0468165
5998 SQX0442194
పపరర: వనఇకట కకరణ కకమమర పసళల ళరరశశటట
పపరర: పఫ లలపలల వనఇకటటసదర రరవవ

తఇడడ:డ హరర రరవవ పసళళళరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-426
వయసదస:44
లఇ: పవ

95-117/1147

భరస : సదరగఇదడ నదధ రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-424
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసరద రరవవ జలమదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-425
వయసదస:30
లఇ: పవ
5995 MLJ2475184
పపరర: శవ వనఇకట జనదరద న రరవవ
కకలల పర
తఇడడ:డ పవలల యయ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:46-3-426
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-117/1144

తఇడడ:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:46-3-423
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : పడసరద రరవవ జలమదద
ఇఇటట ననఇ:46-3-425
వయసదస:46
లఇ: ససస స
5992 SQX0745901
పపరర: శరనవరస కకమమర జలమదద

5976 SQX1690601
పపరర: సదరగష కకయలతతపవడడ

తఇడడ:డ కఇడదమలకల కకయలతతపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-422
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరయ రరడడడ భఝససరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-423
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-117/1154

95-117/1141

95-117/1146 5979 MLJ2475069
5978 MLJ0856278
పపరర: మలల కరరరఫ న రరవవ చదఇడడరర
పపరర: పడసరద జజలమదద

95-117/1151 5984 SQX2693760
5983 SQX2693752
పపరర: నదగ సతయనదరరయణ చదఇడడరర
పపరర: కమలమక చదఇడడరర

5989 MLJ2478097
పపరర: ససవర జజయత జలమదద

95-117/1143

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-423
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-117/1148

5973 SQX1492834
పపరర: శరదతవ వవమల
భరస : మఝనరతనఇ వవమల
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరరసరరడడడ భమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : సదరగష కకయలతతపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-422
వయసదస:29
లఇ: ససస స
5980 SQX0005645
పపరర: శవపరరదత దదరరవత

95-117/1140

తఇడడ:డ మఝన కకషషయయ వవమల
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభలరరడడడ నరరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-420
వయసదస:43
లఇ: పవ
5977 SQX1690650
పపరర: రగశక కకయలతతపవడడ

5972 SQX1492818
పపరర: మఝనరతనఇ వవమల

తఇడడ:డ వనఇకట రఇగయయ పఫ లలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-426
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-117/1162

95-117/1165

భరస : పవలల యయ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:46-3-426
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-117/1167

95-117/1168
6000 SQX0692087
పపరర: సదకనయ ఎస ఎన వ కకలల పర

తఇడడ:డ జనదరదన రరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:46-3-426
వయసదస:30
లఇ: ససస స
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95-117/1169 6002 SQX0692111
6001 SQX0692095
పపరర: ఝమనస లకకక కర ఎస ఎన వ బ
పపరర: గఇగర పవరరషమ ఎస ఎన వ
కకలల పర
తఇడడ:డ జనదరదనరరవవ కర ఎస ఎన వ బ
తఇడడ:డ జనదరద నరరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:46-3-426
ఇఇటట ననఇ:46-3-426
వయసదస:30
లఇ: ససస స
వయసదస:30
లఇ: ససస స

95-117/1170

6003 SQX1690734
పపరర: యమమన లకడక కకమమరర
అచదయత
భరస : నదగగశదర రరవవ అచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-3-426
వయసదస:39
లఇ: ససస స

95-117/1171

6004 SQX2061612
పపరర: ఏ ఫసడన షపక

95-117/1172

6006 SQX0336982
పపరర: షపక మహమకద రఫస

95-117/1173

95-115/567

తఇడడ:డ అబఝదల సరమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-427
వయసదస:20
లఇ: ససస స
6007 SQX0337014
పపరర: షపక అనదర

తఇడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-427
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-117/1174

తఇడడ:డ మహమకద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-427
వయసదస:44
లఇ: పవ
6010 SQX1880798
పపరర: అబఝదల సమద షపక

95-114/70

95-117/1175

6011 SQX2061109
పపరర: హహమలత జకస

95-117/1178

6014 SQX1880806
పపరర: మమహర భభనద షపక

6009 SQX0441998
పపరర: వనఇకట అనదరరధ పసళల ళరరశశటట

95-117/1176

భరస : సతయనదరరయణ పసళళళరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-427
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-114/71

తఇడడ:డ నదగరరజ జకస
ఇఇటట ననఇ:46-3-428
వయసదస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబఝదల సమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-428
వయసదస:20
లఇ: ససస స
6016 MLJ2478279
పపరర: వనజ లమలమ

6008 SQX0339184
పపరర: షపక నడరఫ హన

తఇడడ:డ షఇషతదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-427
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : మహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-427
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-428
వయసదస:45
లఇ: పవ
6013 SQX2442937
పపరర: అఫసడన షపక

6005 SQX0336180
పపరర: షపక సలమక

6012 SQX0187054
పపరర: గగపరల లమలమ

95-117/1177

తఇడడ:డ వశదనదధ లమల లమలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-428
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-118/1009

భరస : అబఝదల సమద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-428
వయసదస:40
లఇ: ససస స

6015 SQX2867588
పపరర: షపక తమమ అనదసరర

95-118/1043

తఇడడ:డ షపక అబఝదల సమద
ఇఇటట ననఇ:46-3-428
వయసదస:19
లఇ: పవ

95-117/1179

95-117/1180 6018 SQX0005132
95-117/1181
6017 SQX0004879
పపరర: సరయసదధదర కకమమర పటనఇ
పపరర: వశదసరయసద పడవణ కకమమర
పటనఇ
తఇడడ:డ వ వ ఆర ఆర సస మమరరస పటనఇ
తఇడడ:డ వ వ ఆర సస మమరరస పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:33
లఇ: పవ
వయసదస:32
లఇ: పవ

6019 SQX0005728
పపరర: సరయ సదచఇదడ అనదరరప
కకమమర పటనఇ
తఇడడ:డ రరజశశఖర పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-117/1182

6020 SQX0612820
పపరర: లమలమ వఘఘనష బభలమజ

6022 SQX0891671
పపరర: సరయ నదధ పటనఇ

95-117/1185

భరస : గగపరల లమలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:44
లఇ: ససస స

95-117/1183

తఇడడ:డ గగపరల లమల లమలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజశశఖర పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:29
లఇ: పవ

6023 SQX1620013
పపరర: దతవ పటనఇ

తఇడడ:డ గగపరల లమల బభలమజ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-117/1186

భరస : సరఇబశవ రరవవ పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-117/1189

6028 SQX2693729
పపరర: పటనఇ బబబ సదశల కకమమరర

95-117/1192

భరస : వనఇకటవరరటరరమచఇదడ మమరరస పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

6029 SQX2693737
పపరర: నదగగణణష నలమ

6024 SQX1620021
పపరర: సరఇబశవ రరవవ పటనఇ

95-117/1187

తఇడడ:డ నదరరయణ పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:74
లఇ: పవ

95-117/1188 6026 SQX2693703
6025 SQX2693695
పపరర: వనఇకటవరరటరరమచఇదడ మమరరస
పపరర: కగ డడ ఎన రరఘవ నదరరయణ
మమరరస పటనఇ
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల పటనఇ
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:44
లఇ: పవ
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-117/1191

95-117/1184
6021 SQX0612838
పపరర: లమలమ వశదనదథ పడతదప బభలమజ

6027 SQX2693711
పపరర: సతయవవణణ పటనఇ

95-117/1190

భరస : రరజశశఖర పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : పస కగ డడ ఎన ఆర ఎన మమరరస నలమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:44
లఇ: ససస స

6030 SQX0425744
పపరర: రరజశశఖర పటనఇ

95-118/1010

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:68
లఇ: పవ
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6031 SQX0425751
పపరర: సతయవవణణ పటనఇ

95-118/1011

భరస : రరజశశఖర పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-429
వయసదస:61
లఇ: ససస స
6034 SQX0480145
పపరర: వజయరతనఇ రతనఇ

95-117/1195

95-117/1242

6040 SQX2844397
పపరర: చదలవరడ జయలకడక

95-114/744

భరస : చదలవరడ చలపత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:65
లఇ: ససస స

95-117/1196

6038 SQX2844199
పపరర: పదదకన కకతస మమసద

95-117/1244

6046 MLJ0859033
పపరర: ఉష ఆకకతట

95-117/1247

భరస : నదరరయణమమరరస ఆకకతతట
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:45
లఇ: ససస స

95-114/740

తఇడడ:డ అఇజయయ పసససక
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:46
లఇ: పవ

6039 SQX2844322
పపరర: చదలవరడ శవ కకమమరర

95-117/1243
6042 MLJ0855593
పపరర: కకటటసడరయపడభభవత కకతస మమసద

95-114/749

6044 MLJ0858993
పపరర: సదధదరరణణ ఆకకతట

భరస : పడసనదనఇజనవయఝలక కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-117/1245

6045 MLJ0859025
పపరర: నదరరయణ మమరరస ఆకకతతట

తఇడడ:డ ఉమమ నదగ మహహశదరరరవవ ఆకకతతట
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:44
లఇ: పవ

6047 SQX0891689
పపరర: ససమమయ తవరరర

6048 SQX1303155
పపరర: పడసననలకడక కకతస మమసద

95-117/1248

6050 SQX2693679
పపరర: షపక రహహమఝననసర

6053 SQX1619933
పపరర: నదగ అనదరరప మమటలపలల

95-117/1251

6051 SQX0746065
పపరర: వరరణ ఆకకరరత

95-117/1252

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ ఆకకరరత
ఇఇటట ననఇ:46-3-433
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-117/1254

95-117/1255
6054 SQX2693661
పపరర: వనఇకట సదబభబ రరవవ మమటలపలల

6055 SQX1641463
పపరర: నదగ అనరరప మమటలపలల

6056 SQX1641588
పపరర: కకషష శ గఇగరరజ

6057 SQX1641596
పపరర: వనఇకట సదబభ రరవవ మమటలపలల

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ మమటలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-433
వయసదస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-119/285

భరస : వనఇకట సదబభరరవవ మమటలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-433
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-119/287

95-117/1249

తఇడడ:డ పడసనన ఆఇజనవయఝలక కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ మమటల పలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-433
వయసదస:43
లఇ: పవ

6058 SQX1641604
పపరర: రతన శ మమటలపలల

95-117/1246

భరస : chandrashekarguptha ఆకకతతట
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబ రరవవ మమటలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-433
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభరరవవ మమటలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-433
వయసదస:25
లఇ: పవ

95-114/743

6041 SQX2849701
పపరర: చదలవరడ చలపత రరవవ

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబ రరవవ మమటలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-433
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-119/284

95-117/1197

భరస : సరయ కకమమర చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : షకకల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-117/1253

6036 SQX1689876
పపరర: రమమశ బభబఝ ససఇగఇశశటట

తఇడడ:డ కకతస మమసద పడసనన ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ తవరరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-117/1250

95-117/1194

తఇడడ:డ లలట వనఇకటటశదర రరవవ ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-431
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:71
లఇ: పవ

6043 MLJ0857235
పపరర: పడసనన ఆఇజనవయఝలక
కకతస మమసద
తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-3-432
వయసదస:48
లఇ: పవ

6052 SQX1412451
పపరర: రతన శర మమటలపలల

6035 SQX1689645
పపరర: వజయ కకమమరర దదసరర

6033 MLJ0857359
పపరర: నరశఇహరరవవ గగరఇటల
తఇడడ:డ కకషషమమరరస గగరఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-3-431
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : రమమష బభబఝ ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-431
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3-431
వయసదస:44
లఇ: పవ

6049 SQX1429381
పపరర: అభయమనఇద పసససక

95-117/1193

భరస : ఆదదనదరరయణ ఓలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-430
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలరరర నదథఇ రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-431
వయసదస:44
లఇ: పవ
6037 SQX2693687
పపరర: షకకల షపక

6032 SQX0336453
పపరర: ఓలలటట కమలకకమమరర

6059 SQX1830298
పపరర: గరత కకమమరర మమఘఇ
భరస : ససతదరరమమఇజనవయఝలక మమఘఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-434
వయసదస:39
లఇ: ససస స

95-119/286

తఇడడ:డ నగగశర రరవవ మమటలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-433
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-114/72

6060 SQX2148849
పపరర: రరజయలకక ససరరపవరఇ

95-114/73

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ ససరరపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-434
వయసదస:24
లఇ: ససస స
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95-119/288 6062 SQX1641620
6061 SQX0687038
పపరర: జగననకహన నదగగఇదడరరవవ మమగఇ
పపరర: గరత కకమమరర మఘఇ

తఇడడ:డ ససతద రరమమఇజనవయఝలక మమగఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-434
వయసదస:46
లఇ: పవ

భరస : ససత రరమఇజననయఝలక మమఘఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-434
వయసదస:39
లఇ: ససస స

6064 SQX2148963
పపరర: గజ లకడక ససరరపవడడ

6065 SQX2149029
పపరర: థదడన కకమమర ససరరపవరఇ

95-119/291

భరస : సదబడమణయఇ ససరరపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-434
వయసదస:45
లఇ: ససస స
6067 SQX2691871
పపరర: హహమలత మమఘఇ

95-119/294

6068 SQX1001767
పపరర: ససవర నదగగశదర రరవవ ఏలలరర
తఇడడ:డ రగశయయ ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-435
వయసదస:59
లఇ: పవ

6070 MLJ0854653
పపరర: వనఇకటటశదరరరరవ తదయ

6071 MLJ2484608
పపరర: శరమనదనరరయణ కకరరవనళళ

95-119/295

తఇడడ:డ నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-435
వయసదస:83
లఇ: పవ
95-119/298

6076 SQX0339655
పపరర: కఇదదకలరర లకకకపడసనన⌍

95-119/301

95-119/304

6077 SQX0836106
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ కఇదదకలరర

6080 SQX2691848
పపరర: శఇకరరరవవ మమఘఇ

95-114/76

95-119/309

6083 SQX0125245
పపరర: పరమమశదరర కకనకఇడల

6069 SQX1308973
పపరర: దదవయశర కకరరవనలల

95-114/75

95-119/296

6072 MLJ2484723
పపరర: భవరనజజయత కకరరవనళళ

95-119/297

భరస : శరమనదనరరయణ కకరరవళళ
ఇఇటట ననఇ:46-3-435
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-119/299

6075 SQX0269746
పపరర: రరమమయలకకక మమఘఇ

95-119/300

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-436
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-119/302

6078 SQX0836114
పపరర: పడతతయష కఇదదకలరర

95-119/303

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-436
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-119/305

6081 SQX2691855
పపరర: లలతకకమమరర మమఘఇ

95-119/306

భరస : శఇకరరరవవ మమఘఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-436
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-119/308

భరస : వనఇకట సరఇబశవ రరవవ కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-3-438
వయసదస:38
లఇ: ససస స
6086 SQX0186452
పపరర: నదగ సదకనయ కకనకఇడల

6087 SQX0553453
పపరర: రమమష కకనకఇడల

95-119/311

భరస : రమమశ కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-3-438
వయసదస:45
లఇ: ససస స

6088 SQX2076974
పపరర: నదగ సరఇబడజయఇ కకతస మమసద

6089 SQX2700300
పపరర: పదదకవత పరనకరల

వయసస 01-01-2021 నటక

95-119/293

6084 SQX0125294
పపరర: వనఇకట సరఇబశవ రరవవ
కకనకఇడల
తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-3-438
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చన వనఇకట సదబబయయ కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-3-438
వయసదస:78
లఇ: పవ
95-104/712

6066 SQX2691863
పపరర: శవచఇదడనదగవరద నమక

తఇడడ:డ శరమనదనరరయణ కకరరవనలల
ఇఇటట ననఇ:46-3-435
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ మమఘఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-436
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనన సదబబయయ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-3-438
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : సఇభభశవ రరవవ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-3-439
వయసదస:61
లఇ: ససస స

95-114/74

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-436
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : సదబభబ రరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-436
వయసదస:77
లఇ: ససస స

6085 SQX0125443
పపరర: కకటటశదర రరవవ కకనకకఇడల

6074 SQX0186171
పపరర: ఆనఇద కకమమర మమఘఇ

95-119/290

భరస : ససతదరరమమఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:46-3-434
వయసదస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ మమఘఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-436
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-3-436
వయసదస:49
లఇ: ససస స

6082 SQX2061315
పపరర: సరఇబశవ రరవవ కకతస మమసద

95-119/292

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కకరరవళళ
ఇఇటట ననఇ:46-3-435
వయసదస:56
లఇ: పవ

6073 SQX1134501
పపరర: వనఇకట సరయ ఉపపఇదడ
కకరరవళళ
తఇడడ:డ శరమనదనరరయణ కకరరవళళ
ఇఇటట ననఇ:46-3-435
వయసదస:30
లఇ: పవ

6063 SQX2148914
పపరర: సదబబరకణయఇ ససరరపవరఇ
తఇడడ:డ గగపరల కకషష ససరరపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-434
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ ససరరపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-434
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససతదరరమమఇజనవయఝలక మమఘఇ
ఇఇటట ననఇ:46-3-434
వయసదస:45
లఇ: ససస స

6079 SQX0836122
పపరర: శశషరరతనఇ కఇదదకలరర

95-119/289

భరస : శరరరమచఇదడమమరరస పరనకరల
ఇఇటట ననఇ:46-3-441
వయసదస:54
లఇ: ససస స

95-119/307

95-119/310

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-3-438
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-114/77

6090 SQX2081248
పపరర: ఉష రరణణ మమమడడ

95-108/250

భరస : అరవఇద కకమమర మమమడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-442
వయసదస:34
లఇ: ససస స
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6091 SQX1013713
పపరర: అయయపష అరవఇద కకమమర
రరచమలకల
తఇడడ:డ బభల కకమమరషష రరచమలకల
ఇఇటట ననఇ:46-3-442
వయసదస:36
లఇ: పవ

95-114/78

6094 SQX1893882
పపరర: లకడక కకమమరర కకపవరర

95-114/81

భరస : చఇదడ మమళ కకపవరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-442
వయసదస:46
లఇ: ససస స
6097 SQX1893981
పపరర: సదదదర కకమమర కకపవరర

95-114/84

తఇడడ:డ చఇదడమమళ కకపవరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-442
వయసదస:30
లఇ: పవ
6100 MLJ0854323
పపరర: కకసలయమక చనదనరరడడ

95-118/1012

95-118/1015

95-114/86

భరస : ఆదదనదరరయణ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-444
వయసదస:80
లఇ: ససస స
95-114/89

భరస : రమనరగడకడ గగసరల
ఇఇటట ననఇ:46-3-444
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-119/313

తఇడడ:డ చఇదడమమళ కకపవరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-442
వయసదస:26
లఇ: ససస స

6098 SQX1262211
పపరర: ఉష రరణణ మమమడడ

6099 SQX2061885
పపరర: అరవఇద కకమమర మమమడడ

95-115/568

6101 MLJ0854901
పపరర: సదబభబరరడడడ చనదనరరడడ

6104 SQX2691830
పపరర: పవషరషవత బవరరశశటట

6107 SQX0370122
పపరర: దదసరర ఆదదనదరరయణ

6110 SQX1174275
పపరర: పడశరఇత కకఇడతటట కకఇడతటట

6113 MLJ2484434
పపరర: లకడక గటభట

95-114/93

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-4
వయసదస:76
లఇ: పవ

6116 SQX1641356
పపరర: మసరసన సరహహబ ష క

6119 SQX1619826
పపరర: పడవణ కకమమర మమమలవరపవ
తఇడడ:డ శశషగరరర రరవవ మమమలవరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-216
వయసదస:24
లఇ: పవ

95-116/587

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ మమమడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-442
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-118/1013

6102 MLJ0856641
పపరర: సదధదకర రరడడడ చనదనరరడడ

95-118/1014

తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ చనదనరరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-443
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-119/312

95-114/87

6105 SQX1174267
పపరర: వజయ మహన కకఇడతటట
కకఇడతటట
తఇడడ:డ పరఇడడ రఇగర రరవవ కకఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:46--3-444
వయసదస:41
లఇ: పవ

95-114/85

6108 SQX0910653
పపరర: రమణ రరడడడ గగసరల

95-114/88

తఇడడ:డ వవఇకటసరదమరగడకడ గగసరల
ఇఇటట ననఇ:46-3-444
వయసదస:75
లఇ: పవ
95-114/90

6111 SQX1580126
పపరర: వనఇకట రమణ కకమమర దదసరర

95-114/91

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-444
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-119/314

6114 SQX0163261
పపరర: గఝఇటటరర దదరర మఇగమక⌍

95-114/92

భరస : అయధదయ రరమయయ⌍ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-4
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-114/94

తఇడడ:డ మసరసన ష క
ఇఇటట ననఇ:46-4
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-115/569

95-114/80

95-114/83

తఇడడ:డ సడరయ నదరరయణ కకపవరరచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-442
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ గటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-544
వయసదస:55
లఇ: ససస స

6115 SQX0163329
పపరర: గఝఇటటరర అయధదయ రరమయయ

వయసస 01-01-2021 నటక

6096 SQX1893957
పపరర: శర త కకపవరర

95-114/82

భరస : వజయ మహన కకఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-444
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల తయమ
ఇఇటట ననఇ:46-3-535
వయసదస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషయయ మమమలవరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-216
వయసదస:24
లఇ: పవ

6095 SQX1893924
పపరర: మమళ కకపవరరచఇదడ

తఇడడ:డ రరమయయ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-3-444
వయసదస:85
లఇ: పవ

6109 SQX0910661
పపరర: శశషమమక గగసరల

6118 SQX1619768
పపరర: శశషగరరర రరవవ మమమలవరపవ

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ మమడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-442
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : బభలచఇదడరరవవ బవరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-3-443
వయసదస:61
లఇ: ససస స

6106 SQX0369629
పపరర: దదసరర అఇజమక

6093 SQX1893817
పపరర: అరవఇద కకమమర మమడడ

భరస : అయయపష అరవఇద కకమమర రరచమలకల
ఇఇటట ననఇ:46-3-442
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమరరడడడ చనదనరరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-443
వయసదస:91
లఇ: పవ

భరస : నరసయయ గఇగవరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-3-443
వయసదస:57
లఇ: ససస స

6112 MLJ0854661
పపరర: సదరరజయలకడక తదయ

95-114/79

భరస : అరవఇద కకమమర మమమడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-442
వయసదస:35
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబరరడడడ చనదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-3-443
వయసదస:76
లఇ: ససస స
6103 SQX0865915
పపరర: సరగజన గఇగవరపవ

6092 SQX1013721
పపరర: భవరన పరమర

6117 SQX2844801
పపరర: వ రమణ కకఇడతటట

95-114/747

తఇడడ:డ పప ఇడడ రఇగరరరవవ కకఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-48
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-115/570

6120 SQX1619842
పపరర: లలమకకషష రరడడడ నఇడడరర

95-115/571

తఇడడ:డ తదరక రవఇదడ రరడడడ నఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-216
వయసదస:24
లఇ: పవ
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6121 SQX1619859
పపరర: వవణఝ మమధవ గఝఇత

95-115/572

తఇడడ:డ మధదసడధన రరవవ గఝఇత
ఇఇటట ననఇ:46-4-216
వయసదస:25
లఇ: ససస స
6124 SQX1296780
పపరర: సరయ పపడమ కకలచన

95-114/97

95-114/100

95-114/103

95-114/106

95-114/109

95-236/265

95-114/114

6145 SQX2872919
పపరర: రవ కకమమర దమఝక

95-114/759

6134 MLJ0850537
పపరర: కరశఇసరహహబ షపక

6137 SQX1685999
పపరర: షపక జకకర అహకద

6140 SQX1686260
పపరర: దదరర పస
డ రద పసదపవలలటట

6143 SQX1686195
పపరర: వనఇకరటమక దఇడగఝల

6146 SQX2872885
పపరర: నగరజ దమఝక

95-114/107

6149 SQX0160788
పపరర: జగదదష గఇజ
తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-451
వయసదస:35
లఇ: పవ

6129 SQX0963470
పపరర: ససఇగమ సపటట రరజకకమమరర

95-114/102

6132 SQX2700284
పపరర: సరమమమజయఇ ససఇగఇశశటట

95-114/105

6135 MLJ0851907
పపరర: షరరమఝలమల

95-114/108

భరస : జజన భభషరవల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-448
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-114/110

6138 SQX2700268
పపరర: జజన ఖమషరవల షపక

95-114/111

తఇడడ:డ కరశఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-448
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-114/112

6141 SQX1686310
పపరర: జయరరఇ పసదపవలలటట

95-114/113

తఇడడ:డ రమమష పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-449
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-114/115

6144 SQX2872901
పపరర: లకడక తరరపటమక దమఝక

95-114/758

భరస : రవ కకమమర దమఝక
ఇఇటట ననఇ:46-4-450
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-115/848

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ దమఝక
ఇఇటట ననఇ:46-4-450
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-114/210

95-114/99

భరస : బభబఝరరవవ ససఇగఇససటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-447
వయసదస:79
లఇ: ససస స

భరస : లకడక నదరరయణ దఇడగఝల
ఇఇటట ననఇ:46-4-450
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ దమఝక
ఇఇటట ననఇ:46-4-450
వయసదస:30
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-114/104

తఇడడ:డ రమమష పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-449
వయసదస:24
లఇ: పవ

6142 SQX2323897
పపరర: లకడక రఇగనదయకమక
పసదపవలలటట
భరస : రమమశ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-449
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసరఇబశవరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-451
వయసదస:43
లఇ: పవ

6131 SQX2700276
పపరర: సతయనదనరరయణ శఇగఇశశటట

6126 SQX1428649
పపరర: లతక ససఇధద పరనకరల

భరస : నదగగశదర రరవవ ససఇగఇససటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-447
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన భభషర వరల
ఇఇటట ననఇ:46-4-448
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమససఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-448
వయసదస:53
లఇ: పవ

6148 MLJ0859512
పపరర: భభనదపడకరష గఇజ

95-114/101

తఇడడ:డ ఉదదఇడ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-448
వయసదస:84
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజన బభష వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-448
వయసదస:30
లఇ: ససస స
6139 SQX1591115
పపరర: మసరసన వరల షపక

6128 MLJ0852673
పపరర: సదగఝణశర మమడద

95-114/96

తఇడడ:డ శర రరమ చఇదడ మమరరస పరనకరల
ఇఇటట ననఇ:46-4-441
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభబమరరవవ ససఇగఇససటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-447
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ⌍ ససఇగఇససటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-447
వయసదస:52
లఇ: ససస స
6136 SQX0963595
పపరర: ఆషర షపక

95-114/98

భరస : నదగరరజగఇదపడసరదద మమడద
ఇఇటట ననఇ:46-4-446
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ ససఇగఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-447
వయసదస:28
లఇ: పవ
6133 SQX2700292
పపరర: వరకకమమరర శఇగఇశశటట ⌍

6125 SQX1354323
పపరర: రమమశ కకలచన

6123 SQX0910687
పపరర: కకకకలమ అఇజ హహఇదద పరణకరల
తఇడడ:డ శర రరమ చఇదడ మమరరస పరనకరల
ఇఇటట ననఇ:46-4-441
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ అవధదన కకలచన
ఇఇటట ననఇ:46-4-441
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ మమడద
ఇఇటట ననఇ:46-4-446
వయసదస:51
లఇ: పవ
6130 SQX1031228
పపరర: పరరరసరరధద ససఇగఇశశటట

95-114/95

భరస : రమమశ కకలఛన
ఇఇటట ననఇ:46-4-441
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమష కకలచన
ఇఇటట ననఇ:46-4-441
వయసదస:26
లఇ: పవ
6127 MLJ0850289
పపరర: నదగరరజగఇదపడసరద మమడద

6122 SQX0371278
పపరర: కకలబనద గరయతడ

6147 SQX2700250
పపరర: నదగరరజ ఫణణదపవ

95-114/116

తఇడడ:డ లకకకకరఇతదరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-451
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-114/211

6150 SQX1686070
పపరర: నవన కకమమర రరడడ సదరపవ

95-114/212

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ సదరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-451
వయసదస:23
లఇ: పవ
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6151 SQX2060986
పపరర: వనఇకట రరడడడ సడరరరపవ

95-114/213

తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ సదరరరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-451
వయసదస:49
లఇ: పవ
6154 SQX1412295
పపరర: వనఇకట రరడడడ సదరరరపవ

95-115/573

95-114/215

95-114/218

95-114/221

95-114/224

95-114/227

95-114/229

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ⌍ కరటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:58
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

6164 SQX2700235
పపరర: సతయనదనరరయణ బటభడ

6167 SQX1354356
పపరర: రమయ జజనదనడడల

6170 SQX1374248
పపరర: సరయ రరఇ చలల పలల

6173 SQX0963314
పపరర: జయ శర గఇజ

95-114/232

95-114/233

95-114/222

తఇడడ:డ చనకకటయయ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:73
లఇ: పవ

6159 SQX1262138
పపరర: శరకరఇత చలల పలల

95-114/217

6162 SQX1686013
పపరర: వనఇకటటశ బటడ

95-114/220

6165 SQX2700243
పపరర: వనఇకటరతనఇ బటభడ

95-114/223

భరస : వనఇకటటశదరరల భటభడ
ఇఇటట ననఇ:46-4-452
వయసదస:79
లఇ: ససస స
95-114/225

6168 SQX2700201
పపరర: శరనవరసరరవవ చలమలపలల

95-114/226

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ చళళ పళల
ఇఇటట ననఇ:46-4-453
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-115/575

6171 MLJ2468122
పపరర: మలలల శదరర జజనదనదదల

95-114/228

భరస : నరససఇహరరవవ జజనదనదదల
ఇఇటట ననఇ:46-4-454
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-114/230

6174 SQX2700185
పపరర: నరససఇహరరవవ జజనదనదదల

95-114/231

తఇడడ:డ రరమకకటయయ జజనదనదదల
ఇఇటట ననఇ:46-4-454
వయసదస:37
లఇ: పవ

6176 SQX1748755
పపరర: నదగ శవ సరయ రరఇ
జజనదనదదల
తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ జజనదనదదల
ఇఇటట ననఇ:46-4-454
వయసదస:22
లఇ: పవ
6179 MLJ2465391
పపరర: సరఇబశవరరవవ గఇజ

95-114/214

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ బటడ
ఇఇటట ననఇ:46-4-452
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వవఇకట రమణ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-454
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల జజనదనదదల
ఇఇటట ననఇ:46-4-454
వయసదస:52
లఇ: ససస స
6178 MLJ0859371
పపరర: బభలపడసరదద ⌍ కరటటరర⌍

95-114/219

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ చలల పలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-453
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వవఇకట రమణదరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-454
వయసదస:39
లఇ: ససస స
6175 SQX2700193
పపరర: సరగజ జజనదనదదల

6161 SQX1428631
పపరర: మమనక బటడ

6156 MLJ2465417
పపరర: నదగగశదరరరవవ చలల పలల

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ చలల పలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-452
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ జజనదనడడల
ఇఇటట ననఇ:46-4-453
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ చళళ పళల
ఇఇటట ననఇ:46-4-453
వయసదస:59
లఇ: పవ
6172 SQX0910638
పపరర: లలమ కకమమరర గఇజ

95-114/216

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల భటభడ
ఇఇటట ననఇ:46-4-452
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ జజనదనదదల
ఇఇటట ననఇ:46-4-453
వయసదస:49
లఇ: ససస స
6169 SQX2700219
పపరర: కకటటశదరరరవవ చలమలపలల

6158 MLJ2468544
పపరర: ఉమ చలల పలల

95-114/745

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ చళళ పళల
ఇఇటట ననఇ:46-4-452
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ బటడ
ఇఇటట ననఇ:46-4-452
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల భటభడ
ఇఇటట ననఇ:46-4-452
వయసదస:57
లఇ: పవ
6166 SQX1260322
పపరర: సరగజ జజనదనదదల

95-115/574

భరస : నదగగశదరరరవవ చళళ పళల
ఇఇటట ననఇ:46-4-452
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ సదరరరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-452
వయసదస:42
లఇ: ససస స
6163 SQX2700227
పపరర: ఆదదనదరరయణ బటభడ

6155 SQX2191740
పపరర: వనఇకట సరఇబశవ రరవవ గఇజ

6153 SQX2844504
పపరర: రరకకకణణదతవ గఇజ
భరస : వనఇకట సరఇబశవ రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-451
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-451
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : ఆదదనదరరయణ భటభడ
ఇఇటట ననఇ:46-4-452
వయసదస:47
లఇ: ససస స
6160 SQX1296616
పపరర: దదరర సదరరరపవ

95-114/318

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-451
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ సదరరరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-451
వయసదస:46
లఇ: పవ
6157 MLJ2468114
పపరర: అరరణకకమమరర బటభడ

6152 SQX2700037
పపరర: వనఇకటసరఇబశవరరవవ గఇజ

95-159/75

95-114/234

6177 SQX1748805
పపరర: శరరవయ జజనదనదదల

95-159/76

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ జజనదనదదల
ఇఇటట ననఇ:46-4-454
వయసదస:24
లఇ: ససస స
6180 MLJ2468569
పపరర: గఇగరభవరన గఇజ

95-114/235

భరస : సరఇబశవరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:68
లఇ: ససస స
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6181 SQX0088989
పపరర: వరసద సదరష⌍

95-114/236

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ⌍ సదరకణద
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:41
లఇ: ససస స
6184 SQX0754572
పపరర: ఆఇజనవయఝలక గఇజ

95-114/239

95-114/242

95-114/245

95-114/248

భరస : నరరసఇహ లమ ల
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:60
లఇ: ససస స
6196 SQX0371591
పపరర: కరటటరర సదశల

95-114/251

భరస : శరనవరస రరవవ కరటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:42
లఇ: ససస స
6199 SQX0474676
పపరర: నరససఇహచదరరయలక కర⌍

6188 SQX2700177
పపరర: కనకవలల కరటటరర⌍

6191 SQX0369223
పపరర: తతనదగఝఇటల వనఇకట మననజ

95-114/254

భరస : ఆఇజనవయఝలక యరరఇశశటట పమఢక
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:51
లఇ: ససస స

95-114/246

6192 SQX0369991
పపరర: ఆలమ జమఝన బభయ⌍

6195 SQX0370916
పపరర: లమలమ జజగగష⌍

6203 SQX0754713
పపరర: రరజగగపరలన పస

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ కరటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:76
లఇ: ససస స

95-114/262
6208 SQX0144501
పపరర: నదగ వనఇకట రరఘవవఇదడ గఝపరస
కకరరవనళళ
తఇడడ:డ వనఇకట రరఘవ సదబభబరరవవ కకరరవనలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-457
వయసదస:37
లఇ: పవ

6209 SQX0161018
పపరర: వనఇకట రరమ సదబభబరరవవ
కకరరవనళళ
తఇడడ:డ నదగయయ కకరరవనలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-457
వయసదస:75
లఇ: పవ

95-114/247

95-114/250

తఇడడ:డ నరరరఇగఝ⌍ లమలమ
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:44
లఇ: పవ

95-114/252

6198 SQX0372144
పపరర: వనఇకట సదవరష రతనఇ
తతనదగఝఇటల
భరస : గకరర శఇకర తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:56
లఇ: ససస స

95-114/253

95-114/255

6201 SQX0476085
పపరర: ఆఇజనవయఝలక యరరఇశశటట

95-114/256

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల యరమక శశటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-114/258

తఇడడ:డ మణణ నదయర
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : శరమనదనరరయణ⌍ జజనదనదదల
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:79
లఇ: ససస స

95-114/244

తఇడడ:డ పడభభకర లమల లమలమ
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:84
లఇ: పవ

95-114/249
6194 SQX0370726
పపరర: తతనదగఝఇటల గకరర శఇకర
తతనదగఝఇటల
తఇడడ:డ నదగభమషణ రరవవ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:62
లఇ: ససస స

6200 SQX0475236
పపరర: సదవరష కర⌍

95-114/241

6189 MLJ0851550
పపరర: బభలమజలమల లమలమ

భరస : జజగగష⌍ ఆలమ
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:42
లఇ: ససస స

95-114/260 6206 SQX2700144
6205 SQX2700136
పపరర: వనఇకటసదబబమక జజనదనదదల⌍
పపరర: భభరతలకడక కరటటరర
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95-114/243

భరస : నరససఇహచదరరయలక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-114/257

6186 SQX2700151
పపరర: నదగగశదర రరవవ గఇజ

తఇడడ:డ గకరర శఇకర తతనగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:37
లఇ: పవ

6197 SQX0371724
పపరర: లమలమ లలకగష⌍

95-114/238

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరరసఇగ⌍ లమ ల
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఘవరచదరరయలక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:42
లఇ: పవ
6202 SQX0476093
పపరర: సదబబలకడక పమడడ

95-114/240

భరస : బభలపడసరదద⌍ కరటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ కరటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:49
లఇ: పవ
6193 SQX0370189
పపరర: లమల యశశద బభయ

6185 SQX0910620
పపరర: మఝబభరక బబగమ గమమమకదదలమ

6183 SQX0588293
పపరర: సతయనదరరయణ గఇజ⌍
తఇడడ:డ చన కకటయయ⌍ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:60
లఇ: పవ

భరస : కనకరరరవవ గమమమకధదలమ
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరమణదరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:65
లఇ: ససస స
6190 MLJ0860502
పపరర: శరనవరసరరవవ కరటటరర

95-114/237

తఇడడ:డ రరమమరరవవ⌍ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణదరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-455
వయసదస:35
లఇ: పవ
6187 SQX2700169
పపరర: కనదయకకమమరర గఇజ

6182 SQX0369397
పపరర: గఇజ నరకద⌍

6204 SQX0963538
పపరర: లలత బభయ లమలమ

95-114/259

భరస : లలకగష లమ ల
ఇఇటట ననఇ:46-4-456
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-114/261

6207 SQX2090140
పపరర: మఇగ సఇగరన

95-107/541

భరస : రరజవ సఇగరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-457
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-114/263

6210 SQX0161075
పపరర: సరవతడ కకరరవనళళ

95-114/264

భరస : వనఇకట రరమ సదబభబరరవవ కకరరవనలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-457
వయసదస:63
లఇ: ససస స
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6211 SQX0608075
పపరర: లకడక నరససఇహ రరవవ⌍ గఇజ⌍

95-114/265

తఇడడ:డ రరమ కకటటశదర రరవవ⌍ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-457
వయసదస:41
లఇ: పవ
6214 SQX1112069
పపరర: వసఇథ లకడక జజనదనడడల

95-114/268

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ జజనదనడడల
ఇఇటట ననఇ:46-4-460
వయసదస:31
లఇ: ససస స

6212 SQX1190123
పపరర: సదధదరరణణ కకరరవనళ

95-114/274

భరస : రరమకకటటశదరరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-461
వయసదస:57
లఇ: ససస స
6223 SQX2700128
పపరర: కనకవజయలకడక గఇజ⌍

6215 SQX1112135
పపరర: రరఇ కకమమర జజనదనడడల

6216 SQX2200368
పపరర: లల కకమమరర భభవరర శశటట

భరస : రరమమరరవవ⌍ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-461
వయసదస:49
లఇ: ససస స
6226 SQX1067660
పపరర: హహసపన ఖమన పఠరన

95-114/280

95-114/283

భరస : అనదర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-462
వయసదస:46
లఇ: ససస స
6235 SQX2700078
పపరర: పరయరరజజన షపక

భరస : శరనవరసరరవవ ఆచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

6222 SQX2700110
పపరర: వరమక గఇజ

95-114/275

6227 SQX1262179
పపరర: మమమఖగల రతదనకర బఝడడగగ

6230 SQX1641372
పపరర: ఇబడహహమ ష క

6233 SQX1619750
పపరర: గగలరర రతనకకమమరర బఝడడగర

95-114/288

6236 MLJ0855767
పపరర: వనజజకకమమరర అచదయత

95-114/278

6239 MLJ0859975
పపరర: వనఇకట శరత బభబఝ అచదయత
తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ ఆచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:58
లఇ: పవ

95-114/276

6225 MLJ0851915
పపరర: షమకమ షపక

95-114/279

భరస : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-462
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-114/281

6228 SQX1641349
పపరర: గగలరర రతనకకమమరర బఝడడగర

95-114/282

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-462
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-114/284

6231 SQX2700086
పపరర: హబబఝననసర షపక

95-114/285

భరస : ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-462
వయసదస:68
లఇ: ససస స
95-115/576

6234 SQX0910695
పపరర: మఝనరబశర షపక

95-114/287

తఇడడ:డ అబఝదలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-463
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-114/289

భరస : వనఇకట శరత ఆచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-114/291

95-114/273

భరస : సదబభబరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-461
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : ఫసరగజ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-462
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : అబఝదలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-463
వయసదస:72
లఇ: ససస స
6238 MLJ0856013
పపరర: సదకకమమరర అచదయత

6221 SQX2700102
పపరర: రరమకకటటశదరరరవవ గఇజ

తఇడడ:డ మసరసన ష క
ఇఇటట ననఇ:46-4-462
వయసదస:73
లఇ: పవ
95-114/286

6219 MLJ2465557
పపరర: రరమమరరవవ గఇజ
తఇడడ:డ సదబభబరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-461
వయసదస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దదనయయలక బఝడడగగ
ఇఇటట ననఇ:46-4-462
వయసదస:28
లఇ: పవ

భరస : కరససఇసరహహబ ష క
ఇఇటట ననఇ:46-4-462
వయసదస:64
లఇ: ససస స
6232 SQX2700094
పపరర: హససన షపక మలల

95-114/272

తఇడడ:డ రరమకసస అపరషరరవవ భభవరర శశటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-460
వయసదస:37
లఇ: పవ

6224 MLJ0851253
పపరర: ఫసరగజ షపక

95-114/270

భరస : రరమకసస అపరషరరవవ భభవరర శశటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-460
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-462
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభబభ వరల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-462
వయసదస:44
లఇ: పవ
6229 SQX1641364
పపరర: జరననదబ ష క

95-114/269

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-461
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-114/277

95-114/267

భరస : కకషష రరవవ తతఇఢడపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-459
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ జజనదనడడల
ఇఇటట ననఇ:46-4-460
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక భభవరరసపత
ఇఇటట ననఇ:46-4-460
వయసదస:67
లఇ: పవ

6213 SQX0861005
పపరర: రమమ దతవ తతఇడడపవ

భరస : నదగ వనఇకట రరఘవవఇదడ గఝపరస కకరరవనళ
ఇఇటట ననఇ:46-4-457
వయసదస:35
లఇ: ససస స

95-114/271 6218 SQX2200426
6217 SQX2200400
పపరర: రరమ కరశ అపషరరవవ భభవరర శశటట
పపరర: వనఇకట సతయ కకషష భభవరర శశటట

6220 MLJ2468478
పపరర: పదక గఇజ

95-114/266

6237 MLJ0856005
పపరర: శరనవరసరరవవ అచదయత

95-114/290

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ ఆచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-114/292

6240 MLJ2465508
పపరర: ఇబడహహఇసలమ⌍ మహకద⌍

95-114/293

తఇడడ:డ ఆదమ సరహహబ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:57
లఇ: పవ
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6241 MLJ2468239
పపరర: సదజజత అచదయత

95-114/294

భరస : శఇకర రరవవ కరటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:51
లఇ: ససస స

6242 SQX0754424
పపరర: మమనక మదదదనవన
తఇడడ:డ వనఇకటభడమయయ మదదదనవన
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:31
లఇ: ససస స

6244 SQX1001734
పపరర: నదగవవఇకట సదమఇత అచదయత

95-114/297

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ ఆచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:30
లఇ: పవ
6247 SQX1580084
పపరర: నరగషర అచదయత

6250 SQX1823491
పపరర: నరగష అచదయత

6245 SQX1112119
పపరర: కకరణ కకమమర చలకల

95-114/298

6249 SQX1823475
పపరర: నదగవనఇకట లకడక పసడయమఇక
అచదయత
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ అచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:27
లఇ: ససస స

95-114/302

95-114/303

6251 SQX1823517
పపరర: సదమన అచదయత

6252 SQX2308518
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ తతఇడడపవ

95-114/305

95-114/306

95-114/304

6254 MLJ0859926
పపరర: మనదకలమమరర వనమమ

తఇడడ:డ అపషరరవవ తతఇడడపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:62
లఇ: పవ
95-114/307

భరస : జగన మహనరరవవ వనమమ
ఇఇటట ననఇ:46-4-465
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-114/309

తఇడడ:డ జగన మహన రరవవ వనమమ
ఇఇటట ననఇ:46-4-465
వయసదస:29
లఇ: పవ
6259 SQX1893858
పపరర: యఝకస లకడక దదసరర

95-114/299

95-114/301
6248 SQX1580100
పపరర: నదగ వనఇకట లకడక పసడయమఇక
అచదత
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ అచదత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ అచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:37
లఇ: పవ

6256 SQX1001700
పపరర: కగసవ బభబఝ వనమ

6246 SQX1296814
పపరర: వనఇకట నదగ నవయ జజయత గరరర

95-114/300

తఇడడ:డ హరర కకషష రరవవ వనమమ
ఇఇటట ననఇ:46-4-465
వయసదస:60
లఇ: పవ

6257 SQX1260389
పపరర: సదలమసన షపక

95-114/312

6260 SQX2700052
పపరర: సతయనదనరరయణ దదసరర
తఇడడ:డ లకకణరరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-466
వయసదస:54
లఇ: పవ

6262 MLJ0853796
పపరర: కకటటసదబభబరరవవ నఇదదపరటట

6263 MLJ0858779
పపరర: లకడక నఇదదపరటట

95-118/1016

తఇడడ:డ వనఇకటరమణదరరవవ నఇదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-467
వయసదస:67
లఇ: పవ

భరస : చరఇజవ నఇదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-467
వయసదస:42
లఇ: ససస స

6265 SQX2692366
పపరర: గగపరల కకషషమమరరస నఇదదపరటట

6266 SQX2692374
పపరర: నరకల దతవ నఇదదపరటట

95-118/1019

తఇడడ:డ వనఇకట రమణదరరవవ నఇదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-467
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : గగపరలకకషషమమరరస నఇదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-467
వయసదస:54
లఇ: ససస స

6268 SQX0910927
పపరర: నదగససమయ పణణదపవ

6269 SQX2200632
పపరర: సరయ మమరరత బలల పలల

95-114/316

తఇడడ:డ సదరగశ కకమమర బలల పలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-468
వయసదస:21
లఇ: పవ

6255 SQX1001692
పపరర: మమనక వనమ

95-114/308

తఇడడ:డ జగన మహన రరవవ వనమమ
ఇఇటట ననఇ:46-4-465
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-114/310

తఇడడ:డ ససలమర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-466
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర వనఇకట సతయనదరరయణ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-466
వయసదస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ వనఇకట శరత బభబఝ ఆచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగ సదరగష గరరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : సదమన అచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:32
లఇ: ససస స
6253 MLJ0859918
పపరర: జగననకహనదడవవ వనమమ

95-114/296
6243 SQX0754440
పపరర: నదగ వనఇకట లకడక సదషక అచదయత

తఇడడ:డ రరఇ పడసరద చలకల
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : సదమన అచదయత
ఇఇటట ననఇ:46-4-464
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగరరజ ఫనదపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-468
వయసదస:32
లఇ: ససస స

95-114/295

6258 SQX1685866
పపరర: శవ పరరదత దదసరర

95-114/311

భరస : వర వనఇకట సతయనదరరయణ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-466
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-114/313

6261 SQX2700060
పపరర: మసరసనమక దదసరర దదసరర

95-114/314

భరస : లకకణరరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-466
వయసదస:74
లఇ: ససస స
95-118/1017

95-118/1018
6264 MLJ0858837
పపరర: చరఇజవ శవ నదగ వనఇకట రమణ
రరవవ నఇదదపరటట
తఇడడ:డ కకటట సదబభబరరవవ నఇదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-467
వయసదస:46
లఇ: పవ

95-118/1020

6267 SQX0910919
పపరర: నదగ దదవరయ పణణదపవ

95-114/315

తఇడడ:డ నదగరరజ ఫనదపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-468
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-114/317

6270 SQX2700045
పపరర: సడరయపదక పణణదపవ

95-114/319

భరస : నదగరరజ ఫనదపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-468
వయసదస:58
లఇ: ససస స
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6271 SQX0370494
పపరర: పఠరన సలమక⌍

95-114/320

తఇడడ:డ హహససనన ఖమన⌍ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:31
లఇ: ససస స
6274 SQX0475962
పపరర: శరనవరస రరవవ కర⌍

6272 SQX0406785
పపరర: పఠరన ఫరతమమ
భరస : హహససనన ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:52
లఇ: ససస స

95-114/323

6275 SQX0704312
పపరర: కపసల దతవ గఇజ

తఇడడ:డ మఝనశదర రరవవ⌍ కఇడదడగమనట ళ
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:32
లఇ: పవ

6277 SQX1260421
పపరర: తయమరరనవసర షపక

6278 SQX1428698
పపరర: గకస షపక

95-114/326

తఇడడ:డ ససలమర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:30
లఇ: ససస స
6280 SQX1511386
పపరర: పవలమలరరవవ గఇజ

95-114/329

95-114/332

95-114/335

95-114/338

భరస : అహ మదదలల ఖమన పటభన
ఇఇటట ననఇ:46-4-472
వయసదస:68
లఇ: ససస స

6287 SQX2700003
పపరర: యజజనఇబ సరదద

6290 MLJ2465375
పపరర: కనన జవహర రరవవ బఝఇగ

95-114/341

6293 SQX1000207
పపరర: నదగలకడక సఇగరశశటట

6296 SQX1196261
పపరర: సదరష అనడష

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ బఝఇగ కనన జవహర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-472
వయసదస:19
లఇ: పవ

95-114/325

6279 SQX1511378
పపరర: వనఇకట ఫణణ కకమమర గఇజ

95-114/328

6282 SQX1893437
పపరర: బబ జజన షపక

95-114/331

భరస : శలమర షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-114/333

6285 SQX1428607
పపరర: శరరరఇ సరదద

95-114/334

తఇడడ:డ ఆఇజనవయ వరపడసరద సరదద
ఇఇటట ననఇ:46-4-470
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-114/336

6288 MLJ0850164
పపరర: కకషషకకమమరర⌍ గగళల⌍

95-114/337

భరస : రరజగఇదపడసరద⌍ గగళల
ఇఇటట ననఇ:46-4-471
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-114/339

6291 MLJ2468486
పపరర: రతన జజయత బఝఇగర

95-114/340

భరస : కనదన జవరహర రరవవ బఝఇగర
ఇఇటట ననఇ:46-4-472
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-114/342

6294 SQX1067702
పపరర: అహ మదదలల ఖమన పటభన

95-114/343

తఇడడ:డ ఖమససఇ ఖమన పటభన
ఇఇటట ననఇ:46-4-472
వయసదస:76
లఇ: పవ
95-114/345

భరస : సదరష వరసద సదరష
ఇఇటట ననఇ:46-4-472
వయసదస:36
లఇ: ససస స

95-114/347 6299 SQX2868297
6298 SQX2699981
పపరర: ఆననగగరస దయమమణణ పసదపవడడ
పపరర: బఝఇగ బభబ సదఇదర

భరస : సదఇదరరరవవ పసదపవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-4-472
వయసదస:81
లఇ: ససస స

95-114/330

భరస : పవరష చఇద సఇగరశశటట ససఇగఇససటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-472
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-114/344

6276 SQX0910943
పపరర: రరమజననసర పరటణ

తఇడడ:డ చడనదన రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదఇదర రరవవ బఝఇగ
ఇఇటట ననఇ:46-4-472
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మఝరళ సఇగరశశటట ససఇగఇససటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-472
వయసదస:37
లఇ: పవ
6295 SQX1067728
పపరర: హమదదనవసర పటభన

95-114/327

భరస : ఆఇజనవయవరపడసరదద సరధద
ఇఇటట ననఇ:46-4-470
వయసదస:57
లఇ: ససస స

భరస : ఉమమమహహశదరరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-471
వయసదస:79
లఇ: ససస స
6292 SQX1000199
పపరర: పవరషచఇద సఇగరశశటట

6284 SQX2700029
పపరర: లకడక గఇజ

95-114/322

తలల : ⌍ీరతమమ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:28
లఇ: ససస స

భరస : చడనదనరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల సరధద
ఇఇటట ననఇ:46-4-470
వయసదస:64
లఇ: పవ
6289 MLJ0850602
పపరర: తతలసమక గఇజ

95-114/324

భరస : పవలమలరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదకకటయయ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:69
లఇ: పవ
6286 SQX2699999
పపరర: ఆఇజనవయవరపడసరద సరదద

6281 SQX1511394
పపరర: ఝమనస గఇజ

6273 SQX0475939
పపరర: చఇదడవరణణ కఇడడగఝఇటల ⌍
భరస : శరనవరసరరవవ⌍ కఇడదడగమనట ళ
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటయయ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-4-469
వయసదస:72
లఇ: పవ
6283 SQX2700011
పపరర: చడనదనరరవవ గఇజ

95-114/321

6297 SQX1206771
పపరర: ఫసరగజగ అల ఖమన

95-114/346

తఇడడ:డ అహ మకడదల ఖమన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-472
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-114/756

6300 SQX0416396
పపరర: సతయనదరరయణ కకతదస

95-114/348

తఇడడ:డ రరఘవయయ కకతస
ఇఇటట ననఇ:46-4-473
వయసదస:59
లఇ: పవ
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6301 SQX0703868
పపరర: వనఇకట సరఇబశవరరవవ కకతస

95-114/349

6302 SQX0704999
పపరర: వనఇకట సతయనదరరయణ కకతస

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకతస
ఇఇటట ననఇ:46-4-473
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకతస
ఇఇటట ననఇ:46-4-473
వయసదస:32
లఇ: పవ

95-114/352
6304 SQX0369603
పపరర: వనఇకట దదరర వనత కకమమర
తడలసర
తఇడడ:డ వనఇకట దదరర పడసరద రరవవ తడలసర
ఇఇటట ననఇ:46-4-474
వయసదస:33
లఇ: పవ

6305 SQX0755033
పపరర: వనఇకట దదరరర వఇధదయరరణణ టట

భరస : వనఇకటసతయనదరరయణ తడలకర
ఇఇటట ననఇ:46-4-474
వయసదస:79
లఇ: ససస స

6310 SQX2869527
పపరర: నఫససర బఇగరనపలల

6311 SQX1830314
పపరర: నదగమణణ తతట

భరస : పచ హహసపన బఇగరనపలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-474
వయసదస:21
లఇ: ససస స
6313 SQX1893585
పపరర: చటటట కకఇడల రరవవ తతట

95-114/360

95-114/363

తఇడడ:డ మహన రరవవ⌍ దథసపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-478
వయసదస:36
లఇ: పవ
6319 SQX2061083
పపరర: శవరరమకకషష వనమఝల

95-114/365

తఇడడ:డ గఝరవయయ వనమఝల
ఇఇటట ననఇ:46-4-478/1
వయసదస:53
లఇ: పవ
6322 SQX0475442
పపరర: పరరదత లఇకపలల

6314 SQX0089425
పపరర: రరఇ పడసరద చలకల⌍

95-114/368

95-114/358

6312 SQX1830330
పపరర: వనఇకట లకడక శశశలజ తతట

తఇడడ:డ జజగరరరవవ పఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-4-479
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-114/374
6328 SQX0370064
పపరర: ఉపషలపరటట మధదసడధన
రరవవ⌍
తఇడడ:డ గగపరలకకషషమమరరస⌍ ఉపషలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-479
వయసదస:71
లఇ: పవ

6329 SQX0371344
పపరర: ఉపషలపరత ఇఇదదర దతవ

95-114/359

భరస : చటటట కకఇడల రరవవ తతట
ఇఇటట ననఇ:46-4-476
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-114/361

6315 SQX0089441
పపరర: రతనకకమమరర చలకల⌍

6318 SQX1262047
పపరర: సడరరయ పడకరష చలకల

6326 MLJ2465128
పపరర: రమమష చఇదడ పఇడ

95-114/357

భరస : వనఇకట దదరర పడసరద రరవవ తడలసర
ఇఇటట ననఇ:46-4-474
వయసదస:56
లఇ: ససస స

95-114/364
6317 SQX2550713
పపరర: సరయ వనఇకట మణణ తలక
కరకకమమనద
తఇడడ:డ జతతఇదడససతద రమణ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-4-478
వయసదస:20
లఇ: పవ

6323 SQX0755108
పపరర: వనఇకట కకషరషరరవవ లఇకపలల

95-114/354

6309 SQX2699973
పపరర: వనఇకట రరప రరణణ తడలసర

భరస : రరమపడసరద⌍ చలకల
ఇఇటట ననఇ:46-4-478
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉడత
ఇఇటట ననఇ:46-4-478/2
వయసదస:46
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-114/356

95-114/362

95-115/577

తఇడడ:డ రరఇ పడసరద చలకల
ఇఇటట ననఇ:46-4-478
వయసదస:28
లఇ: పవ

95-114/366

95-114/367
6321 SQX2551067
పపరర: బఇదద శర సరయ లకకక
కరకకమమనద
తఇడడ:డ జతతఇదడ ససతద రమణ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-4-478/1
వయసదస:21
లఇ: ససస స

95-114/369

6324 SQX2129963
పపరర: నదగమణణ ఉడత

తఇడడ:డ రరమయయ లఇకపలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-478/2
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-114/371

6306 SQX2061257
పపరర: వననషషవ పసదపవలలటట

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ⌍ చలకల
ఇఇటట ననఇ:46-4-478
వయసదస:55
లఇ: పవ

6320 SQX2137347
పపరర: రమణ వనమఝల

95-114/351

తఇడడ:డ నదగరఇదడ రరవవ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-474
వయసదస:21
లఇ: ససస స

భరస : శవరరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:46-4-478/1
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట కకషరష రరవవ లఇకపలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-478/2
వయసదస:52
లఇ: ససస స
6325 SQX2129997
పపరర: శరనవరస రరవవ ఉడత

95-114/353

భరస : సడరయనదరరయణ తతట
ఇఇటట ననఇ:46-4-476
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయ నదరరయణ తతట
ఇఇటట ననఇ:46-4-476
వయసదస:38
లఇ: పవ
6316 SQX0550277
పపరర: దథసపరటట రవకకమమర⌍

6308 SQX2699965
పపరర: చఇదడబభయ తతలకకర

6303 MLJ0855916
పపరర: శశభ తడలకకర
భరస : దదరర రవకరఇతరరవవ తడలకర
ఇఇటట ననఇ:46-4-474
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదరరరపడసరద రరవవ తడలకర
ఇఇటట ననఇ:46-4-474
వయసదస:30
లఇ: ససస స

95-114/355
6307 SQX2699957
పపరర: వనఇకట దదరర పడసరద రరవవ
తడలసర
తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ రరవవ తడలసర
ఇఇటట ననఇ:46-4-474
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-115/847

95-114/350

95-114/370

భరస : శరనవరస రరవవ ఉడత
ఇఇటట ననఇ:46-4-478/2
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-114/372

6327 MLJ2468262
పపరర: జయమక⌍ ఆతతకరర⌍

95-114/373

భరస : గరఇధద⌍ ఆధడకరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-479
వయసదస:79
లఇ: ససస స
95-114/375

భరస : మధదసడధన రరవవ ఉపషలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-479
వయసదస:66
లఇ: ససస స

6330 SQX0371633
పపరర: తతనదగఝఇటల గఝరరపడసరద

95-114/376

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ తతనగమనట ళ
ఇఇటట ననఇ:46-4-479
వయసదస:34
లఇ: పవ
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6331 SQX2699940
పపరర: సతయవత తతనదగఝఇటల

95-114/377

భరస : సరఇబశవరరవవ తతనగమనట ళ
ఇఇటట ననఇ:46-4-479
వయసదస:62
లఇ: ససస స
6334 MLJ0854562
పపరర: వసదధదదతవ⌍ కరకకమమనద⌍

95-114/378

తఇడడ:డ సదబబరరయఝడడ ధడసద
ఇఇటట ననఇ:46-4-480
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-114/380

తఇడడ:డ ఆనఇదరరవవ⌍ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-4-480
వయసదస:43
లఇ: ససస స
6337 SQX0860981
పపరర: శలమష దతసడ

6332 MLJ0850438
పపరర: భభససరరరవవ దతసద

6335 SQX0704338
పపరర: శఇకర లకడక అనడష దతసద

భరస : భభససరరరవవ ధడసద
ఇఇటట ననఇ:46-4-480
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-114/381

తఇడడ:డ భభససర రరవవ దతసద
ఇఇటట ననఇ:46-4-480
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-114/383

తఇడడ:డ ఉమమ మహహశద రరవవ ధడసద
ఇఇటట ననఇ:46-4-480
వయసదస:32
లఇ: ససస స

6338 SQX0860999
పపరర: జయఇత కకమమర దడసద

95-114/384

95-114/386

6343 SQX2844793
పపరర: పదదకవత కకఇడతటట

95-114/748

భరస : పఇడడ రఇగరరరవవ కకఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-482
వయసదస:79
లఇ: ససస స
6346 SQX1823483
పపరర: తతజససద కఇభఇపరటట
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ కఇభఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-483
వయసదస:23
లఇ: ససస స
6349 MLJ0857821
పపరర: హరరనదరరయణ⌍ పరరరల⌍

95-114/389

95-114/392

భరస : పడభభకర రరవవ తతలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:46-4-488
వయసదస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

6353 MLJ0850107
పపరర: ఝమనస లకడక దతసద

95-114/395

6356 SQX0704379
పపరర: నరకల కకమమరర యఇగలశశటట

95-114/390

6359 SQX1685502
పపరర: మమనక తతలల
ల రర
తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ తతలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:46-4-488
వయసదస:26
లఇ: ససస స

95-114/387

6345 SQX2113850
పపరర: ఇఇదదరర గగలల

95-11/723

6348 SQX2113454
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ గగలల

95-119/315

6351 SQX2127629
పపరర: నదగ ససతదమణణ బబ మకడదల

95-114/391

భరస : నదగగశదర రరవవ బబ మకడదల
ఇఇటట ననఇ:46-4-485
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-114/393

6354 MLJ0850123
పపరర: ఉమమమహహశదరరరవవ దతసద

95-114/394

తఇడడ:డ సదబభబరరయఝడడ జఇగఇకకట
ఇఇటట ననఇ:46-4-486
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-114/396

భరస : రరజగశదర రరవవ యకగళళససటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-486
వయసదస:71
లఇ: ససస స
95-114/398

6342 SQX1795814
పపరర: అనదరరధ యలమఇచల

తలల : వనఇకట రతనఇ గగలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-483
వయసదస:65
లఇ: పవ

భరస : ఉమమహహశదర రరవవ ధడసద
ఇఇటట ననఇ:46-4-486
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : రరఘవయయ జమమకలమ
ఇఇటట ననఇ:46-4-486
వయసదస:87
లఇ: ససస స
6358 SQX1354372
పపరర: సరయ లకడక తతలల
ల రర

95-115/579

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ⌍ బబ ఇమడదలమ
ఇఇటట ననఇ:46-4-485
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ బబ మకడదల
ఇఇటట ననఇ:46-4-485
వయసదస:70
లఇ: పవ
6355 SQX0704288
పపరర: రరజగశదరమక జమఝకల

6350 SQX0089250
పపరర: వనఇకట సతష బబ మకడదల⌍

95-114/385

భరస : వనఇకటశదర రరవవ గగలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-483
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ గగలల
ఇఇటట ననఇ:46-4-483
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ పరరరల
ఇఇటట ననఇ:46-4-485
వయసదస:45
లఇ: పవ
6352 SQX2127769
పపరర: నదగగశదర రరవవ బబ మకడదల

6347 SQX2113546
పపరర: రవ కకమమర గగలల

6339 SQX1063221
పపరర: దతసద నదగ రరజజ పడకరష

భరస : లకడకనదరరయణ శరససస స యలమఇచల
ఇఇటట ననఇ:46-4-482
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రమణ కకఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-482
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-114/388

95-114/382

తఇడడ:డ భభససర రరవవ దతసద
ఇఇటట ననఇ:46-4-480
వయసదస:27
లఇ: పవ

95-115/578 6341 SQX1686112
6340 SQX1339648
పపరర: అనఇత సరయ కకమమర మరరర
పపరర: లకడకనదరరయణ శరససస స
యలమఇచల
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మరరర
తఇడడ:డ సదబభబరరవవ యలమఇచల
ఇఇటట ననఇ:46-4-481
ఇఇటట ననఇ:46-4-482
వయసదస:26
లఇ: పవ
వయసదస:46
లఇ: పవ

6344 SQX2844900
పపరర: కమల కకఇడతటట

6336 SQX0704353
పపరర: జగ యన సషఇజత దతసద
తఇడడ:డ భభససర రరవవ దతసద
ఇఇటట ననఇ:46-4-480
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉమమ మహహశదర రరవవ ధడసద
ఇఇటట ననఇ:46-4-480
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-114/746

95-114/379
6333 MLJ0853408
పపరర: వనఇకటభకకటటసదరర అనడరరధ దతసద

6357 SQX2699932
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ యఇగలశశటట

95-114/397

తఇడడ:డ రరజగశదరరరవవ యకగళళససటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-486
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-114/399

6360 SQX1685577
పపరర: సరఇబశవ రరవవ తతలల
ల రర

95-114/400

తఇడడ:డ పసచచయయ తతలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:46-4-488
వయసదస:40
లఇ: పవ

Page 217 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
6361 SQX1685627
పపరర: పసచచయయ తతలల
ల రర

95-114/401

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:46-4-488
వయసదస:71
లఇ: పవ
6364 MLJ0852061
పపరర: నదగచఇదడశశఖర⌍ మమడడశశటట ⌍

95-114/404

95-114/407

6365 SQX0371195
పపరర: శరపవరరషమ సదదదపసస ససదద దబతత
స న

భరస : పసలక గఇగరవరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-492
వయసదస:39
లఇ: ససస స
6376 SQX2699916
పపరర: వజయలకడక కకలగరన

95-114/419

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ కకలమగరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-492
వయసదస:54
లఇ: ససస స

95-114/425

95-114/417

భరస : అశశక కకమమర కకలమగరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-494
వయసదస:51
లఇ: ససస స
6388 SQX1581132
పపరర: వసదఇధర బడడగఝ

6377 MLJ0851212
పపరర: అశశక కకమమర కకలగరన

95-114/420

భరస : మలల కరరరఫ నరరవవ బడడగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-4-498
వయసదస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-114/415

6375 SQX2699908
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ కకలగరన

6378 SQX1067348
పపరర: ససరరష కకలసన

95-114/421

95-114/423

6381 SQX1685932
పపరర: జజయత వవతడ

95-114/424

తఇడడ:డ వర రరడడడ వవతడ
ఇఇటట ననఇ:46-4-493
వయసదస:23
లఇ: ససస స

95-114/426 6384 SQX2699874
6383 SQX2699866
పపరర: మలల కరరరఫ నరరవవ చరరమమమళళ
పపరర: వజయలకకక చరరమమమళల

6386 SQX0910323
పపరర: సరమమమజయఇ బడడగఝ

6389 SQX1830355
పపరర: పదక ఉపషలపరటట
భరస : వనఇకటటసదరరల ఉపషలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-507
వయసదస:34
లఇ: ససస స

95-114/418

భరస : ఆనఇద కకమమర కకలసన
ఇఇటట ననఇ:46-4-493
వయసదస:33
లఇ: ససస స

95-114/427

భరస : నదగగశదర రరవవ చరరమమళళ
ఇఇటట ననఇ:46-4-494
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-114/429

తఇడడ:డ వవఇకటటశదర రరవవ బడడగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-4-498
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-114/431

6372 SQX1174192
పపరర: పసలక గఇగవరపవ

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ కకలమగరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-492
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ చరరమమళళ
ఇఇటట ననఇ:46-4-494
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-114/428

95-114/409

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల గఇగరవరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-4-492
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : ఆశఫ ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-493
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఘవయయ చరరమమళళ
ఇఇటట ననఇ:46-4-494
వయసదస:84
లఇ: పవ
6385 SQX2699882
పపరర: కకమమరర కకలగరన

95-114/414

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ కకలమగరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-493
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల కకలసన
ఇఇటట ననఇ:46-4-493
వయసదస:39
లఇ: పవ

95-114/406

భరస : వనఇకటసతయనదనరరయణ ససదద దబతతన
ఇఇటట ననఇ:46-4-491
వయసదస:54
లఇ: ససస స

6374 SQX2699890
పపరర: వనఇకటసతయనదనరరయణ
ససదద దబతత
స న
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ ససదద దబతతన
ఇఇటట ననఇ:46-4-492
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-114/422 6380 SQX1685809
6379 SQX1067413
పపరర: ఆనఇద కకమమర KOLASANI
పపరర: పరరదన బబగఇ పఠరన

6382 SQX2699858
పపరర: నదగగశదరరరవవ చరరమమమళళ

95-114/408

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కకలమగరన
ఇఇటట ననఇ:46-4-492
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-114/416

6366 SQX0371773
పపరర: బదరర వసరలకక నదరపరరడడ

6369 SQX2699924
పపరర: ఝమనసరరణణ శదదభతత
స న

6371 SQX0704015
పపరర: వవణఝగగపరల కకలగరన

తఇడడ:డ కరరమఝలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-491
వయసదస:23
లఇ: పవ

95-114/405

6368 SQX1686211
పపరర: అసత షపక

6370 SQX1686229
పపరర: ఇమమమన షపక

95-114/403

తఇడడ:డ పసచచయయ తతళళళరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-488
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహరరవవ నదరపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-4-491
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమఝలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-4-491
వయసదస:27
లఇ: ససస స

95-114/413

6363 SQX1823467
పపరర: పడభభకరరరవవ తతళళళరర

తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ ససదద దబతతన
ఇఇటట ననఇ:46-4-491
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ ససదద దబతతన
ఇఇటట ననఇ:46-4-491
వయసదస:27
లఇ: ససస స

6373 SQX1174226
పపరర: ఆశర జజయత గఇగవరపవ

95-114/402

భరస : పసచచయయ తతలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:46-4-488
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ⌍ మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-4-491
వయసదస:46
లఇ: పవ
6367 SQX1067033
పపరర: రరఘ వరసదధ ససదద దభకకసన

6362 SQX1685684
పపరర: కరసరమక తతలల
ల రర

6387 SQX1524553
పపరర: కకటటశదరర బడడగఝ

95-114/430

భరస : వనఇకటటసదరరరరవ బడడగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-4-498
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-114/432

6390 SQX0475566
పపరర: మమధవ మరరర

95-114/433

భరస : శరనవరస రరవవ మరరర
ఇఇటట ననఇ:46-4-509
వయసదస:43
లఇ: ససస స
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6391 SQX2699841
పపరర: గగపరలకకషషశరససస స నవలనడతతల⌍

95-114/434

తఇడడ:డ కరమమశదరరరవవ⌍ నవలనదతల
ఇఇటట ననఇ:46-4-520
వయసదస:87
లఇ: పవ
6394 SQX0159418
పపరర: ఉమమరరజయలకడక

95-114/437

95-114/440

95-114/443

6398 SQX0602003
పపరర: తవరద రరమమరరవవ

6401 SQX0754457
పపరర: శరనవరస రరవవ జజలమదద

95-114/446

6406 SQX0963348
పపరర: అననపవరరష తవరద

95-114/449

6404 SQX0834713
పపరర: భభణఝ పడసరద మదదదల

95-114/441

భరస : లకకక నదరరయణ తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:75
లఇ: ససస స

95-114/444

తఇడడ:డ మమన మల balgotra
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:30
లఇ: ససస స

6410 SQX1063080
పపరర: రగఖజరనన బభలలర థరర balgotra

95-114/447

6413 SQX1067306
పపరర: బభబఝ కకలశశటట

6399 SQX0704130
పపరర: సదనఇద కరకకమమన

6402 SQX0754606
పపరర: జర యస రరజయలకడక

95-114/450

6408 SQX1063049
పపరర: ధనలకడక జరనన jain

6411 SQX1063098
పపరర: భభరత కకమమర బభలలర థరర
balgotra
తఇడడ:డ మమన మల balgotra
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:35
లఇ: పవ

95-114/454

95-114/456

6414 SQX1428722
పపరర: సదబభబరరడడడ సరనకకమఝక

95-114/457

6416 SQX1428805
పపరర: అనఇత లకడక సరనకకమఝక
భరస : సదబభబరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:37
లఇ: ససస స

6418 SQX2202729
పపరర: యశశద కటకఇ

95-114/462 6420 SQX2303329
6419 SQX2318723
పపరర: చఇదడ సరయ సదరరప కరకకమణణ
పపరర: సదఇకర రరజ శశఖర

వయసస 01-01-2021 నటక

95-114/451

95-114/453

95-114/458
6415 SQX1428755
పపరర: వనఇకట తతజగశ కకమమర
శఖమకకలల
తఇడడ:డ వనఇకట సతయనదరరయణ మమరరస శఖమకకలల
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వవణఝగగపరల కరకకమణణ
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:20
లఇ: పవ

95-114/448

భరస : మనకల jain
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ కకలససటట
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : చనన నరససఇహ రరవవ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:50
లఇ: ససస స

95-114/445

6405 SQX0963330
పపరర: వవఇకట నదగ మధదలతద తవరద

తఇడడ:డ జగరజఫ balgotra
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:56
లఇ: పవ

95-114/461

95-114/442

భరస : శరనవరస రరవవ తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : భభరత కకమమర balgotra
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-114/455

95-114/439

భరస : శరనవరస రరవవ జజలమదద
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : చనన రరజజ గగరస
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-114/452

6396 SQX0159780
పపరర: శరనవరసరరవవ తవరద

భరస : వవణఝగగపరల కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణ రరవవ మదదదల
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:53
లఇ: పవ
6407 SQX1026385
పపరర: గగరస బచచలకలరర

95-114/436

తఇడడ:డ రరమమరరవవ తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ జజలమదద
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:51
లఇ: పవ

6403 SQX0754929
పపరర: వనఇకట సతయనదరరయణమమరరస
శఖమకకలల
తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ న రరవవ ససఖకకలక
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:52
లఇ: పవ

6412 SQX1063130
పపరర: మమన మల జరనన balgotra

95-114/438

తఇడడ:డ లకకకనదరరయణ తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:60
లఇ: పవ

భరస : గఇగరధర రరడడడ కకలల కకలల
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:48
లఇ: ససస స

6409 SQX1063064
పపరర: సఫ నఇ జరనన బలలర తడ balgotra

6395 SQX0159517
పపరర: సదమన కకమమర తవరద

6393 SQX0150581
పపరర: కనయకకమమరర కకలశశటట
భరస : బభబఝ కకలససటట
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమమరరవవ తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : కకరణ బబనసరన
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:41
లఇ: ససస స
6400 SQX0704155
పపరర: అఇజమక కకలల

95-114/435

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల బబనసరన
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : రరమమరరవవ తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:53
లఇ: ససస స
6397 SQX0563593
పపరర: బబనసరన ఇఇదదమత

6392 MLJ1749571
పపరర: కకరణ బబనసరన

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-114/459

6417 SQX2201861
పపరర: చనన నరససఇహ రరవవ కటకఇ

95-114/460

తఇడడ:డ రరధ కకషష మమరరస కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-115/679

తఇడడ:డ సదఇకర ఉదయ చఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:31
లఇ: పవ
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6421 SQX2303352
పపరర: సదఇకర ఉదయ చఇదడ రరవవ

95-115/680

తఇడడ:డ సదఇకర వనఇకటపషయయ
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:35
లఇ: పవ
6424 SQX1690114
పపరర: మసరసన వరల షపక

6422 SQX2304186
పపరర: సదఇకర అదద శశషరమణణ

95-115/681

భరస : సదఇకర ఉదయ చఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-5
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-117/1256

తఇడడ:డ ఖమససఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-5-56
వయసదస:59
లఇ: పవ
6427 SQX2061026
పపరర: ససత మహలకడక చదఇడడరర

95-114/464

95-114/467

95-114/470

95-119/319

95-114/473

95-114/468

95-114/476

95-119/317

95-114/466

6432 SQX0910604
పపరర: తబసదసమ మహమకద

6435 SQX2028934
పపరర: రసడల బ షపక

95-119/318

95-114/471 6438 MLJ0856948
6437 MLJ0851352
పపరర: నదగభమషణరరవవ పరమఝలపరటట
పపరర: సరవతడ పరమఝలపరటట

6440 SQX1296657
పపరర: లల రరణణ రరవవరర

6443 MLJ0853564
పపరర: ఓఇకరరమక⌍ గగల⌍

6446 SQX2062057
పపరర: భవన సవరఇ

95-114/472

భరస : నదగభమషణఇ పరమఝలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-501
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-114/474

6441 SQX2061174
పపరర: చఇజవ పప దదల

95-114/475

తఇడడ:డ జయ రరమఝలక పప దదల
ఇఇటట ననఇ:46-5-501
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-114/477

6444 MLJ0853572
పపరర: అఇజనకకమమరర⌍ గగల⌍

95-114/478

భరస : రరజజరరవవ⌍ గగల
ఇఇటట ననఇ:46-5-502
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-116/588

6447 MLJ0855510
పపరర: హహఇబఇదద జజఫరర

95-114/480

తఇడడ:డ వనఇకటశశషగరరరరరవవ⌍ మమచరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-5-505
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట చలమయయ సవరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-505
వయసదస:66
లఇ: ససస స

భరస : శరనదవరసరరవవ జజఫ రర
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:49
లఇ: ససస స

6448 MLJ0857284
పపరర: భభససరమమరరస⌍ తతనదగఝఇటల ⌍

95-114/482
6449 MLJ2465193
పపరర: శరనవరసఫ కహన గఝపరస⌍
తతనదగఝఇటల ⌍
తఇడడ:డ భభససరమమరరస⌍ thunuguntla
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:57
లఇ: పవ

6450 MLJ2468254
పపరర: లకడక కకమమరర⌍ తతనదగఝఇటల ⌍

95-114/481

తఇడడ:డ లకకకకరఇతదరరవవ⌍ తతనగమనట ళ
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:89
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-114/469

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-5-500
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజజరరవవ⌍ గగల
ఇఇటట ననఇ:46-5-502
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-114/479

6429 SQX0160341
పపరర: వహహదద బబగఇ

భరస : అకబర మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-5-492
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరరసరదమ రరవవరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-501
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరల⌍ గగల
ఇఇటట ననఇ:46-5-502
వయసదస:79
లఇ: పవ
6445 SQX2699833
పపరర: వరభదడకకషషకకషఫ ర మమచరరజ⌍

6434 SQX0000893
పపరర: అరరణ మఇచ రరజ

95-119/316

తఇడడ:డ అబఝదల సదభభన మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-5-492
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబయయ పరమఝలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-501
వయసదస:67
లఇ: పవ

భరస : సరఇబయయ పరమఝలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-501
వయసదస:87
లఇ: ససస స
6442 MLJ0850420
పపరర: నదగశవరరజజరరవవ⌍ గగల⌍

95-114/465

తఇడడ:డ జజత పడకరశ ససఇగ మఇచ రరజ
ఇఇటట ననఇ:46-5-500
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖససఇ శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:46-5-500
వయసదస:46
లఇ: పవ
6439 MLJ2468031
పపరర: వమలమదతవ పరమఝలపరటట

6431 SQX0549550
పపరర: మహమకద అఫఫల

6426 SQX1641570
పపరర: ఎసడరర రరణణ తత ళళరర
భరస : డతవడ రరజ తదళళరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-223
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబఝదల సదభభన మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-5-492
వయసదస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-5-500
వయసదస:25
లఇ: పవ
6436 SQX2039428
పపరర: మసరసన వల షపక

95-119/201

తఇడడ:డ అబఝదల సదభభన మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-5-492
వయసదస:72
లఇ: ససస స

భరస : అఫఫల మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-5-492
వయసదస:66
లఇ: ససస స
6433 SQX2026656
పపరర: నదగమర వల షపక

6428 MLJ0857904
పపరర: షరతదజ బబగఇ

95-119/387

తఇడడ:డ మహహశదరరరవవ జఇజనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-55O
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : సదరగష బభబఝ పవలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-05-199
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : సదబడమణయఇ చదఇడడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-463
వయసదస:72
లఇ: ససస స
6430 SQX0160382
పపరర: నడరఫ హన బబగఇ మహమకద

6425 SQX2838787
పపరర: అరరణ కకమమరర పవలపరటట

6423 MLJ2484046
పపరర: శవరజ జఇజనఇ

95-114/483

భరస : భభససరమమరరస⌍ తతనడగఝఇటకళ
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:80
లఇ: ససస స
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6451 MLJ2468270
పపరర: ఉషరరరణణ⌍ తతనదగఝఇటల ⌍

95-114/484

తఇడడ:డ శరనవరసఫ కహన గఝపరస⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:50
లఇ: ససస స

95-114/485 6453 SQX0101899
95-114/486
6452 SQX0101881
పపరర: వనఇకట నదగ అరవఇద మమనవపలల
పపరర: లలమ సడరయ కకమమరర మమనవపలల

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ మమననపలల
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-114/487 6455 SQX0371518
6454 SQX0369447
పపరర: నఇదదరరజ శరఇత పసడయదరరరన⌍
పపరర: నఇదదరరజ శరనవరసద⌍

భరస : శరనవరస⌍ నఇదదరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:51
లఇ: ససస స
6457 SQX0371914
పపరర: మమనవపలల శరరష

భరస : రరమచఇదడరరవవ మమననపలల
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:71
లఇ: ససస స
95-114/488

6456 SQX0371856
పపరర: నఇదదరరజ వనఇకట సతయఇ
మఇజర⌍
భరస : శరనవరస⌍ నఇదదరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:31
లఇ: ససస స

95-114/489

95-114/491

6459 SQX0910901
పపరర: గగమత జఇగమకకటభ

95-114/492

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ⌍ నఇదదరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-114/490

భరస : వనఇకట నదగ అరవఇద మనవపలల
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:42
లఇ: ససస స

6458 SQX0588418
పపరర: సతయనదరరయణ మమరరస
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల నఇదదరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : హనదమఇతరరవవ జఇగఇకకట
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:67
లఇ: ససస స

95-114/493 6461 SQX0910968
95-114/494 6462 SQX1296509
6460 SQX0910935
పపరర: సతయ లకకక నరససమర జఇగమకకటభ
పపరర: హనదమఇతరరవవ జఇగమకకటభ
పపరర: రవ కకమమర చనన

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ జఇగఇకకట
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:33
లఇ: పవ
6463 SQX1296541
పపరర: అనదరరధ చనన

95-114/496

భరస : రవ కకమమర చనన
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:38
లఇ: ససస స
6466 MLJ0857201
పపరర: మసరసనమక ఉపషలపరటట⌍ ⌍

95-114/499

95-114/502

95-114/505

తఇడడ:డ అజజ మహమక ద
ఇఇటట ననఇ:46-5-507/1
వయసదస:61
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

6467 SQX0579961
పపరర: సతయవత⌍ మఇచదల⌍

6470 SQX1260231
పపరర: జజన పరల మమరరసపవరఇ

6473 SQX2699817
పపరర: నదగగశదరరరవవ ఝజఫరర⌍

95-114/508

6476 SQX1260249
పపరర: రరజ కకమమరర మమరరసపవరఇ

95-114/500

6479 SQX2699809
పపరర: సమనద బబగఇ షపక
భరస : అహమకద షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-5-507/1
వయసదస:59
లఇ: ససస స

6468 SQX0608109
పపరర: కకటటశదర రరవవ మఇచదల⌍

95-114/501

తఇడడ:డ మమరరస⌍ మఇచదల
ఇఇటట ననఇ:46-5-507
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-114/503

6471 SQX1428565
పపరర: శరనవరసరరవవ పసరరమమళల

95-114/504

తఇడడ:డ దదరర రరవవ పసరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:46-5-507
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-114/506

6474 SQX0370973
పపరర: మహమకద మఝబభరకకననసర

95-114/507

తఇడడ:డ అహమకద షరరఫ మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-5-507/1
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-114/509

భరస : జజన పరల మమరరసపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-507/1
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-114/513

95-114/498

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ జజఫ రర
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ జజఫ రర
ఇఇటట ననఇ:46-5-507
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అహకద షరరఫ మహమ ద
ఇఇటట ననఇ:46-5-507/1
వయసదస:29
లఇ: పవ
6478 SQX2699791
పపరర: అహమద షరరప మహమద

6465 SQX2699825
పపరర: శరనవరసరరవవ ఝజఫరర

95-114/497

తఇడడ:డ జజన రరజ మమరరసపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-507
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ పసరరమమళళ
ఇఇటట ననఇ:46-5-507
వయసదస:48
లఇ: ససస స
6475 SQX0754614
పపరర: యమససన షరరఫ మహమకద

6464 SQX1303551
పపరర: కకటటరతన నకకత జజఫరర

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍ మఇచదల
ఇఇటట ననఇ:46-5-507
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహనరరవ మఇచదల
ఇఇటట ననఇ:46-5-507
వయసదస:29
లఇ: పవ
6472 SQX1428573
పపరర: వజయ శర పసరరమమళళ

తఇడడ:డ తరరపత రరవవ చనన
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ జజఫరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : అచదచతరరవవ⌍ ఉపషలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-507
వయసదస:64
లఇ: ససస స
6469 SQX1067595
పపరర: మధన మఇచదల

తఇడడ:డ సతదయలకడకనరససమర రరవవ జఇగఇకకట
ఇఇటట ననఇ:46-5-506
వయసదస:71
లఇ: పవ

95-114/495

6477 SQX2201986
పపరర: జగదదశ బభబఝ మరరర

95-114/512

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మరరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-507/1
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-114/514

6480 SQX2088201
పపరర: శవ శఇకర మఇదలపవ

95-19/989

తఇడడ:డ కకషష మఇదలపవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-508
వయసదస:46
లఇ: పవ
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6481 SQX2088128
పపరర: అనద రరధద మఇదలపవ

95-112/39

భరస : శవ శఇకర మఇదలపవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-508
వయసదస:39
లఇ: ససస స
6484 SQX2065449
పపరర: లకడక పదదకవత శకనదధరరజ

95-128/42

95-114/517

తఇడడ:డ ఈశదర రరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:64
లఇ: పవ
6493 SQX0861013
పపరర: రమణ మమరరస మరరర
తఇడడ:డ బసవయయ మరరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:66
లఇ: పవ
6496 SQX1428672
పపరర: రరజగష కకమమర మకకసల

95-114/526

95-114/529

95-114/531

తఇడడ:డ దదరరరపడసరద మరరసదపలల
ఇఇటట ననఇ:46-5-512
వయసదస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

6494 SQX1262146
పపరర: నదగగఇదడ బభబఝ మరఇ

6497 SQX1641323
పపరర: తరపతమక అడకర

6500 SQX2699783
పపరర: లకకక పదదకవత మహళ⌍

6503 SQX0089086
పపరర: మఇగమక తరఇదదసద⌍

95-114/534

6506 SQX2061307
పపరర: శరఇత దతవ పరలవరడడ

95-114/524

6509 SQX2060820
పపరర: నదగలకడక బబలలఇకకఇడ
తఇడడ:డ సఇభభశవ రరవవ బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-512
వయసదస:32
లఇ: ససస స

95-114/522
6492 SQX0475335
పపరర: హహమఇత కకమమర రరడడ సస హహచ

6495 SQX1428623
పపరర: రరజయలకడక మకకసల

95-114/525

తఇడడ:డ అజయ కకమమర మకకసల
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-114/527

6498 SQX1641331
పపరర: శరనవరసరరవవ అడకర

95-114/528

తఇడడ:డ చనయలమఇద అడకర
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-114/530

6501 SQX2084390
పపరర: రగహహత శరనదధ రరజ

95-157/58

తఇడడ:డ శరనవరస రరజ శరనదధ రరజ
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-114/532

6504 SQX0089128
పపరర: శరనవరసరరవవ తరఇదదసద

95-114/533

తఇడడ:డ రరమకకరషషయయ తరఇదదసద
ఇఇటట ననఇ:46-5-511
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-114/535

తఇడడ:డ శవ పడసరద రరవవ పరలవరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-511
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-114/537

95-114/519

తఇడడ:డ ససతదరరమరరడడడ ఛఇథరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ⌍ తరఇదదసద
ఇఇటట ననఇ:46-5-511
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ తరఇదదసద
ఇఇటట ననఇ:46-5-511
వయసదస:28
లఇ: ససస స
6508 SQX0754499
పపరర: యమమన మరరసదపలల

95-114/521

భరస : రమణరరజ⌍ మహళ
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవనదనరరవవ⌍ తరఇదదసద
ఇఇటట ననఇ:46-5-511
వయసదస:65
లఇ: పవ
6505 SQX0910703
పపరర: సరయలకకక తరఇదదసద

6491 MLJ0853614
పపరర: సరసదత⌍ చఇతద⌍

6489 MLJ0852723
పపరర: రమమదతవ చఇతద
భరస : ససతదరరమరరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ అడకర
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణరరజ మహల
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:51
లఇ: పవ
6502 MLJ2465268
పపరర: శఇకరరరవవ⌍ కకతస మమసద⌍

95-114/518

తఇడడ:డ శవ నదగగశదర రరవవ మరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అజయ కకమమర మకకసల
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:26
లఇ: పవ
6499 SQX2699775
పపరర: వనఇకటరరజ మహల

6488 MLJ0852277
పపరర: గగపరల రరడడడ చఇతద

95-184/39

తఇడడ:డ శవశఇకర మఇదలపవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-508
వయసదస:22
లఇ: పవ

భరస : గగపరల రరడడడ⌍ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-114/523

95-114/516

95-181/108 6486 SQX2057032
6485 SQX2056349
పపరర: వనఇకట సరహహఠదరరక శకనదధరరజ
పపరర: నదగ అఖల కకషష మఇదలపవ

తఇడడ:డ ఈశదర రరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-114/520

6483 SQX2060846
పపరర: సరయ కకరషన మఇదలపవ
తఇడడ:డ శవ శఇకర మఇదలపవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-508
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరజ శకనదధరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-5-508
వయసదస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససతదరరమరరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-509
వయసదస:40
లఇ: పవ
6490 MLJ0852988
పపరర: ససతదరరమరరడడడ చఇతద

95-114/515

భరస : రమణ మమరరస మ రరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-508
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరజ శకనదధరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-5-508
వయసదస:46
లఇ: ససస స
6487 MLJ0850388
పపరర: పరమమశదరరరడడడ చఇతద

6482 SQX0476028
పపరర: రమణమక మరరర

6507 SQX2202612
పపరర: శరఇత దతవ పరలవరడడ

95-114/536

తఇడడ:డ శవ పడసరద రరవవ పరలవరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-511
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-114/538

6510 SQX2699767
పపరర: దదరరరపడసరద మరరసదపలల

95-114/539

తఇడడ:డ రరధదకకషరషరరవవ మరరసదప లల
ఇఇటట ననఇ:46-5-512
వయసదస:63
లఇ: పవ
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6511 SQX0101857
పపరర: రమమదతవ⌍ మసవఇ⌍

95-114/540

భరస : రవకకమమర⌍ మమసనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-513
వయసదస:44
లఇ: ససస స
6514 SQX1459099
పపరర: కకటటశదర రరవవ ననమలపవరర

95-114/543

95-114/546

95-114/549

95-114/552

95-114/555

6521 SQX0963579
పపరర: యశదఇత యఇదడ పడగడ

6524 SQX1067553
పపరర: లకడక కకమమరర సమఝదదడల

6527 SQX0704106
పపరర: శరనజ ససదద దబకకసన

95-114/558

6530 SQX1174200
పపరర: సదషక జఇగఇకకట

6533 SQX2699700
పపరర: అఇజన జఇగఇకకట

తఇడడ:డ సతయలకకకనరససఇహరరవవ జఇగఇకకట
ఇఇటట ననఇ:46-5-517/1
వయసదస:64
లఇ: పవ

భరస : jaya prakash జఇగఇకకట
ఇఇటట ననఇ:46-5-517/1
వయసదస:59
లఇ: ససస స

6535 SQX1893569
పపరర: గణణశ కకమమర అనదమలశశటట

6536 SQX1893635
పపరర: ఉమ దతవ అనదమలశశటట

95-114/564

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ అనదమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-519
వయసదస:58
లఇ: పవ
6538 MLJ0858696
పపరర: వనఇకటటశదరరల కరరదద
తఇడడ:డ వనఇకయయ kareedu
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:64
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-114/550

95-114/553

6539 SQX0910315
పపరర: రరజశశఖర కరరదద
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల ఖరరదద
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:31
లఇ: పవ

6519 SQX0371971
పపరర: యఇడడపగ
డ డ రరజగశదరర

95-114/548

6522 SQX1063148
పపరర: కరరణపసడ తదళళ

95-114/551

6525 SQX1351766
పపరర: మఇజల సమఝదదడల

95-114/554

భరస : సదరగఇదడ సమఝదదడల
ఇఇటట ననఇ:46-5-514
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-114/556

6528 SQX1067538
పపరర: యమమన శర ససఇధడజజ శదద
భకకసన
తఇడడ:డ మఝరళ కకషష ససదద దబఇత న
ఇఇటట ననఇ:46-5-515
వయసదస:27
లఇ: ససస స

95-114/557

95-114/559

6531 SQX1174242
పపరర: నదగ సతయ లకడక నరససఇహ
రరవవ జఇగఇకకట
తఇడడ:డ జయపడకరశ జఇగఇకకట
ఇఇటట ననఇ:46-5-517/1
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-114/560

95-114/562

6534 SQX1858588
పపరర: పవజత మణణ అనదమలశశటట

95-114/563

తఇడడ:డ గణణష కకమమర అనదమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-519
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-114/565

భరస : గణణశ కకమమర అనదమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-519
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-114/567

95-114/545

భరస : పడదదప రరడడడ తదళళళ
ఇఇటట ననఇ:46-5-514
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రరవవ జఇగఇకకట
ఇఇటట ననఇ:46-5-517/1
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-114/561

6516 SQX2699734
పపరర: దదమదరరరవవ మసనఇ⌍

భరస : వనఇకట పడసరద యకఢడ పడగడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-514
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝరళకకషష ససదద దబఇత న
ఇఇటట ననఇ:46-5-515
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ ససదద దబకకసన
ఇఇటట ననఇ:46-5-515
వయసదస:58
లఇ: పవ
6532 SQX2699692
పపరర: జయపడకరశ జఇగఇకకట

95-114/547

భరస : సదబబ రరవవ సమఝదదడల
ఇఇటట ననఇ:46-5-514
వయసదస:58
లఇ: ససస స

భరస : మఝరళ కకషష ససదద దబకకసన
ఇఇటట ననఇ:46-5-514
వయసదస:53
లఇ: ససస స
6529 SQX2699718
పపరర: మఝరళ కకషష ససదద దబకకసన

6518 SQX2699759
పపరర: భవరన మసనఇ⌍

95-114/542

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ⌍ మమసనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-513
వయసదస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వవఇకట పడసరదద యకఢడ పడగడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-514
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వర రరడడడ తదళళళ
ఇఇటట ననఇ:46-5-514
వయసదస:48
లఇ: పవ
6526 SQX2699726
పపరర: ఈశదరర ససదద దబకకసన

95-114/544

భరస : దదమదర రరవవ⌍ మమసనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-513
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల యకఢడ పడగడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-514
వయసదస:61
లఇ: పవ
6523 SQX1063155
పపరర: తళళ పడదదప రరడడడ

6515 SQX1492875
పపరర: శవ ననమలపవరర

6513 SQX0704189
పపరర: బభబఝ ననమలపవరర
తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ ననమలపవరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-513
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదర రరవవ ననమలపవరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-513
వయసదస:51
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ మమసనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-513
వయసదస:78
లఇ: ససస స
6520 SQX0963561
పపరర: వవఇకట పడసరద యఇడడ పడగడ

95-114/541

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ మమసనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-513
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల ననమలపవరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-513
వయసదస:55
లఇ: పవ
6517 SQX2699742
పపరర: హనదమమయమక మసనఇ

6512 SQX0160010
పపరర: రవకకమమర మసనఇ

6537 MLJ0852525
పపరర: మఝరళకకషష నవలనడతల

95-114/566

తఇడడ:డ వనఇకటసదబడమణయశరససస స నవలనదతల
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-114/568

6540 SQX1150424
పపరర: రవ కకమమర కరరడడ

95-114/569

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల కరరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:30
లఇ: పవ
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6541 SQX1279943
పపరర: మఇగమక కరరదద

95-114/570

భరస : వనఇకటటసదరరల కరరదద
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:56
లఇ: ససస స
6544 SQX2699650
పపరర: శరధర నవలనడతతల

95-114/571 6543 SQX2699643
6542 SQX2200665
పపరర: వ.కగ.సస మహ లకడక ననల నదతల
పపరర: వరసదదతవరరవవ నవలనడతతల⌍

తఇడడ:డ వరసద దతవ రరవవ ననల నదతల
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-114/573

6545 SQX2699668
పపరర: పడసడన నవలనడతల⌍

తఇడడ:డ వనఇకటసదబడమణయశరససస స ననలమనడతల
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : గగపరలకకషషశరససస ⌍స నవలనదతల
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:78
లఇ: ససస స

6547 SQX2699684
పపరర: భభనదమత నవలనడతల⌍

6548 MLJ0858704
పపరర: ఆదదనదరరయణ మదదద

95-114/576

భరస : వరసదదతవరరవవ⌍ నవలనదతల
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:65
లఇ: ససస స
6550 MLJ2468197
పపరర: రతనకకమమరర మదదద
భరస : ఆదదనదరరయణ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-5-522
వయసదస:55
లఇ: ససస స
6553 SQX0705012
పపరర: గఇగరధర రరడడడ

95-114/582

95-114/585

95-114/588

95-119/321

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ గఇటభ
ఇఇటట ననఇ:46-5-534
వయసదస:41
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

6551 SQX0160176
పపరర: రవ తతజ మదదద

6554 SQX1262104
పపరర: ససజనయ మదదద

6557 SQX0910737
పపరర: సఇబడజఇ ఆకకరత

6560 SQX1619719
పపరర: హరర కకషష గఝజఫరల పవడడ

6563 MLJ0854000
పపరర: సదభభషసణణ పసదదపఫ డ లక

95-114/590

6566 SQX2061406
పపరర: మహమకద రఫస షపక

95-114/580

6569 SQX0161802
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ⌍ గఇటభ⌍
తఇడడ:డ ఉమమమహహశదరరరవవ⌍ గఇటభ
ఇఇటట ననఇ:46-5-534
వయసదస:45
లఇ: పవ

6552 SQX0369793
పపరర: మమనదపరటట కకటటశదరమక

95-114/581

భరస : చడననయయ మమనదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-522
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-114/583

6555 SQX0910711
పపరర: సదగఝణమక దదపసష

95-114/584

భరస : దడదడక దదపసష
ఇఇటట ననఇ:46-5-523
వయసదస:76
లఇ: ససస స
95-114/586

6558 SQX0910745
పపరర: శవ ఆకకరత

95-114/587

తఇడడ:డ వవఇకటసరదమ ఆకకరరత
ఇఇటట ననఇ:46-5-523
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-114/589

6561 MLJ0859215
పపరర: శరనవరసరడవవ పసదదపఫ డ లక

95-119/320

తఇడడ:డ చలమయయ పసదదపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-5-527
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-119/322

6564 MLJ0855734
పపరర: వనజజకడ పసదదపఫ డ లక

95-119/323

తఇడడ:డ చలమయయ పసదదపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-5-528
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-114/591

తఇడడ:డ చన మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-5-531
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-114/593

95-114/578

తఇడడ:డ రరమయయ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-5-522
వయసదస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలమయయ పసదదపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-5-528
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : పడసరద రరవవ⌍ గగల
ఇఇటట ననఇ:46-5-531
వయసదస:57
లఇ: ససస స
6568 SQX0161752
పపరర: కకరణ గఇట⌍

6549 MLJ2468189
పపరర: అనఇత లకడక మదదద

తఇడడ:డ రరమ రరవవ గఝజఫరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-525
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : చలమయయ పసదదపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:46-5-527
వయసదస:64
లఇ: ససస స
6565 SQX0369736
పపరర: గగల అరరణకకమమరర⌍

95-114/577

భరస : రగశయయ ఆకకరరత
ఇఇటట ననఇ:46-5-523
వయసదస:69
లఇ: ససస స

భరస : భభససర రరవవ కకమక
ఇఇటట ననఇ:46-5-524
వయసదస:46
లఇ: ససస స
6562 SQX2691822
పపరర: రరమడదఏవ పసదదపఫ డ లక

95-114/575
6546 SQX2699676
పపరర: వనఇకటలలత కకమమరర
నవలనడతతల
భరస : వనఇకటసదబసమణయశరససస స ననలమనడతల
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:74
లఇ: ససస స

భరస : రవ తతజ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-5-522
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : శవ ఆకకరరత
ఇఇటట ననఇ:46-5-523
వయసదస:37
లఇ: ససస స
6559 SQX1260363
పపరర: కలమయణణ కకమక

95-114/574

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-5-522
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగఇదడరరడడడ కకలల కకళల
ఇఇటట ననఇ:46-5-522
వయసదస:54
లఇ: పవ
6556 SQX0910729
పపరర: పడభభవత ఆకకరత

తఇడడ:డ కరమమశదరరరవవ⌍ నవలనదతల
ఇఇటట ననఇ:46-5-520
వయసదస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమయయ మదదద
ఇఇటట ననఇ:46-5-522
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-114/579

95-114/572

6567 MLJ0858217
పపరర: శవపరరదత⌍ గఇటభ⌍

95-114/592

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ⌍ గఇటభ
ఇఇటట ననఇ:46-5-534
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-114/594

6570 SQX1893395
పపరర: శవ నదగ యశశద చఇత

95-114/595

తఇడడ:డ రవఇదడ రరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-534
వయసదస:25
లఇ: ససస స
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95-114/596 6572 SQX1134519
6571 SQX1893528
పపరర: హహమ సరయ పసడయ చదఇడడరర
పపరర: సదనతద చఇత

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-534
వయసదస:25
లఇ: ససస స
6574 SQX1895275
పపరర: తతజ శర చదఇడడరర

భరస : రవఇదర రరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-534
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-119/326

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-534
వయసదస:23
లఇ: ససస స
6577 MLJ0854828
పపరర: కకసదమకకమమరర రరచమలకల

95-119/329

95-119/332

95-119/335

95-119/338

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:55
లఇ: పవ
6589 SQX0482604
పపరర: కకరషషవవణణ కరశపవ

95-119/341

95-119/344

95-119/347

95-119/350

తఇడడ:డ సఇపవరష గగపరల రరవవ పసరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-119/333

6584 SQX0295949
పపరర: టట జ వ రరఘవవఇదడ మమరరస⌍
ఆమఇచ⌍
తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:41
లఇ: పవ

95-119/336

6587 SQX0340711
పపరర: సలఇ బభషర షసనక

95-119/339

6590 SQX0482844
పపరర: దతవరకడణ బయయపవరరడడ

6593 SQX0687632
పపరర: వనఇకట రరమరరడడడ కరశపవ

6596 SQX1078758
పపరర: వనఇకట పదదకవత పసరరమమళల

6579 SQX0125146
పపరర: మలల ఖమరరఫ న రరడడడ చఇతద

95-119/331

6582 SQX0125435
పపరర: పలల వ చఇతద

95-119/334

భరస : మలల ఖమరరఫ న రరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:40
లఇ: ససస స
6585 SQX0295964
పపరర: వసఇత లకడక⌍ ఆమఇచ⌍

95-119/337

భరస : టట జ వ రరఘవవఇదడ మమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:40
లఇ: ససస స
6588 SQX0431932
పపరర: మహహష అయయపష సమఝదదడల

95-119/340

తఇడడ:డ కకషష మమరరస సమఝదదడల
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-119/342

6591 SQX0482935
పపరర: మసరసన రరడడడ కరశపవ

95-119/343

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రరడడడ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-119/345

తఇడడ:డ రమణద రరడడడ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:42
లఇ: ససస స
6598 SQX1078774
పపరర: లకడక రమయ పసరరమమళల

6581 SQX0125203
పపరర: రఘఝరరమరరడడడ చఇతద

95-119/328
6576 MLJ0854810
పపరర: లకకకవసదఇధరరదతవ రరచమలకల

తఇడడ:డ రఘఝరరమరరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : రరజశశఖర రరడడడ బయయపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : మలమలరరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:77
లఇ: ససస స
6595 SQX0836098
పపరర: నదగ సదలలచన కఇదదకలరర

95-119/330

తఇడడ:డ జజన మయమ షసనక
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : మసరసన రరడడడ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:45
లఇ: ససస స
6592 SQX0482950
పపరర: నదరరయణమక చఇత

6578 MLJ2484764
పపరర: రవఇదదడరరడడడ చఇతద

95-119/325

భరస : బభలకకషషకకటటశదరరరవవ రరచమలకల
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈశదర రరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:73
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక ఆమఇచ
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:39
లఇ: పవ
6586 SQX0338509
పపరర: శరనవరసరరవవ కఇదదకలరర

95-119/327

తఇడడ:డ మలమలరరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : రఘఝరరమరరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:66
లఇ: ససస స
6583 SQX0295931
పపరర: శరకకషష చడనతనయ అమఇచ

6575 SQX1430867
పపరర: పడమల రరణణ బబ లశశటట

6573 SQX1134527
పపరర: రవఇదర రరడడడ చఇత
తఇడడ:డ యయలల మ రరడడడ చఇత
ఇఇటట ననఇ:46-5-534
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : శరరరమ శవ పడసరద బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-535
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : శవశఇకర రరచమలకల
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:78
లఇ: ససస స
6580 SQX0125187
పపరర: పసఇచలమక చఇతద

95-119/324

6594 SQX0836080
పపరర: వజయ లకడక అమఝలలతత

95-119/346

భరస : మలల కరరరఫ న రరవవ అమఝలలతత
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-119/348

6597 SQX1078766
పపరర: లకడక మమనక పసరరమమళల

95-119/349

భరస : సఇపవరష గగపరలరరవవ పసరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఇపవరష గగపరల రరవవ పసరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:28
లఇ: ససస స

6599 SQX1430875
పపరర: అవనదష కఇదదకలరర

6600 SQX1430941
పపరర: అవనదష కఇదదకలరర

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:26
లఇ: పవ

95-119/351

95-119/352

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:26
లఇ: పవ
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6601 SQX1430958
పపరర: చఇదడశశఖర కకతత
స రర

95-119/353

తఇడడ:డ మమధవయయ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:46-5-536
వయసదస:50
లఇ: పవ

6602 SQX1347484
పపరర: యసపపవ కడడయఇ

95-114/597

తఇడడ:డ సరదమ దదసద కడడయఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-537
వయసదస:49
లఇ: పవ

6604 SQX1893767
పపరర: మమఘన అదద లకడక కఇదదకలరర

95-114/599

6605 SQX2843308
పపరర: నదగ సదబబయయ అలల ఇరరజ

6603 SQX1347526
పపరర: జయ లకడక కకదమ
భరస : యసపపవ కడడయఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-537
వయసదస:50
లఇ: ససస స

95-114/734

6606 SQX2843514
పపరర: ననశద బబగఝమ షపక

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కఇదదకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-537
వయసదస:24
లఇ: ససస స

భఇధదవవ: అలల ఇరరజ శవకకమమరర శవకకమమరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-537
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-5-537
వయసదస:43
లఇ: ససస స

6607 SQX2841328
పపరర: గరయతడ దతవ అలల ఇరరజ

6608 SQX2841336
పపరర: శవకకమమరర అలల ఇరరజ

6609 SQX2841401
పపరర: దదదద ఖలఇదర షపక

95-117/1292

95-114/598

95-117/1293

95-114/735

95-117/1294

తఇడడ:డ అలల ఇరరజ నదగ సదబబయయ నదగసదబబయ
ఇఇటట ననఇ:46-5-537
వయసదస:20
లఇ: ససస స

భరస : అలల ఇరరజ నదగసదబబయయ నదగ సదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:46-5-537
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:46-5-537
వయసదస:23
లఇ: పవ

6610 SQX1134493
పపరర: సలఇ షసనక

6611 SQX1134543
పపరర: షరహహదద షసనక

6612 MLJ0850826
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ అననఇ

95-119/354

తఇడడ:డ జజన అహమకద షసనక
ఇఇటట ననఇ:46-5-537
వయసదస:47
లఇ: పవ
6613 MLJ0859595
పపరర: మఇగరయమక అననఇ

భరస : సలఇ షసనక
ఇఇటట ననఇ:46-5-537
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-119/390

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ అననఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-538
వయసదస:63
లఇ: ససస స
6616 SQX0186221
పపరర: యశశదదతవ బబ లశశటట

95-119/393

95-119/396

95-119/397

తఇడడ:డ సడరరయ నదరరయణ శరణఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:26
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-119/394

6620 SQX2060861
పపరర: సదధదరరన పసఇడడల

6623 SQX1347344
పపరర: సడరరయ నదరరయణ శరణఇ

95-119/399

6626 SQX0431650
పపరర: సరఇబశవరరవవ చఇదథలక

95-114/600

6629 SQX1309138
పపరర: వనఇకట లమవణయ శరణఇ
తఇడడ:డ సడరరయ నదరరయణ శరణఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:28
లఇ: ససస స

6618 SQX0432005
పపరర: బభలకకషష బబ లశశటట

95-119/395

6621 SQX2061968
పపరర: సతయనదరరయణ పసఇడడల

95-116/589

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ పసఇడడల
ఇఇటట ననఇ:46-5-540
వయసదస:62
లఇ: పవ
95-114/601

6624 SQX0336974
పపరర: శరనవరసరరవవ రరవవల

95-119/398

తలల : వనఇకటటశదరరల రరవవల
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-119/400

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ చఇదథలక
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-119/402

95-119/392

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-539
వయసదస:73
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహన రరవవ శరణఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ రరవవల
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:49
లఇ: ససస స
6628 SQX1309112
పపరర: సరయ నదగ శరనవరస శరణఇ

6617 SQX0431700
పపరర: శరరరమశవపడసరద బబ లశశటట

6615 SQX1535816
పపరర: నవహ సదలమసనద మహమకద
భరస : సదలలమమన షపక
ఇఇటట ననఇ:46-5-538
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయ పసఇడడల
ఇఇటట ననఇ:46-5-540
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భభససర రరడడడ గగరరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-541
వయసదస:22
లఇ: ససస స
6625 SQX0338269
పపరర: వనఇకట సదబఝబలక రరవవల

95-119/391

తఇడడ:డ బభలకకషష బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-539
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : బభలకకషష బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-539
వయసదస:45
లఇ: ససస స
6622 SQX1959162
పపరర: జజజ న శర గగరరరపరటట

6614 SQX0553859
పపరర: గరయతడ అననఇ

95-119/389

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ అననఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-538
వయసదస:68
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరరవవ అననఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-538
వయసదస:30
లఇ: ససస స

భరస : బభలకకషష బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-539
వయసదస:70
లఇ: ససస స
6619 SQX0601534
పపరర: రరమకకషష బబ లశశటట

95-119/388

6627 SQX0431999
పపరర: కరమమశదరర చఇదథలక

95-119/401

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ చఇదథలక
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-119/403

6630 SQX1347377
పపరర: లకడక కకమమరర శరణఇ

95-119/404

భరస : సడరరయ నదరరయణ శరణఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:54
లఇ: ససస స
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6631 SQX1430909
పపరర: హహమసదబడహకణణయశదర రరవవ
రరచబతతన
తఇడడ:డ పరనకరలక రరచబతతన
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:50
లఇ: పవ

95-119/405

6634 SQX1895457
పపరర: వననద కకమమర చఇదథలక

95-119/408

తఇడడ:డ వ సరఇబశవ రరవవ చఇదథలక
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:30
లఇ: పవ
6637 SQX0270744
పపరర: మననజ కకమమర గటట

95-119/411

95-119/414

తఇడడ:డ గకరరరరరరవవ కరలలపవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-545
వయసదస:42
లఇ: పవ
6646 SQX1641646
పపరర: వనఇకటటశరరరవవ వసఇ

95-119/420

95-119/423

6638 MLJ0857052
పపరర: నదగగశదరరరవవ గడడ ఇ

95-119/426

95-119/412

95-119/429

6658 SQX1859636
పపరర: సదభదడరతన లకడక దదపసక
మమచతపలల
భరస : తరరమల రవచఇదడ పవవరదడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-548
వయసదస:44
లఇ: ససస స

95-119/432

6639 MLJ0857474
పపరర: పరరదత గడడ ఇ

95-119/413

భరస : నదగగశదరరరవవ గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-545
వయసదస:57
లఇ: ససస స

6647 SQX2062719
పపరర: శరరష గడడ ఇ

6650 SQX0186288
పపరర: నదగరరజ కకమమరర యయలలరర

6653 SQX0687376
పపరర: అశదన గఇటభ

6656 SQX1430842
పపరర: పడసరద చఇతల

95-119/418

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ పవవరదడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-548
వయసదస:86
లఇ: పవ

6645 SQX1641638
పపరర: మమధవ వసఇ

95-119/419

భరస : వనఇకటశరరరవవ వ్సఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-545
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-119/421

6648 SQX0125062
పపరర: ⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍
⌍⌍⌍⌍
భరస : ⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-547
వయసదస:33
లఇ: ససస స

95-119/422

95-119/424

6651 SQX0228486
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ ఏలలరర

95-119/425

తఇడడ:డ ససతదరరమయయ ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-547
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-119/427

6654 SQX0724500
పపరర: పవరష చఇదడ కకశశర కకమమర
ఏలలరర
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ ఎలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:46-5-547
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-119/428

95-119/430

6657 SQX1623496
పపరర: పవజ బఇడల

95-119/431

తఇడడ:డ అపరష రరవవ చఇతల
ఇఇటట ననఇ:46-5-548
వయసదస:39
లఇ: పవ
6659 SQX2691780
పపరర: చరఇజవరరవవ పవవరదడ

95-119/416

భరస : కకరణ గఇట
ఇఇటట ననఇ:46-5-545
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : శరకరఇత గఇట
ఇఇటట ననఇ:46-5-547
వయసదస:30
లఇ: ససస స

6655 SQX0125377
పపరర: వనఇకట రరమ సరయ పడసరద
తదడతపలల
తఇడడ:డ రరమశరససల న
ఇఇటట ననఇ:46-5-548
వయసదస:56
లఇ: పవ

95-119/410

95-119/415 6642 SQX1430925
6641 SQX0421677
పపరర: వనఇకట సఫ మ శశఖర రరవవ బమరగల
పపరర: నవయ గఇట

6644 SQX1641547
పపరర: సదపన కరలలపవ

95-119/407

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ గటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-544
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటటశదర రరవవ ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-547
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఫ మశశఖర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-547
వయసదస:39
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

6636 SQX0270124
పపరర: చఇదదక
డ గటభట గటట

95-119/409

భరస : జగదదశ కకమమర గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-545
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : సఫ మశశఖర రరవవ బమదల
ఇఇటట ననఇ:46-5-547
వయసదస:55
లఇ: ససస స
6652 SQX0432062
పపరర: భభనదపడకరశ బమరరల

6635 MLJ2484426
పపరర: శరనవరసరరవవ గటభట

భరస : చఇదడశశఖర కరలలపవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-545
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ వ్సఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-545
వయసదస:45
లఇ: పవ
6649 SQX0125336
పపరర: ఆదదలకడక బమదల

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ చఇదథలక
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభపయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-545
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-119/417

6633 SQX1455717
పపరర: రరజగష కకమమర చఇదథలక

భరస : హహమ సదబడహకణణయశదర రరవవ రరచబతతన
ఇఇటట ననఇ:46-5-542
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-545
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-545
వయసదస:40
లఇ: పవ
6643 SQX1641539
పపరర: చఇదడశశఖరరవవ కరలలపవ

95-119/406

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ నరరవవ గటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-544
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ గటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-544
వయసదస:32
లఇ: పవ
6640 MLJ0857532
పపరర: జగదదష కకమమర గడడ ఇ

6632 SQX1430917
పపరర: శవ నదగ శర రరచబతతన

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-5-548
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-119/433

95-119/434
6660 SQX2691798
పపరర: వనఇకటసఇపతతసమమర పవవరదడ⌍

తఇడడ:డ చరఇజవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-548
వయసదస:53
లఇ: పవ
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6661 SQX2691806
పపరర: తరరమలరవచఇదర పవవరదడ

95-119/435

తఇడడ:డ చరఇజవరరవవ పవవరదడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-548
వయసదస:47
లఇ: పవ
6664 MLJ2484566
పపరర: మరరయమక⌍ గనపలల ⌍

95-119/438

95-119/441

95-119/444

95-114/741

95-119/449

95-119/452

95-119/455

తఇడడ:డ సరఈ బభబఝ బరఇ బరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-553
వయసదస:29
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

6674 MLJ0855585
పపరర: నరససఇహమమరరస చదఇడడరర

6677 MLJ2484038
పపరర: మహహశదరరరవవ జఇజనఇ

6680 MLJ2484681
పపరర: సరయబభబఝ బరఇ

6683 SQX0105718
పపరర: వరలకడక నదగభబనరర⌍

95-119/458

6686 SQX2895712
పపరర: జబబరరయమ సదలమసనద షపక

95-119/447

6689 SQX1347443
పపరర: అఇజల దతవ అఇకరల

6669 SQX2691749
పపరర: వనఇకటటశదరరల గఇడడ

95-119/443

6672 SQX2691772
పపరర: సదమతడ గఇడడ

95-119/446

6675 MLJ0859124
పపరర: సదగఝణకకమమరర చదఇడడరర

95-119/448

భరస : నరససఇహమమరరస చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-119/450

6678 MLJ2484228
పపరర: శర లలత జఇజనఇ

95-119/451

తఇడడ:డ మహహశదరరరవవ జఇజనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-119/453

6681 MLJ2484756
పపరర: సదశల చడలఇకకరరస

95-119/454

భరస : శశషగరరరరరవవ చలఇకకరరస
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:75
లఇ: ససస స
95-119/456

6684 SQX0553487
పపరర: సరయ లలత కనదన గఇడడ

95-119/457

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల గఇడడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-117/1304

భఇధదవవ: అరరణకకమరర గగల
ఇఇటట ననఇ:46-5-552
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-119/460

95-119/440

భరస : వనఇకటటశదరరల గఇడడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-549
వయసదస:73
లఇ: ససస స

భరస : బభల గఇగరధర తలక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సరదమ సఇకక
ఇఇటట ననఇ:46-5-551
వయసదస:30
లఇ: పవ
6688 SQX0942334
పపరర: కకషష సరమమఇథ బరఇ

95-119/445

తఇడడ:డ బలరరఇదదసద బరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపరయయ నదగభబనర
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:45
లఇ: పవ
6685 SQX1147983
పపరర: వనఇకటటష సఇకక

6671 SQX2691764
పపరర: శరయమలమదతవ మఝతదయల

6666 MLJ2484673
పపరర: సదధదరరణణ బరఇ

తఇడడ:డ కననయయనదయఝడడ గఇడడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-549
వయసదస:75
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ జఇజనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహహశదర రరవవ జఇజనఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:42
లఇ: పవ
6682 SQX0105700
పపరర: బభలగఇగరధర తలక నదగభబనరర

95-119/442

తఇడడ:డ సతయనదనరరయణ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహమమరరస చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:46
లఇ: పవ
6679 MLJ2484376
పపరర: కళళయణ చకరవరరస జఇజనఇ

6668 SQX0337790
పపరర: తదడతపల శరదతవ⌍

95-119/437

భరస : సరయబభబఝ బరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-549
వయసదస:61
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయఝలక మఝతదయల
ఇఇటట ననఇ:46-5-549
వయసదస:76
లఇ: ససస స

భరస : దదరడల పవరష చఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-550
వయసదస:44
లఇ: ససస స
6676 MLJ0859256
పపరర: సతశకకమమర చదఇడడరర

95-119/439

భరస : వనఇకట రరమసరయ పడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-549
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక మఝతదయల
ఇఇటట ననఇ:46-5-549
వయసదస:52
లఇ: పవ
6673 SQX2844231
పపరర: దదరడల లకడక కకసదమ వరణణ

6665 MLJ2484574
పపరర: రరమయయ⌍ గనపలల ⌍

6663 MLJ0858969
పపరర: సదభభషసమల ⌍ చదఇడడరర⌍
తఇడడ:డ నరససఇహమమరరస ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-549
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రతనఇ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-549
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : మమరరత శరధర మఝతదయల
ఇఇటట ననఇ:46-5-549
వయసదస:49
లఇ: ససస స
6670 SQX2691756
పపరర: మమరరత శరధర మఝతదయల

95-119/436

భరస : చరఇజవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-548
వయసదస:76
లఇ: ససస స

భరస : రరమయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-5-549
వయసదస:56
లఇ: ససస స
6667 SQX0186320
పపరర: వనఇకట శరలకడక మఝతదయల

6662 SQX2691814
పపరర: కకషషకకమమరర పవవరదడ⌍

6687 SQX0554063
పపరర: యజజ దదపక బరఇ

95-119/459

తఇడడ:డ సరయబభబఝ బరఇ
ఇఇటట ననఇ:46-5-553
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-119/461

భరస : వనఇకట నదగగశదర రరవవ అఇకరల
ఇఇటట ననఇ:46-5-553
వయసదస:29
లఇ: ససస స

95-119/462
6690 SQX1347476
పపరర: వనఇకట నదగగశదర రరవవ అఇకరల

తఇడడ:డ చనన కకఇడయయ అఇకరల
ఇఇటట ననఇ:46-5-553
వయసదస:47
లఇ: పవ
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6691 SQX0339762
పపరర: పసరరమమళల నదగ యఝగగఇదడ

95-119/464

తఇడడ:డ లకడక నరససఇహమమరరస యఝగగఇదడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-554
వయసదస:37
లఇ: పవ

6692 SQX2226819
పపరర: వనఇకట సతయ సరయ పదదకవత
పసలల లరర
భరస : వనఇకట శశష చలపత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-5-554
వయసదస:60
లఇ: ససస స

6694 SQX0724484
పపరర: ఉమమ కకమమర కకపష

6695 SQX0687087
పపరర: లకకకనరససఇహరరవవ బబ లశశటట

95-119/467

95-119/463

95-119/466

తఇడడ:డ కకటటఇబ రరమశరక కకపష
ఇఇటట ననఇ:46-5-555
వయసదస:51
లఇ: పవ
6697 SQX1641422
పపరర: సదనలమడఘవనద న బబ లశశటట

6698 SQX1641430
పపరర: అనడష బబ లశశటట

తఇడడ:డ లకక నరససఇహ రరవవ బబ లససలటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-556
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : సదనరరఘవవఇదడ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-556
వయసదస:32
లఇ: ససస స

6700 MLJ0853986
పపరర: దరరరబభయ లమల

6701 MLJ0853994
పపరర: పవషరషబభయ లమల

95-119/472

భరస : శరయమమ
ల ల లమల
ఇఇటట ననఇ:46-5-557
వయసదస:48
లఇ: ససస స
6703 MLJ0856138
పపరర: శరయమమ
ల ల లమల
భరస : రఘఝనదదదలల లమల
ఇఇటట ననఇ:46-5-557
వయసదస:56
లఇ: ససస స
6706 SQX1943935
పపరర: షసరదన
ర ద తల ల లమల

95-119/478

95-117/1259

95-117/1262

తఇడడ:డ మఇగరయ నదయక బభనదవతత
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:58
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

6710 SQX0321752
పపరర: ససమయ ఆరరబఇడల

6713 SQX0414623
పపరర: షపక జజన బభషర

95-117/1265

6716 SQX1300847
పపరర: శరమమయల పడసరద కకఇడతటట

95-119/476

6719 SQX1300938
పపరర: బదదడ బభనదవతత
భరస : బదదల బభనదవతత
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:56
లఇ: ససస స

95-119/471

6702 MLJ0854018
పపరర: రరఇ లమల లమల

95-119/474

6705 SQX1641497
పపరర: షసరరనదథ లమల

95-119/477

తఇడడ:డ రరమ లమల లమల
ఇఇటట ననఇ:46-5-557
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-117/1257

6708 SQX0321174
పపరర: అఇజనకకమమరర చడరరకలరర

95-117/1258

భరస : శరనవరసదలక చడరరకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-117/1260

6711 SQX0321828
పపరర: అషఫ క కకనద

95-117/1261

తఇడడ:డ వనఇకయయ కకనద
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-117/1263

6714 SQX0414649
పపరర: శరనవరసదలక చడరరకలరర

95-117/1264

తఇడడ:డ నరససఇహహలక చడరరకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-117/1266

తఇడడ:డ మమరస కకఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-117/1268

6699 MLJ0853119
పపరర: శవ బభయ లమలమ

తఇడడ:డ మధదసడదనదలల లమల
ఇఇటట ననఇ:46-5-557
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసదలక చడరరకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:38
లఇ: పవ
6718 SQX1300912
పపరర: బదదల బభనదవతత

95-119/473

తఇడడ:డ పసచచయయ ఆరరబఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబబయయ ఆరరబఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:38
లఇ: పవ
6715 SQX0414656
పపరర: రరమకకరషష చడరరకలరర

6707 SQX0321141
పపరర: శరనవరసరరవవ మలలల పరటట

95-119/468

భరస : రఘఝనదథ లమలమ
ఇఇటట ననఇ:46-5-557
వయసదస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజగఝలక మలలల పరటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ భమషణఇ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:38
లఇ: పవ
6712 SQX0414599
పపరర: పసచచయయ ఆరరబఇడల

95-119/470

తఇడడ:డ శరయమమ
ల ల లమల
ఇఇటట ననఇ:46-5-557
వయసదస:76
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఇలమల లమల
ఇఇటట ననఇ:46-5-557
వయసదస:26
లఇ: పవ
6709 SQX0321398
పపరర: శశఖర దదసరర

6704 MLJ0858308
పపరర: రఘఝనదదదలల లమల

6696 SQX0687368
పపరర: లకకక సదససల బబ లశశటట
భరస : లకకకనరససఇహరరవవ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-556
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : రరఇ లమల లమల
ఇఇటట ననఇ:46-5-557
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-119/475

95-119/465

భరస : ఉమమ కకమమర కకపష
ఇఇటట ననఇ:46-5-555
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అకసఇబబ టల బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-556
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-119/469

6693 SQX0724443
పపరర: నరజ కకపష

6717 SQX1300896
పపరర: భభగయ రగఖ బబ లల ఇపలల

95-117/1267

భరస : శరమమయల పడసరద కకఇడతటట
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-117/1269

6720 SQX1300979
పపరర: కగజయ కకమమరర బరరర

95-117/1270

భరస : వనన ఎ అమర కకమమర బరరర
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:37
లఇ: ససస స
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6721 SQX1369322
పపరర: వరరష చఇదడ

95-117/1271

తఇడడ:డ థదమస చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:30
లఇ: ససస స
6724 SQX2423564
పపరర: అశశక బభబఝ చతగఝ

95-70/1190

95-120/43

భరస : వనఇకట పవన కకమమర గరరర
ఇఇటట ననఇ:46-5,F.NO.503
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-114/604

భరస : నదగభమషణఇ amarlapudi.ar
ఇఇటట ననఇ:46-6
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-119/481

6728 SQX0754721
పపరర: వనఇకట పదదకవత శఖమకకలల

95-114/605

భరస : యస వ సతయనదరరయణ మమరరస ససఖకకళళ
ఇఇటట ననఇ:46-6
వయసదస:49
లఇ: ససస స
6731 SQX1078816
పపరర: రరజజ రరవవ కఇబభల

6732 SQX1016758
పపరర: శర లకడక పపటటటట

95-119/480

95-119/479

6734 SQX2139384
పపరర: అబఝదలమల బబగ

తఇడడ:డ బభబఝ రరవవ పసటటటట
ఇఇటట ననఇ:46-6-42
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-118/1021

6737 SQX1570309
పపరర: తననరర శరయమ కకమమర

6743 SQX0101980
పపరర: నరగఇదడ మహమమటఇ

95-115/682
6735 SQX1620070
పపరర: జ వ ఎల నవయ కకరస ర కఇభఇపరటట

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కఇభఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-7-291
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-114/606

6738 MLJ1264456
పపరర: లకడక చదలవరడ

95-106/729

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-9-330
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-114/118

భరస : నరఇజన కకమమర⌍
ఇఇటట ననఇ:46-12
వయసదస:42
లఇ: ససస స

6741 SQX1428748
పపరర: నదగయయ కనగఇటట

95-114/119

తఇడడ:డ మఝతస యయ కనగఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-12
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-114/121

95-114/122
6744 SQX0101998
పపరర: వనఇకటటశదరరవవ మహమమటఇ

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ⌍ మహమమటఇ
ఇఇటట ననఇ:46-13
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ మహమమటఇ
ఇఇటట ననఇ:46-13
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ మహమమటఇ
ఇఇటట ననఇ:46-13
వయసదస:60
లఇ: పవ

6745 SQX0754598
పపరర: లకకకనదరరయణ తఇగర

6746 SQX0754986
పపరర: సరగజ తఇగర

6747 SQX2699619
పపరర: శరచరణ తరరమలశశటట ⌍

తఇడడ:డ రరమసరదమ తఇగర
ఇఇటట ననఇ:46-13
వయసదస:79
లఇ: పవ

95-114/123

వయసస 01-01-2021 నటక

95-114/124

భరస : లకకకనదరరయణ తఇగర
ఇఇటట ననఇ:46-13
వయసదస:74
లఇ: ససస స

95-114/126 6749 MLJ1412808
6748 SQX1260215
పపరర: చడఇచద శశష జజజ న పడదదప కకనవఫ టట
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ యమరల గడడ

తఇడడ:డ చడఇచద శవ రరమమరరవవ కకనవఫ టట
ఇఇటట ననఇ:46-16
వయసదస:26
లఇ: పవ

95-120/42

95-114/603

95-114/117 6740 SQX0475913
6739 MLJ0855726
పపరర: శరరర ససజనయ సడమపసడయ ఫసలప
పపరర: షరరరల షరరగన⌍

95-114/120

6726 SQX0082370
పపరర: వనఇకట పవన కకమమర గరగర

6729 SQX2699627
పపరర: శరయమమయలకనరఇజన కకమమర⌍
ఫసలఫ⌍
తఇడడ:డ బభలపసడయన⌍ philippines
ఇఇటట ననఇ:46-6
వయసదస:74
లఇ: పవ

95-114/602

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ తననరర
ఇఇటట ననఇ:46-8
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : గణణశ
ఇఇటట ననఇ:46-12
వయసదస:39
లఇ: ససస స

95-117/1273

తఇడడ:డ రరఇ పడసరద గరగర
ఇఇటట ననఇ:46-5,F.NO.503
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహబమబ బబగ
ఇఇటట ననఇ:46-6-278
వయసదస:23
లఇ: పవ

భరస : శశఖర మఝరరరర
ఇఇటట ననఇ:46-8
వయసదస:71
లఇ: ససస స

6742 MLJ0850131
పపరర: అరరణ⌍ మహమమటఇ⌍

95-114/463

తఇడడ:డ నదరరయణ కఇబభల
ఇఇటట ననఇ:46-6-28
వయసదస:75
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మరన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-6-72
వయసదస:61
లఇ: పవ
6736 SQX0911073
పపరర: మరరస శరలకకక మఝరరరర

6725 SQX2447118
పపరర: సదరగశ కకట

6723 SQX1689967
పపరర: ససనదద బ షపక
భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయయ కకట
ఇఇటట ననఇ:46-5 kothapeta
వయసదస:51
లఇ: పవ

6727 SQX1135079
పపరర: మనక గరరర

6733 SQX1078832
పపరర: మహబమబ సదబభన షపక

95-117/1272

భరస : థదమస చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:46-5-560
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ చతగఝ
ఇఇటట ననఇ:46-5-2074
వయసదస:30
లఇ: పవ

6730 SQX2699635
పపరర: అమరల పవడడ ఉషర ససలదయమ

6722 SQX1369355
పపరర: నరకల చఇదడ

తఇడడ:డ వసఇతరరవవ యమరల గడడ
ఇఇటట ననఇ:46.16-1097
వయసదస:71
లఇ: పవ

95-114/125

తఇడడ:డ సదబబయయ⌍ తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-13
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-22/1291

95-114/127
6750 MLJ0851782
పపరర: ఆనఇదహరవరపడసరదద గఝడడవర⌍

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ⌍ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:59
లఇ: పవ
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6751 MLJ2465144
పపరర: మఝరళ తవరద

95-114/128

తఇడడ:డ హరరగగపరల తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:38
లఇ: పవ
6754 SQX0628826
పపరర: కకషషకకమమరర కకతస మమసద⌍

95-114/131

6755 SQX0754689
పపరర: రజన తవరద

95-114/134

6758 SQX2699528
పపరర: హరగగపరల తవరద⌍

95-114/132

95-114/137

6763 SQX2699577
పపరర: శకకఇతల కనగరలకపవల⌍

95-114/140

6761 SQX2699551
పపరర: పవనదనరరవవ గఝడడవరడ⌍

95-114/135

భరస : వనఇకటటశదరరల⌍ కరన గరకలకపల
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:72
లఇ: ససస స

95-114/138

6767 SQX0175984
పపరర: ఆదదలకడక గగపస⌍

6759 SQX2699536
పపరర: శరనవరసరరవవ తవరద

95-114/141

95-22/1292

6768 SQX1262195
పపరర: లకడక పరవన కనగరలకపవల

95-114/144 6771 MLJ2468353
6770 MLJ0854315
పపరర: శరరరమమమరరస⌍ కకమకలపరడడ⌍
పపరర: రమమదతవ కకతస మమసద⌍

95-114/148

6773 SQX1279703
పపరర: రమయ నళన తవద

6774 SQX1066811
పపరర: హహమమవత కకలల పర

భరస : బభలమ కరసస రరవవ పసరరమమళళ
ఇఇటట ననఇ:46-21/1
వయసదస:30
లఇ: ససస స

6778 SQX2200459
పపరర: సరయ రరఘవవఇదడ అఖల
కరకకమమనద
తఇడడ:డ సదరరఇదడ బభబఝ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-21/1
వయసదస:20
లఇ: పవ

6779 SQX2699502
పపరర: భమనదగసదఇదరర కరకకమనద⌍

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/582

భరస : మహన మఝరళ కకషష తవద
ఇఇటట ననఇ:46-20
వయసదస:33
లఇ: ససస స

95-114/151

95-114/145

భరస : శఇకరరరవవ⌍ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-20
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకట సదబబయయ పసరరమమళళ
ఇఇటట ననఇ:46-21/1
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : మలల కరరరఫ నరరవవ⌍ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-21/1
వయసదస:75
లఇ: ససస స

95-115/580

భరస : రమమష కనగరలకపవల
ఇఇటట ననఇ:46-19
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ⌍ కకమకలపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-20
వయసదస:62
లఇ: పవ

6776 SQX0963553
పపరర: లకకక కకషష వవణణ పసరరమమళల

95-114/142

భరస : శరనవరసరరవవ⌍ తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:52
లఇ: ససస స

95-115/581
6769 SQX1344324
పపరర: చడఇచద శశష పవన కకమమర
కకఇజగటట
తఇడడ:డ చడఇచద శవ రరమయయ కకఇజగటట
ఇఇటట ననఇ:46-19
వయసదస:28
లఇ: పవ

6775 SQX0911081
పపరర: కరశ రరవవ పసరరమమళళ

95-114/139

6765 SQX2699593
పపరర: లలమవసఇతకకమమరర తవరద⌍

తలల : నదరరయణమక⌍ గగపస
ఇఇటట ననఇ:46-17-817
వయసదస:43
లఇ: ససస స

95-114/146

95-114/136

6762 SQX2699569
పపరర: పడమల గఝడడవరడ⌍

భరస : వనఇకటటశదరరల⌍ కరన గరకలకపల
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:48
లఇ: ససస స

6772 SQX1590026
పపరర: నదగ సరయ వనఇకట కకమమరర
కకతస మమసద
తఇడడ:డ సదబడమణయఎఇ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-20
వయసదస:26
లఇ: ససస స

95-114/133

భరస : హనదమఇతరరవవ⌍ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:79
లఇ: ససస స

భరస : హరగగపరల⌍ తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-114/143

6756 SQX0755009
పపరర: సడవఇత తవరద

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ⌍ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:54
లఇ: పవ
6764 SQX2699585
పపరర: అనదరరధ తవరద⌍

95-114/130

భరస : లకకణ తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:67
లఇ: పవ

6760 SQX2699544
పపరర: వనఇకటరమమష కకమమర
కనగరపవల⌍
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ కరన గరకలకపల
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:54
లఇ: పవ

6753 SQX0628818
పపరర: చననఏసద కకతస మమసద⌍
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : శవకకమమర తవద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ తవద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:31
లఇ: ససస స

6766 SQX2699601
పపరర: కరరణ కకమమరర కనగరలకపవల⌍

95-114/129

తఇడడ:డ హరరగగపరల తవరద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : చననఏసద⌍ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:46-17
వయసదస:42
లఇ: ససస స
6757 SQX1226654
పపరర: తవద మణణ దదవయ భభరత

6752 MLJ2465318
పపరర: లకకణ తవరద

95-114/147

భరస : రరజజ రరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:46-21
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-114/149

6777 SQX2061489
పపరర: సడరయ ధరనష పసరరమమళల

95-114/150

తఇడడ:డ బభలకరశ రరవవ పసరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:46-21/1
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-114/152

6780 SQX2699510
పపరర: వనఇకటపదదకవత కరకకమమనద

95-114/153

భరస : వనఇకటదదవరకర కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-21/1
వయసదస:51
లఇ: ససస స
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6781 SQX2699494
పపరర: వనఇకటదదవరకర కరకకమమనద

95-114/155

6782 SQX2061711
పపరర: సరయ రరఘవవఇదడ అఖల
కరకకమమనద
తఇడడ:డ సదరరఇదడ బభబఝ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-21/1
వయసదస:21
లఇ: పవ

95-115/583

95-114/154
6783 SQX1686047
పపరర: వ ఎన యస గరయతడ
పడతతయష కరకకమమనద
తఇడడ:డ సదరగఇదడ బభబఝ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-21/1BHASKAR DELUXE MA
వయసదస:24
లఇ: ససస స

95-106/730

6785 SQX2082956
పపరర: సరగశదర రరవవ చలక

95-106/731

6786 MLJ2468494
పపరర: అరరణకకమమరర⌍ గరధఇశశటట ⌍

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-21-1
వయసదస:34
లఇ: పవ
6784 SQX2082865
పపరర: సదరరజయ లకడక చలక
భరస : సరగదశదర రరవవ చలక
ఇఇటట ననఇ:46-23
వయసదస:65
లఇ: ససస స
6787 SQX1858299
పపరర: మహలకడక చతకలరర

తఇడడ:డ కకటయయ చలక
ఇఇటట ననఇ:46-23
వయసదస:74
లఇ: పవ
95-114/157

భరస : నదరరయణ రరవవ చతకలరర
ఇఇటట ననఇ:46-23-31
వయసదస:30
లఇ: ససస స
6790 SQX0704924
పపరర: కరశలమశ సదమఇత కరకకమమనద

6788 MLJ0855478
పపరర: జయశర⌍ కరకకమమనద⌍

భరస : సదబడహకణయఇ⌍ గరదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-23
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-114/158

భరస : మహన కకషష⌍ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-114/160

6791 SQX1428615
పపరర: గరతదనదధ కరకకమమనద

95-114/161

95-114/164 6795 SQX2699437
6794 SQX2699429
పపరర: మహనకకషషమమరరస కరకకమమనద⌍
పపరర: వనఇకటనరససఇహరరవవ
కరకకమమనద⌍
తఇడడ:డ కకమమర⌍ కరకకమనద
తఇడడ:డ పడసరదరరవవ⌍ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-24
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:58
లఇ: పవ
వయసదస:56
లఇ: పవ

95-114/165

95-114/166

6797 SQX2699452
పపరర: లలమవత కరకకమమనద⌍

95-114/168

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : కకమమర⌍ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:26
లఇ: ససస స

6799 SQX2699478
పపరర: పదదకన కరకకమమనద⌍

6800 SQX2699486
పపరర: మమధవ కరకకమమనద

95-114/169

భరస : రమమష బభబఝ⌍ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:56
లఇ: ససస స
6802 SQX1581165
పపరర: వజయలకడక బబ గర వరపవ

95-114/172

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ వరద
ఇఇటట ననఇ:46-27
వయసదస:44
లఇ: పవ
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6803 SQX1581173
పపరర: రవ తతజ నవరరళల

95-114/175

6806 MLJ0857334
పపరర: వనఇకటటశదరరల⌍ వరదద⌍
తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ⌍ వరద
ఇఇటట ననఇ:46-27
వయసదస:66
లఇ: పవ

95-114/178

6798 SQX2699460
పపరర: వరలకడక కరకకమమనద⌍

భరస : వనఇకటహనదమఇతరరవవ⌍ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-114/170

6801 SQX1581157
పపరర: వనఇకటటశదరరల నవరరళల

95-114/171

తఇడడ:డ రరమయయ నవరరళల
ఇఇటట ననఇ:46-26
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-114/173

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల నవరరళల
ఇఇటట ననఇ:46-26
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల⌍ వరద
ఇఇటట ననఇ:46-27
వయసదస:60
లఇ: ససస స
6808 MLJ0857847
పపరర: భభససరరరవవ⌍ వరదద⌍

95-114/167

భరస : సదరగఇదడ బభబఝ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల నవరరళల
ఇఇటట ననఇ:46-26
వయసదస:26
లఇ: ససస స
6805 MLJ0854992
పపరర: నదగమలలల శదరర⌍ వరదద⌍

95-114/162
6792 SQX2699403
పపరర: వనఇకట హనదమతత రరవవ గఝపరస
కరకకమమనద
తఇడడ:డ కకమమర కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:64
లఇ: పవ

95-114/163

తఇడడ:డ కకమమర⌍ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:62
లఇ: పవ
6796 SQX2699445
పపరర: సదరగఇదడ బభబఝ కరకకమమనద

95-114/159
6789 MLJ0855486
పపరర: నదగవనఇకట పదక⌍ కరకకమమనద⌍

భరస : నరససఇహరరవవ⌍ కరకకమనద
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట హనడమఇత రరవ గఝపరస కరకకమ తఇడడ:డ వనఇకట హనదమఇతరరవవ గఝపరస కరకకమమ
ఇఇటట ననఇ:46-24
ఇఇటట ననఇ:46-24
వయసదస:30
లఇ: పవ
వయసదస:27
లఇ: పవ
6793 SQX2699411
పపరర: రమమష బభబఝ కరకకమమనద⌍

95-114/156

6804 MLJ0854893
పపరర: అజయఝసమమర⌍ వరదద⌍
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ వరద
ఇఇటట ననఇ:46-27
వయసదస:40
లఇ: పవ

95-114/176

6807 MLJ0857623
పపరర: వనఇకటసదజజత శఖమకకలల

95-114/177

భరస : వనఇకట కకటటరతనగఝపరస శఖమ కకలల
ఇఇటట ననఇ:46-27
వయసదస:59
లఇ: ససస స

95-114/179 6810 SQX2699395
6809 SQX2699387
పపరర: వనఇకట కకటటరతనగఝపరస శఖమకకలల
పపరర: కకషష చమకకరరస⌍

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ నరరవవ శఖమ కకలల
ఇఇటట ననఇ:46-27
వయసదస:62
లఇ: పవ

95-114/174

95-114/180

తఇడడ:డ సరగదశదరరరవవ⌍ చమకకరత
ఇఇటట ననఇ:46-27
వయసదస:71
లఇ: పవ
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95-114/181 6812 SQX2327914
6811 SQX1287763
పపరర: మధదసడదన రరవవ నఇదదపరటట
పపరర: వనఇకట శరఇత కనకకచరల

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రరవవ నఇదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : నదగ శవ కకమమర కనకకచరల
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:34
లఇ: ససస స

6814 SQX0184747
పపరర: బభజ షపక

6815 SQX0267427
పపరర: శర లలత దతవ గగవఇదరరజల

95-117/988

తఇడడ:డ మమలమల శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:39
లఇ: పవ
6817 SQX1174333
పపరర: అయయషర పరరదన షపక

95-117/991

6818 SQX1268334
పపరర: సరయ లకడక పరలలపవ

95-117/994

6821 SQX1627860
పపరర: రరజగఇదడ బహదదర రరట

తఇడడ:డ అనఇతరరధదకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-29
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-115/587

6829 SQX0369652
పపరర: లకకక పడసనన కకమమర అదతదపలల

95-114/185

తఇడడ:డ కలలషర శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-117/992

6827 SQX0143842
పపరర: నరకల అదతదపలల

95-115/588

భరస : రరమమరరస కరనదల
ఇఇటట ననఇ:46-32
వయసదస:34
లఇ: ససస స

95-117/996
6822 SQX1690957
పపరర: వనఇకట సతయ నదరరయణ
పడసరద గగవఇదరరజ
తఇడడ:డ శర మఝరళ కకషష పడసరద గగవఇదరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:46
లఇ: పవ

95-115/586

6825 SQX2141174
పపరర: సదపన చలకవడడ

95-114/182

భరస : లకడక వర పడసనన కకమమర చలకవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-30
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-114/183

6828 SQX0161893
పపరర: అదడదపలల హనదమఇతరరవవ

95-114/186 6831 SQX0416404
6830 SQX0370783
పపరర: రరపలమవణయ దదరర సరదత అదతదపలల
పపరర: శరత చఇదడ⌍ కకలమల⌍

6833 MLJ2468379
పపరర: ఇఇదదమత కరనదల

6836 SQX2697761
పపరర: శరఇతకకమమరర కరనదల

6839 SQX0163121
పపరర: ఉమ దతవ⌍ గరగర⌍
భరస : రరమ చఇదడరరవవ⌍ గరగర
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:53
లఇ: ససస స

95-114/184

తఇడడ:డ సదబబయయ అదడదపలల
ఇఇటట ననఇ:46-32
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-114/187

తఇడడ:డ వనఇకటపషయయ⌍ కకళల
ఇఇటట ననఇ:46-32
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-115/589

6834 SQX0550301
పపరర: కరనదల శరలలఖ

95-115/590

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-32
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-115/592

భరస : చడననకగశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-32
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-114/189

95-117/993

95-117/995

భరస : చనననరససఇహ గగజ
ఇఇటట ననఇ:46-32
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-115/591

6819 SQX1569781
పపరర: శరఇతతష బహదదర తటటనస
తఇడడ:డ మమన బహదదర తటటనస
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : పడసనన కకమమర అదడదపలల
ఇఇటట ననఇ:46-32
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహగకడ
ఇఇటట ననఇ:46-32
వయసదస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-117/990

భరస : హనదమఇత రరవవ అదడదపలల
ఇఇటట ననఇ:46-32
వయసదస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ అదడదపలల
ఇఇటట ననఇ:46-32
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ⌍ గరగర
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:55
లఇ: పవ

6816 SQX1174325
పపరర: నడర అహమకద షపక

తఇడడ:డ అనఇతరరధదకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-29
వయసదస:27
లఇ: పవ

6826 SQX1260413
పపరర: యశవఇత రఇగ సరయ
బమడడపరటట
తఇడడ:డ శరనవరస మమరరస బమడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:46-31
వయసదస:27
లఇ: పవ

6838 SQX0163030
పపరర: రరమ చఇదడ రరవవ⌍ గరగర⌍

95-117/989

తఇడడ:డ మన బహదదర రరట రరట
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:25
లఇ: పవ

95-115/585 6824 SQX2697787
6823 SQX2697779
పపరర: అనఇత సరఇబశవరరవవ చలకవరదద
పపరర: ధన బభల కకమమర చలకవరదద

6835 SQX1547233
పపరర: వరణణ కరనదల

95-117/987

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ పరలలపవ
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ధన కరరరస
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:39
లఇ: పవ

6832 MLJ2468361
పపరర: శశశలజ కరనదల

6813 SQX0060087
పపరర: మఝరళ కకషష పడసరద
గగవఇదరరజల
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:30
లఇ: ససస స

భరస : నడర అహమకద శరయక
ఇఇటట ననఇ:46-28
వయసదస:30
లఇ: ససస స
6820 SQX1577073
పపరర: బననద కరరరస

95-115/584

6837 MLJ2465409
పపరర: రరమనదధ⌍ భభగరవతతల⌍

95-114/188

తఇడడ:డ భభవనదరరయణ⌍ భభగరవతతల
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-114/190

6840 SQX0369900
పపరర: కకణతఇ శరనవరస⌍

95-114/191

తఇడడ:డ నదగకకటటశదర రరవవ⌍ కకనతఇ
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:51
లఇ: పవ
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6841 SQX2699379
పపరర: వజయకకమమర కరటటరర⌍

95-114/192

తఇడడ:డ పసదపవలల యయ⌍ కరటటరర
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:50
లఇ: పవ
6844 SQX1190040
పపరర: గకతమ కకషష రరడడడ మఝళళ

95-115/596
6845 SQX2415263
పపరర: హహమ వనఇకట మణణకరఇత పవన
రరజగశ గరరర
తఇడడ:డ రరమ చఇదడ రరవవ గరరర
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:24
లఇ: పవ

6846 SQX2697712
పపరర: సదరగష కకమమర బభబఝ
కరకకమమనద
తఇడడ:డ పడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-115/597

95-115/598

6848 SQX2697738
పపరర: రరమమకరరస కరనదల

6849 SQX2697746
పపరర: బఝజఫగకడ కరనదల

95-115/600

95-115/601

95-115/602

95-114/197

95-196/90

తఇడడ:డ గగపరలమడవవ
ఇఇటట ననఇ:46-45
వయసదస:60
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-114/195

6857 SQX2113025
పపరర: హనదమమయమక శవరడడ

6860 SQX0089102
పపరర: శరయమల అఇదడ

95-114/200

6863 SQX0704486
పపరర: సదనతద గఇజ

95-143/108

6866 SQX2697696
పపరర: జయపడద కరకరపరరస

95-114/198

6869 SQX0754507
పపరర: వనఇకటటశదరరల ససఇగఇశశటట
తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:46-45
వయసదస:70
లఇ: పవ

95-114/196

6858 SQX2112233
పపరర: వనఇకట శవ నగఝ శవరడడ

95-196/89

6861 SQX0089326
పపరర: కకటట వవఇకటటశదర రరవవ అఇదడ

95-114/199

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ అఇదత
ఇఇటట ననఇ:46-40
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-114/201

6864 SQX1206789
పపరర: సదశల గఇజ

95-114/202

భరస : శరనవరస రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-40
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-115/604

భరస : ససతదపతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-41
వయసదస:74
లఇ: ససస స
95-115/606

6855 SQX0704205
పపరర: అజయ కకమమర గఇజ

తఇడడ:డ లఇగయయ శవరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-38
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : చడనదనరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-40
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-115/603

95-114/194

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-38
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : మసరసనదడవవ అఇదడ
ఇఇటట ననఇ:46-40
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతదపతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-41
వయసదస:55
లఇ: పవ
6868 MLJ2465235
పపరర: శరనవరసద చదలవరడ

6854 SQX0369330
పపరర: నరహరర రరజయలకడక⌍

6852 SQX1466219
పపరర: రరమ బభబఝ భభగయఇ
తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ భభగయఇ
ఇఇటట ననఇ:46-33/1
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : లఇగయయ శవరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-38
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసరదరరవవ అఇదత
ఇఇటట ననఇ:46-40
వయసదస:55
లఇ: పవ
6865 SQX2697688
పపరర: లకకణరరవవ కరకరపరరస

95-114/193

తలల : పడమల రరణణ⌍ కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:46-38
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఝరవయయ శవరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-38
వయసదస:71
లఇ: ససస స
6862 SQX0089490
పపరర: మసరసన రరవవ అఇదడ

6851 SQX0475327
పపరర: సడరయకకమమరర మఇడడకఇటట⌍

తఇడడ:డ శరకరఇత
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ⌍ మఇడడకఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-33/1
వయసదస:69
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకట శవ నదగమ శవరడడ
ఇఇటట ననఇ:46-38
వయసదస:32
లఇ: ససస స
6859 SQX2112662
పపరర: లఇగయయ శవరడడ

95-115/599

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:46-33-60
వయసదస:42
లఇ: ససస స
6856 SQX0911065
పపరర: శరవఇత ససవరఢక

95-115/594

95-115/595

భరస : ఆదదనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:27
లఇ: ససస స
6853 SQX1894260
పపరర: బబ షపక

6843 SQX0165050
పపరర: రరఘవ రవ శఇకర పరరస
తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరకరఇత
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:27
లఇ: పవ
6850 SQX2697753
పపరర: చఇదడకకమమరర కరనదల

95-115/593

తఇడడ:డ శరకరఇత
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటసదర రరడడడ మఝళళ
ఇఇటట ననఇ:46-33
వయసదస:37
లఇ: పవ
6847 SQX2697720
పపరర: చనననరససఇహగకడ కరనదల

6842 MLJ2465250
పపరర: నరససఇహగకడ కరనదల

6867 SQX2697704
పపరర: సదనల కరకరపరరస

95-115/605

భరస : లకకణరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-41
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-115/607

6870 SQX0754556
పపరర: శరనవరస ససఇగఇశశటట

95-115/608

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-45
వయసదస:34
లఇ: పవ
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6871 SQX0754655
పపరర: లలత ససఇగఇశశటట

95-115/609

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-45
వయసదస:60
లఇ: ససస స
6874 SQX0910349
పపరర: రరధదకర చదఇడడరర

95-115/612

6875 SQX2697670
పపరర: భభససరమమరరస గగటటటట

95-115/615

6880 SQX2699361
పపరర: రమమష కకమమర పఇదదటట⌍

95-114/609

6878 MLJ2465284
పపరర: రరజగషతసమమర⌍ పఇదదత⌍

తఇడడ:డ రరఘవయయ⌍ పదథద
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:74
లఇ: పవ
95-115/618

6884 SQX2697613
పపరర: శరనవరసరరవవ సఫ మ

భరస : మమహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-115/624

6890 SQX0911107
పపరర: ససమయ శర పదదకవత చలల గఝఇడల

భరస : ఉమమమహహశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-48
వయసదస:55
లఇ: ససస స

6893 SQX2697597
పపరర: ఉమమదతవ చలల గఝఇడల

తఇడడ:డ ఉమమమహహశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-49
వయసదస:34
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/619

6899 SQX0963447
పపరర: లకకక మమనక రరజ
భరస : పడవణ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:46-49
వయసదస:28
లఇ: ససస స

6879 MLJ2468403
పపరర: సరఇబభడజయలకడక పఇడడటట⌍

95-114/608

6882 SQX0580183
పపరర: దదరరరనదగమలలల శదరర సఫ మ

95-115/617

6885 SQX2697621
పపరర: ఆదదలకడక సఫ మ

95-115/620

భరస : హనదమయయ
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:79
లఇ: ససస స
95-115/622

6888 SQX2697654
పపరర: హహహమమవత సఫ మ

95-115/623

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-115/625

6891 SQX2697571
పపరర: ఉమమమహహశదరరరవవ జఇగరల

95-115/626

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-48
వయసదస:62
లఇ: పవ
95-115/628

6894 SQX1517632
పపరర: అఖలమ దతవ చలల గఝఇడల

95-115/683

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ చలల గఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:46-48
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-115/685

భరస : గగపరల కకషష
ఇఇటట ననఇ:46-49
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-115/687

95-115/614

భరస : జయసడరయపడసరదద
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-48
వయసదస:53
లఇ: ససస స

95-115/684 6896 SQX0549980
6895 SQX0549881
పపరర: జఇగరల ఎల యస ఆర శరకరఇత
పపరర: గఇజ కనక దదరర

తఇడడ:డ ఉమమ మహహశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-49
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-115/616

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-48
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-115/627

6876 SQX0089367
పపరర: అరరణ తతమకలగఝఇటల

భరస : రమమష కకమమర⌍ పదథద
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-48
వయసదస:33
లఇ: పవ

6898 SQX0704429
పపరర: రగవఇత కకమమర జఇగరల

95-114/607

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:56
లఇ: పవ

95-115/621 6887 SQX2697647
6886 SQX2697639
పపరర: అలవవలకమఇగరతయమరర జఇగరల
పపరర: శరదతవ సఫ మ

95-115/611

భరస : శరరరమచఇదడమమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-46
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలమలరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:58
లఇ: పవ

6892 SQX2697589
పపరర: పపడమలత జఇగరల

95-115/613

తఇడడ:డ రమమషతసమమర⌍ పదథద
ఇఇటట ననఇ:46-47
వయసదస:40
లఇ: పవ
6881 SQX0163683
పపరర: పదదకవత గరలదదననన

6873 SQX0910331
పపరర: రవకకమమర చదఇడడరర
తఇడడ:డ పరఇడడరఇగరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-45
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరరరజ
ఇఇటట ననఇ:46-45
వయసదస:59
లఇ: పవ

6877 SQX2697662
పపరర: శరరరమచఇదడమమరరస
తతమకలగఝఇటల
తఇడడ:డ రఇగరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-46
వయసదస:69
లఇ: పవ

6889 SQX0911099
పపరర: వ శవ రరమ కకరస ర చదలగఝఇదదల

95-115/610

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-45
వయసదస:30
లఇ: ససస స

భరస : రరవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:46-45
వయసదస:41
లఇ: ససస స

6883 SQX2697605
పపరర: శరనవరసరరవవ చలల గఝఇడల

6872 SQX0754812
పపరర: శరరష ససఇగఇశశటట

6897 SQX0608091
పపరర: దదరరర సహససన జఇగరల

95-115/686

భరస : వనఇకటకకషషపవనదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-49
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-115/688

6900 SQX0963512
పపరర: పడవణ కకమమర రరజ రరజ

95-115/689

తఇడడ:డ ఆదదశశష హజరరతడనయమ
ఇఇటట ననఇ:46-49
వయసదస:34
లఇ: పవ
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6901 SQX0998427
పపరర: సరగజన జజననలగడడ

95-115/690

భరస : గఝరనదదఇ జజననలగడడ
ఇఇటట ననఇ:46-49
వయసదస:59
లఇ: ససస స

6902 SQX2207157
పపరర: పపడమ నడనన
తలల : జజయతరకయ నడనన
ఇఇటట ననఇ:46-49
వయసదస:21
లఇ: పవ

95-115/693 6905 MLJ0855437
6904 SQX2697563
పపరర: వనఇకటకకషష పవనదనరరవవ జఇగరల
పపరర: రరఘవవఇదడ ఆకకరరత

తఇడడ:డ మహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-49
వయసదస:47
లఇ: పవ
6907 SQX2061752
పపరర: సదవరష రరజ అటటఇటట

95-115/696

95-115/699

95-115/702

95-116/590

95-115/707

95-115/709

95-115/712

తఇడడ:డ సదరగష
ఇఇటట ననఇ:46-51/1
వయసదస:35
లఇ: ససస స
6928 SQX2697449
పపరర: అఇజనదదతవ ఆకకరరత
భరస : ఉమమమహహశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-51/1
వయసదస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/700

6917 SQX2697472
పపరర: అమరరనధ ఆకకరరత

6920 SQX1296772
పపరర: ఉదయ శఇకర ఉపషనపలల

6923 MLJ0857060
పపరర: భభససర రరవవ ఆకకరత

6909 SQX2061802
పపరర: సదగఝణ కకమమర అతస ఇటట

6912 SQX2697514
పపరర: వశశదశదరరరవవ ఆకకరరత

95-115/703

6915 SQX2697548
పపరర: కనకదదరర ఆకకరరత

95-115/701

భరస : వశశదశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-115/705

6918 SQX2697480
పపరర: రరజయలకడక ఆకకరరత

95-115/706

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-50/1
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-114/610

6921 SQX2697456
పపరర: సదబభబరరవవ ఆకకరరత

95-115/708

తఇడడ:డ పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:46-51
వయసదస:74
లఇ: పవ
95-115/710

6924 SQX0089177
పపరర: మహనకకషష ఆకకరరత

95-115/711

తఇడడ:డ సదరగష
ఇఇటట ననఇ:46-51/1
వయసదస:34
లఇ: పవ

6926 SQX0164061
పపరర: పదదకవత ఆకకరరత

6927 SQX1482595
పపరర: రగజజ సషఇదన ఆకకరత

95-115/713

95-115/714

భరస : భభససర రరవవ ఆకకరత
ఇఇటట ననఇ:46-51/1
వయసదస:31
లఇ: ససస స

95-115/716 6930 SQX1206755
6929 SQX2214393
పపరర: ఉమ మహహశదర రరవవ ఆకకరత
పపరర: నదగ కవత పడవల

తఇడడ:డ పవననయయ ఆకకరత
ఇఇటట ననఇ:46-51-1
వయసదస:72
లఇ: పవ

95-115/698

95-115/704

తఇడడ:డ ఉమమమహహశదర రరవవ ఆకకరత
ఇఇటట ననఇ:46-51/1
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : అమర నదధ
ఇఇటట ననఇ:46-51/1
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-115/715

95-115/695

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రవ కకమమర ఉపషనపలల
ఇఇటట ననఇ:46-51
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-51
వయసదస:47
లఇ: ససస స
6925 SQX0089318
పపరర: పడవణ ఆకకరరత

6914 SQX2697530
పపరర: సతయవత ఆకకరరత

6906 MLJ0856385
పపరర: వనఇకటనరగఇదడ ఆకకరరత

తఇడడ:డ సదవరష రరజ అతస ఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:46-50/1
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-50/1
వయసదస:51
లఇ: ససస స
6922 SQX2697464
పపరర: వజయలకడక ఆకకరరత

95-115/697

భరస : సదరగశ
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : సదవరషరరజ అతస ఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:51
లఇ: ససస స
6919 SQX2697498
పపరర: అనదరరధ ఆకకరరత

6911 SQX2697506
పపరర: హనదమఇతరరవవ ఆకకరరత

95-115/692

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:65
లఇ: పవ
6916 SQX2062016
పపరర: బభగరయరరణణ అతస ఇటట

95-115/694

తఇడడ:డ సదవరష రరజ అతస ఇటట
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమదదసద రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:41
లఇ: పవ
6913 SQX2697522
పపరర: సదరగష ఆకకరరత

6908 SQX2061786
పపరర: సఫ న అతస ఇటట

6903 SQX2697555
పపరర: మహనరరవవ జఇగరల
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-49
వయసదస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వశశదశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇజయమ డదనయయల అటటనయ
ఇఇటట ననఇ:46-50
వయసదస:53
లఇ: పవ
6910 SQX2118453
పపరర: ధనదఇజయ రరమనదధఇ

95-115/691

95-115/717

భరస : సతయనదరరయణ పడవల
ఇఇటట ననఇ:46-52
వయసదస:47
లఇ: ససస స
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6931 SQX1206797
పపరర: జగదదశ పడవల

95-115/718

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ పడవల
ఇఇటట ననఇ:46-52
వయసదస:29
లఇ: పవ
6934 SQX0404434
పపరర: వనఇకట సదబబమక గఇజ

95-115/721

95-115/724

95-115/727

95-115/730

95-115/733

95-115/734

95-115/737

తఇడడ:డ చనన మలల కరరరఫ న రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:37
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

6938 SQX1576869
పపరర: లలమవత గఇజ

తఇడడ:డ శవలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:46-52/2
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-115/725

6941 MLJ0853754
పపరర: గగపరలకకషష గఇజ

6944 SQX2697415
పపరర: వనఇకట రవ కకమమర కరల పవడడ

6947 SQX2094795
పపరర: శవ గఇజ

6950 SQX0754531
పపరర: హరరష పఫ లలపలల

6953 SQX2697373
పపరర: సతయనదరరయణ పఫ లలపలల

95-115/740

6956 SQX2697407
పపరర: మణణకకమమరర పఫ లలపలల

95-115/728

6959 SQX0580225
పపరర: శరయమఝ గఇజ
తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:37
లఇ: పవ

95-115/726

6942 MLJ0854372
పపరర: కనకదదరర గఇజ

95-115/729

భరస : గగపరలకకషష
ఇఇటట ననఇ:46-55
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-115/731

6945 SQX0910463
పపరర: హరర నదథ కయమయరర

95-115/732

తఇడడ:డ రరమమ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-55
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-108/251

6948 SQX2200228
పపరర: శవ గఇజ

95-114/611

తఇడడ:డ నదగగశదరరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-55/1
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-115/735

6951 SQX1428870
పపరర: రమమదతవ పఫ లలపలల

95-115/736

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ పఫ లలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-55/1
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-115/738

6954 SQX2697381
పపరర: సడరయనదరరయణమక పఫ లలపలల

95-115/739

భరస : వనఇకటరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:46-55/1
వయసదస:89
లఇ: ససస స
95-115/741

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-55/1
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-115/743

6939 SQX1576877
పపరర: సదరగష బభబఝ గఇజ
తఇడడ:డ శఇకర రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-52/2
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:46-55/1
వయసదస:69
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-55/1
వయసదస:58
లఇ: ససస స
6958 SQX0550640
పపరర: గఇజ గగపరల కకషష

95-115/723

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-55/1
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హరరనదథ కయమరర
ఇఇటట ననఇ:46-55/1
వయసదస:24
లఇ: ససస స
6955 SQX2697399
పపరర: లకడక పఫ లలపలల

6936 SQX1003003
పపరర: సరఇబశవ రరవవ గఇజ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-55/1
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రఇగయయ పఫ లలపలల
ఇఇటట ననఇ:46-55/1
వయసదస:53
లఇ: పవ
6952 SQX1619834
పపరర: నదగ సరయ రమయ కయమరర

95-115/722

తఇడడ:డ రరఘవ రరవవ కరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:46-55
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:46-55
వయసదస:28
లఇ: ససస స
6949 SQX0164434
పపరర: శరనవరసరరవవ పఫ లలపలల

6935 SQX0549741
పపరర: గఇజ సరఇబభడజయఇ

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-55
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : హరరనదథ
ఇఇటట ననఇ:46-55
వయసదస:47
లఇ: ససస స
6946 SQX1067629
పపరర: భభరత గఇజ

95-115/720

భరస : శఇకర రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-52/2
వయసదస:72
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-52/2
వయసదస:41
లఇ: ససస స
6943 SQX0910455
పపరర: అరరణద కయమయరర

6933 SQX2697431
పపరర: లకకకశరయమలకకసదమకకమమరర
తతనదగఝఇటల
భరస : పడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-52
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-52/2
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బఝలల యయ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-52/2
వయసదస:80
లఇ: పవ
6940 SQX2697423
పపరర: సరవతడ గఇజ

95-115/719

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ పడవల
ఇఇటట ననఇ:46-52
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : శవలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:46-52/2
వయసదస:34
లఇ: ససస స
6937 SQX1576851
పపరర: శఇకర రరవవ గఇజ

6932 SQX1206805
పపరర: సతయనదరరయణ పడవల

6957 SQX0164319
పపరర: ఇఇదదరరభభరత గఇజ

95-115/742

భరస : రరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-115/744

6960 SQX0589069
పపరర: రరఇబభబఝ గఇజ

95-115/745

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:37
లఇ: పవ
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6961 SQX0963546
పపరర: అనదష కకమమరర గఇజ

95-115/746

తఇడడ:డ వఘఘనశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:33
లఇ: ససస స
6964 SQX2432888
పపరర: ఆనఇధ లకడక సపనదపత

95-115/749

95-115/752

95-115/755

95-115/757

95-115/760

95-115/763

95-115/766

95-114/23

తఇడడ:డ గఝరవయయ కలకటల
ఇఇటట ననఇ:46/59
వయసదస:45
లఇ: ససస స
6988 SQX2697258
పపరర: శరకరఇత వలల ఇ
తఇడడ:డ రరమసరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-60
వయసదస:27
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-108/252

6974 SQX2697316
పపరర: సతష గఇజ

6977 SQX1190065
పపరర: వర లకడక పప టట
ట రర

6980 SQX1372408
పపరర: నవయ గఇజ

6983 SQX2697282
పపరర: వనఇకటరరజరరజగశదరరరజ
కరల పవడడ
తఇడడ:డ రరఘవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-58
వయసదస:34
లఇ: పవ
6986 SQX2200616
పపరర: హహహమవత కలకటల

95-115/758

6989 SQX2697266
పపరర: రవకకమమర వలల ఇ
తఇడడ:డ రరమసరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-60
వయసదస:27
లఇ: పవ

6969 SQX1894187
పపరర: నదగరఇదడ కకమమర కకలగరన

95-115/754

6972 SQX0910760
పపరర: రరజయలకకక గఇజ

95-115/756

6975 SQX2697324
పపరర: నదగరతనఇ గఇజ

95-115/759

భరస : మలల కరరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-57
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-115/761

6978 SQX1301951
పపరర: దదరరర సరయ గఇజ

95-115/762

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-58
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-115/764

6981 SQX1372440
పపరర: జయ పడకరష గఇజ

95-115/765

తఇడడ:డ వరపడసరద రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-58
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-115/767

6984 SQX2697290
పపరర: రరకకకణణదతవ గఇజ

95-115/768

భరస : వనఇకటసరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-58
వయసదస:27
లఇ: ససస స
95-114/24

తఇడడ:డ గఝరవయయ కలకటల
ఇఇటట ననఇ:46/59
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-115/770

95-115/751

భరస : సతష
ఇఇటట ననఇ:46-57
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : భభనద పడకరష గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-58
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎననక చగడవరపవ
ఇఇటట ననఇ:46-58
వయసదస:20
లఇ: పవ
6985 SQX2200590
పపరర: కకపరవత కలకటల

6971 SQX2006054
పపరర: గరనన పడసదనదఇబ గఇజ

6966 SQX2697340
పపరర: వరపడసరదద గఇజ

తఇడడ:డ రమఝడడ కకలగరన
ఇఇటట ననఇ:46-56/1
వయసదస:22
లఇ: పవ

భరస : శశభనదదదడ పప టట
ట రర
ఇఇటట ననఇ:46-58
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : శశభనదదదడ బటట ర
ఇఇటట ననఇ:46-58
వయసదస:27
లఇ: ససస స
6982 SQX2276061
పపరర: పడమద కకమమర చగడవరపవ

95-115/753

తఇడడ:డ వనఇకట కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-57
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : లకడకనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-58
వయసదస:37
లఇ: ససస స
6979 SQX1344274
పపరర: వజయ భభరత బటట ర

6968 SQX2697365
పపరర: వరమమఇబ గఇజ

95-115/748

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట కకటటశదర రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-57
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-57
వయసదస:27
లఇ: పవ
6976 SQX0164376
పపరర: అననపవరష గఇజ

95-115/750

భరస : వరపడసరదద
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : నదగరఇదడ కకమమర కకలనగణణ
ఇఇటట ననఇ:46-56/1
వయసదస:25
లఇ: ససస స
6973 SQX2697308
పపరర: వనఇకటకకటటశదరరరవవ గఇజ

6965 SQX2697332
పపరర: వగగనశదరరరవవ గఇజ

6963 SQX1372507
పపరర: రరఇబభబఝ కకఇచద
తఇడడ:డ కకఇడలరరవవ కకఇచద
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : వగగనశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:53
లఇ: ససస స
6970 SQX1894237
పపరర: జజయషష కకలనగణణ

95-115/747

తఇడడ:డ వర పడసరద రరవవ గఇజ
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసనడడరరజ సపనదపత
ఇఇటట ననఇ:46-56
వయసదస:20
లఇ: ససస స
6967 SQX2697357
పపరర: శరదతవ గఇజ

6962 SQX1282516
పపరర: భభనద పడకరశ గఇజ

6987 SQX2697241
పపరర: రరమసరదమ వలల ఇ

95-115/769

తఇడడ:డ చడననకగశవవలక
ఇఇటట ననఇ:46-60
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-115/771

6990 SQX2697274
పపరర: వమల వలల ఇ

95-115/772

భరస : రరమసరదమ
ఇఇటట ననఇ:46-60
వయసదస:27
లఇ: ససస స
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95-115/773 6992 SQX2697191
6991 SQX0164590
పపరర: వనఇకటమమధవలత ససదద దబతత
పపరర: వనఇకటబభబమరరజగఇదడపస
స న
డ రదద
ససదద దబతత
స న
భరస : వనఇకటచఇదడమహన
తఇడడ:డ రరమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:46-62
ఇఇటట ననఇ:46-62
వయసదస:27
లఇ: ససస స
వయసదస:27
లఇ: పవ

95-115/774

95-115/776 6995 SQX2697225
6994 SQX2697217
పపరర: వనఇకటకకషషమహన ససదద దబతత
పపరర: వనఇకటమహన కకమమర
స న
ససదద దబతత
స న
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-62
ఇఇటట ననఇ:46-62
వయసదస:27
లఇ: పవ
వయసదస:27
లఇ: పవ

95-115/777

6997 MLJ2465243
పపరర: గగపరలరరవవ కకట

95-115/780

6999 SQX0371930
పపరర: యకసల వనఇకట జయ
సదధదకర
తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-63
వయసదస:42
లఇ: పవ

95-115/781

95-115/783

7002 SQX0754523
పపరర: రరధదకకషష కటకఇ

95-115/784

95-115/779

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-63
వయసదస:27
లఇ: పవ
7000 SQX0373647
పపరర: నదగ సదధ యకసల

95-115/782

95-115/785

95-115/788

95-115/791

95-115/794

భరస : నదగగశదరరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-65
వయసదస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/789

7010 SQX2697183
పపరర: రమమదతవ మరద నశశటట

7013 SQX1337535
పపరర: గరయతడ పరలమదదద

95-115/797

7016 SQX2697159
పపరర: తతలశమక పరలమదదద

95-115/792

7019 MLJ0855262
పపరర: చఇదడమహన దతవశశటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-67
వయసదస:47
లఇ: పవ

7008 SQX1150432
పపరర: వవవక దతవశశటట

95-115/790

7011 SQX0406876
పపరర: భవరన పరలమదదద

95-115/793

తఇడడ:డ శవ పడసరద రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-65
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-115/795

7014 SQX2697134
పపరర: శవపడసరదద పరలమదదద

95-115/796

తఇడడ:డ అఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-65
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-115/798

భరస : అఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-65
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-115/800

95-115/787

తఇడడ:డ రరజజ శశఖర దతవశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-64
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ పరలమదదద
ఇఇటట ననఇ:46-65
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-65
వయసదస:58
లఇ: పవ
7018 SQX2697175
పపరర: లలత పరలమదదద

7007 SQX1122845
పపరర: రఘఝరరఇ ససఇగ బబ ఇదదల

7005 MLJ2465169
పపరర: రరజశశఖర దతవశశటట
తఇడడ:డ సఫ మమశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-64
వయసదస:26
లఇ: పవ

భరస : రరమమకహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-64
వయసదస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ పలమదదద
ఇఇటట ననఇ:46-65
వయసదస:27
లఇ: పవ
7015 SQX2697142
పపరర: నదగగశదరరరవవ పరలమదదద

95-115/786

తఇడడ:డ అనఇతరరఇ ససఇహ
ఇఇటట ననఇ:46-64
వయసదస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజజ శశఖర దతవశశటట
ఇఇటట ననఇ:46-64
వయసదస:25
లఇ: ససస స
7012 SQX1190115
పపరర: రరపపష పలమదదద

7004 SQX0704031
పపరర: అనడష కకటభ

95-115/778

తఇడడ:డ చనన నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-63
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగపరల రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-63
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : రరజశశఖర
ఇఇటట ననఇ:46-64
వయసదస:26
లఇ: ససస స
7009 SQX1573261
పపరర: దదపసక దతవశశటట

7001 SQX0704502
పపరర: ఆదదతయ కకమమర కకటభ

6996 SQX2697233
పపరర: కకషషకకమమరర ససదద దబతత
స న
భరస : వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-62
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపరల రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-63
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనన నరససఇహరరవవ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:46-63
వయసదస:31
లఇ: ససస స
7006 MLJ2468247
పపరర: పవణయవత దతవశశటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-62
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : గగపరలరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-63
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట జయ సదధదకర
ఇఇటట ననఇ:46-63
వయసదస:31
లఇ: ససస స
7003 SQX0754903
పపరర: తతజససద కటకఇ

6998 MLJ2468338
పపరర: లకడక కకట

95-115/775
6993 SQX2697209
పపరర: వనఇకటచఇదడమహన ససదద దబతత
స న

7017 SQX2697167
పపరర: లకడకకకమమరర పరలమదదద్

95-115/799

భరస : శవపడసరదద
ఇఇటట ననఇ:46-65
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-115/801

95-115/802
7020 SQX0416362
పపరర: వరణణ ఫణణ రరజకకమమరర దతవశశటట

భరస : తదఇడవకకషష
ఇఇటట ననఇ:46-67
వయసదస:50
లఇ: ససస స
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7021 SQX0910786
పపరర: వనజలకకక దతవ శశటట

95-115/803

భరస : చఇదడమహన
ఇఇటట ననఇ:46-67
వయసదస:42
లఇ: ససస స
7024 SQX0370288
పపరర: బబలలఇకకఇడ శరనవరస

95-115/806

95-115/809

95-115/812

95-115/815

95-115/818

95-115/820

95-120/45

95-120/48

భరస : లకకక నదరరయణ దదరరర
ఇఇటట ననఇ:47-1-1
వయసదస:48
లఇ: ససస స
7048 SQX0517284
పపరర: దదలప మదదద
తఇడడ:డ వనఇకట రరమమరరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:33
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-115/813

7034 SQX2697076
పపరర: బభలమజ ఠరగమరరసఇగ⌍

7037 SQX1894039
పపరర: రమయ శర అలల

7040 SQX2693653
పపరర: బషసరర షపక

95-115/816

95-114/612

95-117/997

7032 SQX0370650
పపరర: పఫ తరల ఇక శరనవరసదలక

95-115/814

7035 SQX2697084
పపరర: రఘఝరరమసఇగ కతడయ

95-115/817

7038 SQX2207793
పపరర: రవ బభబఝ ఆళళ

95-115/819

7041 SQX0637736
పపరర: సరతదక గడడ ఇ

95-120/44

తఇడడ:డ వజయసరరధద గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:47-1-1
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-120/46

7046 SQX1430974
పపరర: భభరర వ కకరణ గడదఇ

95-120/49

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:52
లఇ: పవ

95-115/811

తఇడడ:డ శవ నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:46-70
వయసదస:28
లఇ: పవ

7043 SQX0682187
పపరర: ఆదద అఇజనవయ లకకక
వననననలగఇటట
భరస : వజయ సరరదద వననననలగఇటట
ఇఇటట ననఇ:47-1-1
వయసదస:61
లఇ: ససస స

7049 SQX0517292
పపరర: అనల కకమమర మదదద

7029 SQX0164772
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ కకలగరన⌍

తఇడడ:డ అనఇతరరమససఇగ
ఇఇటట ననఇ:46-69
వయసదస:57
లఇ: పవ

7044 SQX0682195
పపరర: పసదద రరమనఫమక

95-120/47

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:47-1-1
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వజయ సరరధద గడదఇ
ఇఇటట ననఇ:47-1-1
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-120/51

95-115/808

తఇడడ:డ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:46-69
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : అబఝదల రహమ షపక
ఇఇటట ననఇ:46-3378
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలమఇద గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:47-1-1
వయసదస:62
లఇ: పవ
7045 SQX0682211
పపరర: శర లలమ రరమనఫమక దదరరర

7031 SQX0164863
పపరర: సదజజత నకస

7026 SQX0704718
పపరర: ససతదమహలకకక చలకకఇడ

తఇడడ:డ రరమఝలక⌍
ఇఇటట ననఇ:46-69
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : రవబభబఝ అలల
ఇఇటట ననఇ:46-70
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-72
వయసదస:57
లఇ: ససస స
7042 SQX0675975
పపరర: వజయ సరరధద గడడ ఇ

95-115/810

తఇడడ:డ అనఇతరరమససఇగ కతడయ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-69
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అనఇతరరమససఇగ
ఇఇటట ననఇ:46-69
వయసదస:55
లఇ: పవ
7039 SQX0164905
పపరర: శవకకమమరర నకస

7028 SQX0164723
పపరర: మలల కరరరఫ న రరవవ బడడగఝ

95-115/805

భరస : దదరరర మహన
ఇఇటట ననఇ:46-68
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : రమమష బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:46-69
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమచఇదదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-69
వయసదస:53
లఇ: పవ
7036 SQX2697092
పపరర: శరనవరస ససఇగ కతడయ

95-115/807

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-69
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:46-69
వయసదస:27
లఇ: ససస స
7033 SQX0588483
పపరర: రమమష బభబఝ నకరస

7025 SQX0371526
పపరర: బబలలఇకకఇడ సదమత⌍

7023 SQX2697126
పపరర: తదఇడవకకషష దతవశశటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-67
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:46-68
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తదతదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:46-68
వయసదస:68
లఇ: పవ
7030 SQX0164814
పపరర: శరలకడక⌍ కకలగరన⌍

95-115/804

తఇడడ:డ అపషయయ
ఇఇటట ననఇ:46-67
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:46-68
వయసదస:43
లఇ: పవ
7027 SQX2697100
పపరర: దదరరరమహన చలకకఇడ

7022 SQX2697118
పపరర: వనఇకటటశదరరల దతవశశటట

7047 SQX1985902
పపరర: తతజ దదరరర

95-120/50

తఇడడ:డ లకడకనదరరయణ దదరరర
ఇఇటట ననఇ:47-1-1
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-120/52

7050 SQX0517433
పపరర: దదమదర శరనవరస మదదద

95-120/53

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:55
లఇ: పవ
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7051 SQX0517441
పపరర: మహన శవ కకమమర మదదద

95-120/54

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:70
లఇ: పవ
7054 SQX0517839
పపరర: పదక మదదద

95-120/57

95-120/60

95-120/63

7058 SQX0537019
పపరర: శరరద మదదద

7061 SQX0975482
పపరర: పడదదప మదదద

95-120/66

7064 SQX2691731
పపరర: రఘఝపతదతవ మరసర

95-120/61

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:47-1-10
వయసదస:66
లఇ: ససస స

7067 SQX0161653
పపరర: పవలమలరరవవ మరసర

95-120/64

95-120/72

7072 SQX2691723
పపరర: పరఇధదమయయ పడడచదరర

95-120/75

7070 SQX0565416
పపరర: హహమలత పడడచదరర

7059 SQX0568436
పపరర: మఝరళనదగగశదర మదదద

95-120/67

95-120/70

7068 SQX1860329
పపరర: గకతమ చఓవదదరర మరస

95-120/73

7071 SQX0682278
పపరర: పడమద కకమమరర పడడచదరర

భరస : పస వ శశధర వవణఝగగపరల పడడచదరర
ఇఇటట ననఇ:47-2-16
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : పరఇదదమయయ పడడచదరర
ఇఇటట ననఇ:47-2-16
వయసదస:83
లఇ: ససస స

7073 SQX0744771
పపరర: సదభభషసణణ కనమరల పవడడ

7074 SQX0817163
పపరర: రఇగవలల బబ లశశటట

95-120/76

95-120/74

95-120/77

భరస : కకషష రరమ హరర పడసరద బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-19
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-19
వయసదస:57
లఇ: పవ
7079 SQX2176105
పపరర: వనఇకట సతయ జయ రరమ
యశశద కకరవదడడ
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కకరవడక
ఇఇటట ననఇ:47-2-19
వయసదస:23
లఇ: పవ

95-120/71

తఇడడ:డ పవలమలరరవవ మరస
ఇఇటట ననఇ:47-1-10
వయసదస:23
లఇ: ససస స

95-120/79 7077 SQX1204643
7076 SQX0821892
పపరర: కకషష రరమ హరర పడసరద బబ లససటట
పపరర: శరనవరసరరవవ కకరవదడడ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/68

భరస : పవలమలరరవవ మరసర
ఇఇటట ననఇ:47-1-10
వయసదస:52
లఇ: ససస స

95-120/78
7075 SQX0821744
పపరర: వనఇకటటశదర సదబభబరరవవ
కనమరల పవడడ
తఇడడ:డ హనదమఇతరరవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:47-2-19
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : సరదదక ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:47-2-19
వయసదస:35
లఇ: ససస స

95-120/65

7065 MLJ2439198
పపరర: రఇగమణణ మమరసర

భరస : సదబభబరరవవ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:47-2-19
వయసదస:37
లఇ: ససస స

95-120/81

95-120/62

7062 SQX0460980
పపరర: సదబబమక లలయ

తఇడడ:డ హరరయపష పడడచదరర
ఇఇటట ననఇ:47-2-16
వయసదస:85
లఇ: పవ

7078 SQX1628769
పపరర: అజర ర బభనద పఠరన

95-120/59

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ లలయ
ఇఇటట ననఇ:47-1-6
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషయయ మరసర
ఇఇటట ననఇ:47-1-10
వయసదస:68
లఇ: పవ

7069 SQX0338590
పపరర: వనఇకట శశధర వవణఝ గగపరల
పడడచదరర
తఇడడ:డ పరఇధదమయయ పడడచదరర
ఇఇటట ననఇ:47-2-16
వయసదస:58
లఇ: పవ

7056 SQX0517896
పపరర: లకడక శశశలజ మదదద

తఇడడ:డ మమధదకకషషమమరరస మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల మరసర
ఇఇటట ననఇ:47-1-6
వయసదస:81
లఇ: ససస స
95-120/69

95-120/56

తఇడడ:డ మహన శవ కకమమర మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకట రరమ రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఘవరరవవ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:47-1-6
వయసదస:52
లఇ: పవ
7066 MLJ2439438
పపరర: కకటటశదరమక కకలల పర

95-120/58

భరస : మహన శవకకమమర మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకట రరమ రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:28
లఇ: పవ
7063 SQX2308906
పపరర: రరమకకషష పసదపవలలటట

7055 SQX0517854
పపరర: నదగ వనఇకట లకడక దతవ మదదద

7053 SQX0517813
పపరర: రరధదకకషష కకమమరర మదదద
భరస : మమధద కకషష మమరరస మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : దదమదర శరనవరస మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : అనల కకమమర మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:44
లఇ: ససస స
7060 SQX0975474
పపరర: సఇదదప మదదద

95-120/55

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:65
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రరమమరరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-1-3
వయసదస:55
లఇ: ససస స
7057 SQX0517946
పపరర: నదగవవఇకటలకకక మదదద

7052 SQX0517466
పపరర: వనఇకట రరమమరరవవ మదదద

95-120/80

తఇడడ:డ వనఇకట ససత రరమరరవవ కకరవదడడ
ఇఇటట ననఇ:47-2-19
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-120/82

7080 SQX2691715
పపరర: హహహమమవత కకరవదడడ

95-120/83

భరస : శరనవరసరరవవ కకరవదడడ
ఇఇటట ననఇ:47-2-19
వయసదస:64
లఇ: ససస స
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95-120/84
7081 SQX1240050
పపరర: వనఇకట సరఇబశవ రరవవ
మమడడకకఇడడరర
తఇడడ:డ పరబడహక చదరర మమడడకకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-2-20
వయసదస:39
లఇ: పవ

7082 SQX2497972
పపరర: కడడయమల కకషష సఇతతశ
KADIYALA
తఇడడ:డ పడవణ కకషష KADIYALA
ఇఇటట ననఇ:47-2-21
వయసదస:21
లఇ: పవ

95-120/85

7084 SQX2691699
పపరర: శరనవరస కడడయమల

7085 SQX2691707
పపరర: వజయలకడక కడడయమల

95-120/88

95-120/87

తఇడడ:డ సఇతతషతసమమర కడడయమల
ఇఇటట ననఇ:47-2-21
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-120/90

భరస : నదగరరజ గరల
ఇఇటట ననఇ:47-2-24
వయసదస:30
లఇ: ససస స

7088 SQX1988997
పపరర: కలమయణ చకరవరరస

95-120/93

తఇడడ:డ రరమ రరవవ కకరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-26
వయసదస:38
లఇ: పవ

7091 SQX1150663
పపరర: అలలకయ కకరరపరటట

95-120/91

95-120/96

తఇడడ:డ సరఇబయయ కకరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-26
వయసదస:67
లఇ: పవ

7094 SQX2691657
పపరర: శరనవరస కకరరపరటట

95-120/89

7089 SQX2691673
పపరర: మలలల శదరర మఝవదల

95-120/92

భరస : శర రఇగనదయకకలక మఝవదల
ఇఇటట ననఇ:47-2-24
వయసదస:67
లఇ: ససస స
95-120/94

భరస : కకషష పడసరద కకరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-26
వయసదస:33
లఇ: ససస స

7093 SQX2691640
పపరర: రరమమరరవవ కకరరపరటట

7086 SQX1960632
పపరర: నదగరరజ గరల
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల గరల
ఇఇటట ననఇ:47-2-24
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శర రఇగనదయకకలక
ఇఇటట ననఇ:47-2-24
వయసదస:40
లఇ: పవ

7090 MLJ2435261
పపరర: కకషష పడసరద కకరరపరటట

95-120/86

తఇడడ:డ సఇతతషతసమమర కడడయమల
ఇఇటట ననఇ:47-2-21
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : సఇతతషతసమమర కడడయమల
ఇఇటట ననఇ:47-2-21
వయసదస:75
లఇ: ససస స

7087 SQX1960657
పపరర: సదపసడయ గరల

7083 SQX2691681
పపరర: పడవనకకషష కడడయమల

7092 SQX1989011
పపరర: అనత పప ననఇ కకరరపరటట

95-120/95

భరస : శరనవరస కకరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-26
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-120/97

7095 SQX2691665
పపరర: మఇగమక కకరరపరటట

95-120/98

తఇడడ:డ రరమమరరవవ కకరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-26
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : రరమమరరవవ కకరరపరటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-26
వయసదస:65
లఇ: ససస స

95-120/99

భరస : సతయవత చకస సతయవత చకస
ఇఇటట ననఇ:47-2-28
వయసదస:68
లఇ: ససస స

95-120/100
7097 SQX2315083
పపరర: వనఇకట సరఇబ శవ రరవవ చకస
కకషష రరవవ చకస
తఇడడ:డ వనఇకట సరఇబ శవ రరవవ చకస కకషష రరవవ
ఇఇటట ననఇ:47-2-28
వయసదస:51
లఇ: పవ

95-120/101
7098 SQX2315133
పపరర: కకషషరరవవ చకస సడరయనదరరయణ
చకస
తఇడడ:డ కకషష రరవవ చకస సరరయనదరరయణ చకస
ఇఇటట ననఇ:47-2-28
వయసదస:78
లఇ: పవ

95-120/102
7099 SQX2322311
పపరర: రరపపశ శశరఇక చకస వనఇకట
సరఇబ శవ రరవవ చకస
తఇడడ:డ వనఇకట సరఇబ శవ రరవవ చకస వనఇకటర స
ఇఇటట ననఇ:47-2-28
వయసదస:26
లఇ: పవ

95-120/103
7100 SQX2323012
పపరర: నఖల కకషష చకస వనఇకట సరఇబ
శవ రరవవ చకస
తఇడడ:డ వనఇకట సరఇబ శవ రరవవ చకస వనఇకట సర
ఇఇటట ననఇ:47-2-28
వయసదస:23
లఇ: పవ

7101 SQX2345833
పపరర: మధవ లత చకస
భరస : వఇకట సరఇబ శవ రరవవ చకస
ఇఇటట ననఇ:47-2-28
వయసదస:46
లఇ: ససస స

7102 SQX0168609
పపరర: రమమదతవ దతవశశటట

7103 SQX0288464
పపరర: సదపన దతవశశటట

7104 SQX1532515
పపరర: భభరత దతవశశటట

7096 SQX2315059
పపరర: సతయవత చకస కకషష రరవవ చకస

95-120/105

భరస : బభబఝరరవవ దతవశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-29
వయసదస:75
లఇ: ససస స
7105 SQX2691616
పపరర: సదబభబరరవవ దతవశశటట

భరస : హరర కకషష దతవశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-29
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-120/108

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ దతవశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-29
వయసదస:89
లఇ: పవ
7108 MLJ2435089
పపరర: రరఘవవఇదడకకమమర నఇదగఇ
తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ నఇదగఇ
ఇఇటట ననఇ:47-2-33
వయసదస:42
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/106

7106 SQX2691624
పపరర: బభబఝరరవవ దతవశశటట

7109 MLJ2435865
పపరర: నరగఇదడలకకకకకమమర నఇదదగఇ
తఇడడ:డ పవరష శఇకరరరవవ నఇదదగఇ
ఇఇటట ననఇ:47-2-33
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-120/107

భరస : పడభభకర రరవవ దతవశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-29
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-120/109

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ దతవశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-29
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-120/111

95-120/104

7107 SQX2691632
పపరర: పడభభకరరరవవ దతవశశటట

95-120/110

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ దతవశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-2-29
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-120/112

95-120/113
7110 SQX1046607
పపరర: వనఇకట రమణ లకడక నఇదదగఇ

భరస : లకకక వనయ కకమమర నఇదదగఇ
ఇఇటట ననఇ:47-2-33
వయసదస:29
లఇ: ససస స
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95-120/114 7112 SQX2691574
7111 SQX1048363
పపరర: లకకక వనయ కకమమర నఇదదగఇ
పపరర: పవరషశఇకరరరవవ నఇదదగఇ

తఇడడ:డ రరధదకకషష నఇదదగఇ
ఇఇటట ననఇ:47-2-33
వయసదస:35
లఇ: పవ
7114 SQX2691590
పపరర: రరధదకకషష నఇదగఇ

తఇడడ:డ కకటయయ నఇదదగఇ
ఇఇటట ననఇ:47-2-33
వయసదస:69
లఇ: పవ
95-120/117

తఇడడ:డ కకటయయ నఇదగఇ
ఇఇటట ననఇ:47-2-33
వయసదస:66
లఇ: పవ
7117 SQX0168658
పపరర: ఝమనస సఫ మరకతత

95-120/120

95-120/118

7118 SQX0517391
పపరర: నదగ కకషష మఝరళ కఇచ

95-120/123

7121 SQX0079004
పపరర: శర త బయమయ

95-120/121

7124 SQX0168815
పపరర: లకకకరరజగశదరర కకఇడడరర

7116 SQX0078931
పపరర: అమమకజ కఇచ

95-120/119

7119 MLJ2435469
పపరర: శరనవరసరరవవ బయమయ

95-120/122

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ బయమయ
ఇఇటట ననఇ:47-2-43
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-120/124

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ బయమయ
ఇఇటట ననఇ:47-2-43
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-120/126

95-120/116

భరస : వర బభబఝ కఇచ
ఇఇటట ననఇ:47-2-35
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తలల : అమమకజ కఇచ
ఇఇటట ననఇ:47-2-35
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ బయమయ
ఇఇటట ననఇ:47-2-43
వయసదస:61
లఇ: ససస స
7123 SQX1031699
పపరర: శశదతద బయమయ

7115 SQX2691608
పపరర: కనకరతనకకమమరర నఇదదగఇ

7113 SQX2691582
పపరర: కకటటశదరరరవవ నఇదగఇ
తఇడడ:డ కకటయయ నఇదగఇ
ఇఇటట ననఇ:47-2-33
వయసదస:68
లఇ: పవ

భరస : పవరష శఇకరరరవవ నఇదదగఇ
ఇఇటట ననఇ:47-2-33
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : ధనదఇజయరరవవ సఫ మరకతత
ఇఇటట ననఇ:47-2-35
వయసదస:49
లఇ: ససస స
7120 MLJ2439677
పపరర: భవరన బయమయ

95-120/115

7122 SQX1007624
పపరర: సదధదర బయమయ

95-120/125

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ బయమయ
ఇఇటట ననఇ:47-2-43
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-120/127

7125 SQX2362648
పపరర: సరయ వనఇకట నదగ హరరరఠ
కకఇడడరర
తఇడడ:డ కలమయణ శరనవరస కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-2-46
వయసదస:20
లఇ: పవ

95-120/128

95-120/130

7128 MLJ2439826
పపరర: నదగవనఇకటజయ కకఇడడరర

95-120/131

భరస : సదధదర బయమయ
ఇఇటట ననఇ:47-2-43
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : మలల ఖమరరఫ నరరవవ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-2-46
వయసదస:72
లఇ: ససస స

95-120/129
7126 SQX2323137
పపరర: మహమకద అనసర ఉలమల
మహమకద అనసర ఉలమల
తఇడడ:డ మహమకద శమ ఉలమల మహమకద శమ
ఇఇటట ననఇ:47-3-45
వయసదస:45
లఇ: ససస స

7127 SQX2323400
పపరర: షసరరన ఫరతమ మహమకద

భరస : మహమకదతవ అనసర ఉలమల మహమకదతవ
ఇఇటట ననఇ:47-3-45
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : మహనవనఇకటగఇటయగఝపస కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-46
వయసదస:41
లఇ: ససస స

7129 SQX0168856
పపరర: సతయ వనఇకట లకడక సదహససన
కకఇడడరర
భరస : సదనల కకమమర కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-46
వయసదస:45
లఇ: ససస స

95-120/132

95-120/133
7130 SQX1622779
పపరర: మహనవనఇకట గఇటయయ గఝపరస
కకఇడడరర
తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ నరరవవ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-46
వయసదస:53
లఇ: పవ

7131 SQX2691541
పపరర: సదనల కకమమర కకఇడడరర
తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ నరరవవ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-46
వయసదస:52
లఇ: పవ

7132 SQX2691558
పపరర: హహమమఇదడనదధ కకఇడడరర

95-120/135

7133 SQX2691566
పపరర: కలషనదశశషకకమమరర కకఇడడరర

7134 MLJ0819623
పపరర: ననఇకటలకకకకలమయణణ గఝడడపరటట

తఇడడ:డ మలల ఖమరరఫ నరరవవ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-46
వయసదస:50
లఇ: పవ
7135 SQX0798785
పపరర: భమదతవ కకలమరర

భరస : మలల ఖమరరఫ నరరవవ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-46
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-120/138

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ కకలమరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-48
వయసదస:30
లఇ: ససస స
7138 SQX2142792
పపరర: దదరర వనఇకట సరయ దదనవశ
గఝడడపరటట
తఇడడ:డ వనఇకట హరర రమమశ
ఇఇటట ననఇ:47-3-48
వయసదస:21
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/136

7136 SQX1229955
పపరర: శరనవరస రరవవ కకలమరర

7139 SQX2691517
పపరర: మహహశదరరరవవ గఝడడపరటట
తఇడడ:డ లకకకనదరరయణ గఝడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-48
వయసదస:80
లఇ: పవ

95-120/137

భరస : హరరరమమష గఝడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-48
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-120/139

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ కకలమరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-48
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-120/141

95-120/134

7137 SQX1229997
పపరర: మణణ కకమమరర కకలమరర

95-120/140

భరస : శరనవరస రరవవ కకలమరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-48
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-120/142

7140 SQX2691525
పపరర: వనఇకటహరరరమమష గఝడడపరటట

95-120/143

తఇడడ:డ మహహశదరరరవవ గఝడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-48
వయసదస:51
లఇ: పవ
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7141 SQX2691533
పపరర: కకటటరతనఇ గఝడడపరటట

95-120/144

భరస : మహహశదరరరవవ గఝడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-48
వయసదస:73
లఇ: ససస స
7144 SQX0270264
పపరర: కకటటశ జజననలగడడ

95-120/147

95-120/150

95-120/153

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:47-3-54
వయసదస:75
లఇ: పవ
7153 SQX1622456
పపరర: గరయతడ పరటటల

95-120/156

95-120/160

95-120/163

95-120/166

95-120/169

భరస : మఝరళకకషష దతసద
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:40
లఇ: ససస స
7168 SQX0727198
పపరర: మఝరళ కకటల పరటట
తఇడడ:డ వనఇకట రరమయయ కకటల పరటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:44
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/172

7146 SQX0568964
పపరర: రరజగష దరరర

95-120/149

7149 SQX0079012
పపరర: కకషషకకమమరర లఇగమలకల

95-120/152

భరస : మధదసడధన వనఇకట సదబభబరరవవ లఇగమ
ఇఇటట ననఇ:47-3-54
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : యగయయ లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:47-3-54
వయసదస:51
లఇ: ససస స

7151 SQX0161984
పపరర: వనఇకటకకషషపడసరద లఇగమలకల

95-120/154

95-120/155
7152 SQX0162081
పపరర: మధదసడధనవనఇకటసదబభబరరవవ
లఇగమలకల
తఇడడ:డ యగయయ లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:47-3-54
వయసదస:43
లఇ: పవ

95-120/158

7155 SQX1590380
పపరర: శరనవరస రరవవ పబబశశటట

7154 SQX1206250
పపరర: తడలలబభటట శర పడద

7157 SQX1692235
పపరర: పడశరఇత కకమమరర జజననకలటట

7160 SQX0169094
పపరర: ఇఇదదరరదతవ దదవయకకలక

7163 SQX1032846
పపరర: భభనద శర కకషరష రరడడడ రరమరరడడడ

95-120/159

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ పబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/1
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-120/161

7158 SQX1692334
పపరర: కకషఫ ర కకమమర చతతయమ

95-120/162

తఇడడ:డ భభబభ కరఇత చతతయమ
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/1
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-120/164

భరస : రరమమరరవవ దదవయకకలక
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/2
వయసదస:76
లఇ: ససస స

భరస : వజయరరజ కలచపవడడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/2
వయసదస:52
లఇ: ససస స
7165 SQX0168930
పపరర: సదజజత దతసద

95-120/151

భరస : పరమమనఇదఇ జజననకలటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/1
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ పబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/1
వయసదస:23
లఇ: పవ
7162 SQX0682286
పపరర: వరణణ కలచపవడడ

7148 SQX0078980
పపరర: వజయలకడక లఇగమలకల

95-120/146

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:47-3-51
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ దతవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/1
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరవవ పబబశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/1
వయసదస:47
లఇ: ససస స
7159 SQX1860378
పపరర: సరయ తతజ పబబశశటట

95-120/148

తఇడడ:డ యగయయ లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:47-3-54
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దతదసతతయ
డ
పరటటల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56
వయసదస:28
లఇ: ససస స
7156 SQX1692219
పపరర: నరజ పబబశశటట

7145 SQX0568501
పపరర: శరనవరసరరవవ దరరర

7143 SQX2691509
పపరర: శరనవరస నదళఇ
తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ నదళఇ
ఇఇటట ననఇ:47-3-49
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరఇదదమమశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:47-3-51
వయసదస:60
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ దరరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-51
వయసదస:51
లఇ: ససస స
7150 SQX0161935
పపరర: యగయయ లఇగమలకల

95-120/145

భరస : శఇకర నదలఇ
ఇఇటట ననఇ:47-3-49
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ జజననలగడడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-51
వయసదస:33
లఇ: పవ
7147 SQX0938431
పపరర: రరజగశదరర దరరర

7142 SQX1985894
పపరర: లకడక దతవ నదలఇ

7161 SQX0542423
పపరర: నలల పనవన అనసడయమక

95-120/165

భరస : రఇగయయ నలల పనవన
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/2
వయసదస:77
లఇ: ససస స
95-120/167

7164 SQX2691491
పపరర: రరమదదసద దతసద

95-120/168

తఇడడ:డ వజయ భభససర రరడడ రరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/2
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ దతసద
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/2
వయసదస:80
లఇ: పవ

7166 SQX0320655
పపరర: చఇదద శరమహలకకమక

7167 SQX0338244
పపరర: బభచనద దదరరర పడసరద రరవవ

95-120/170

95-120/171

భరస : బభచన దదరరర పడసరదదడవవ బభచనద
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభచనద నరససఇహరరవవ బభచనద
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:53
లఇ: పవ

7169 SQX0744979
పపరర: శరలకడక కకటల పరటట

7170 SQX1174481
పపరర: బభల మహన రరవవ గజవలల

భరస : మఝరళ కకటల పరటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:40
లఇ: ససస స

95-120/173

95-120/174

తఇడడ:డ రరమకకటటశదర రరవవ గజవలల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:56
లఇ: పవ
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95-120/175 7172 SQX1484518
7171 SQX1305540
పపరర: బభచన భవరన శరనవరస సదదదర
పపరర: పడసనన లకడక గజవలల

తఇడడ:డ దదరరర పడసరద రరవవ బభచనద
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:26
లఇ: పవ
7174 SQX1622472
పపరర: సదధదకర గరల

భరస : బభల మహన రరవవ గజవలల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-120/178

తఇడడ:డ గఇగర రరవవ గరల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:68
లఇ: పవ
7177 SQX2691475
పపరర: మఝరళకకషష దతసద

95-120/181

95-120/179

7178 SQX2691483
పపరర: రతదనకకమమరర దతసద

95-120/184

7181 SQX0744854
పపరర: పడవణ మదదద

95-120/182

భరస : కరశలమష నదద బభబఝ మదడదల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:58
లఇ: ససస స

7184 SQX0682294
పపరర: దతవపసడయ మదడదల

95-120/185

95-120/190

7189 SQX1392448
పపరర: సఇదదప వశరదశ దతవరపలల

95-120/193

7187 SQX0901413
పపరర: కరశలమష నదధ బభబఝ మదడదల

95-120/188

7179 SQX0162156
పపరర: సదబబరరమయయ పసట

95-120/183

7182 SQX0746388
పపరర: కగదదర నదధ మదదద

95-120/186

7185 SQX0790352
పపరర: మమధవలత రరమనవన

95-120/189

భరస : లకకకచచదరర రరమనవన
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-120/191

7188 SQX1031616
పపరర: వనఇకట సదబడహకనయ శరక
జజసదయల
తఇడడ:డ ససతదరరమయయ జజసదయల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-120/192

95-120/194

7191 SQX1405407
పపరర: సరతదక అమకత దతవరపలల

95-120/195

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక మదడదల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:65
లఇ: పవ
7190 SQX1392760
పపరర: సదజజజ న లత లమఇ

95-120/180

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/4
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కరశలమష నదద బభబఝ మదడదల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:29
లఇ: ససస స

7186 SQX0796763
పపరర: అరరణబభససర వరణణనదధ
దతవరపలల
తఇడడ:డ జనదరదనద రరవవ దతవరపలల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:56
లఇ: పవ

7176 SQX2691467
పపరర: శరనవర దతసద

తఇడడ:డ బసవయయ పసట
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/4
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : కగధదర నదథ మదదద
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/4
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-120/187

95-120/177

తఇడడ:డ రరమదదసద దతసద
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : రరమదదసద దతసద
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:72
లఇ: ససస స

భరస : సదబబరరమయయ పడమమటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/4
వయసదస:62
లఇ: ససస స
7183 SQX0682252
పపరర: నదగ శశశలజ మదడదల

7175 SQX2323442
పపరర: సరయ సఇదదప బభచన

7173 SQX1622464
పపరర: కనకవలల గరల
భరస : సదధదకర గరల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదరర పడసరద రరవవ బభచన
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమదదసద దతసద
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/3
వయసదస:47
లఇ: పవ
7180 SQX0169144
పపరర: సరవతడ పడమమటట

95-120/176

తఇడడ:డ అరరణద బభససర వననదధ దతవరపలల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : అరరణద బభససర వననదద దతవరపలల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అరరణద భభససర వననదద దతవరపలల
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:27
లఇ: పవ

7192 SQX2691442
పపరర: పడకరశరరవవ వ ఎ యస

7193 SQX2691459
పపరర: జయపడద వరగఇధఇ

7194 SQX2146033
పపరర: భభససర శరక కనకదఇడడ

95-120/196

తఇడడ:డ ఆదదశశషయయ
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:81
లఇ: పవ
7195 MLJ0812743
పపరర: పడసననకకమమరర దఇడత

భరస : వ.ఎ.యస. పడకరశరరవవ
ఇఇటట ననఇ:47-3-56/5
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-120/198

భరస : మరరకకషష దఇడత
ఇఇటట ననఇ:47-3-57
వయసదస:49
లఇ: ససస స
7198 SQX0272971
పపరర: ఉమమవరణణ గఝనదకకల
భరస : పడభభకరరరవవ గఝనదకకల
ఇఇటట ననఇ:47-3-58
వయసదస:51
లఇ: ససస స
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95-120/197

7196 SQX2691426
పపరర: మరరకకషష కకషషఇశశటట

తఇడడ:డ సపతత రరమబడహక శరససస స కనకదఇడడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-56,FLAT NO F1
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-120/199

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కకరషషఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-57
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-120/201

7199 SQX0568972
పపరర: కగదదరర ససనలలఇదడ కకమమర
తఇడడ:డ పరపరరరవవ కగదదరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-58
వయసదస:62
లఇ: పవ

95-120/157

7197 SQX2691434
పపరర: సతయవత కకరషషఇశశటట

95-120/200

భరస : సదబభబరరవవ కకరషషఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:47-3-57
వయసదస:79
లఇ: ససస స
95-120/202

7200 SQX0169177
పపరర: వజయలకడక కగదదరర

95-120/218

భరస : శశశలలఇదడకకమమర కగదదరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-58
వయసదస:42
లఇ: ససస స
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7201 SQX1103225
పపరర: దదవయ చఇదదక
డ గఝణఝకకల

95-120/219

తఇడడ:డ పడభభకర రరవవ గఝనదకకల
ఇఇటట ననఇ:47-3-58
వయసదస:28
లఇ: ససస స
7204 SQX0169193
పపరర: శవ కకమమరర గఝఇటటపలల

95-120/222

7205 SQX0568410
పపరర: గఝఇటటపలల ఈశదరచఇదడదతత
స

95-120/225

7210 SQX1350065
పపరర: పవలమలరరవవ గఝఇటటపలల

95-120/228

తఇడడ:డ నదరరయణ గఝఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:47-3-60
వయసదస:63
లఇ: పవ

7208 SQX0901462
పపరర: వకసలగడడ వనఇకట శవ కకషష
పడసరద
తఇడడ:డ వవఇకట రఇగ రరవవ వకసలగడడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-60
వయసదస:43
లఇ: పవ

7214 SQX0162347
పపరర: చడననకగశవరరవవ మమడఇ
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:47-3-64
వయసదస:48
లఇ: పవ

7216 SQX0270504
పపరర: రరఘవవఇదడరరవవ మమడఇ

7217 SQX1358614
పపరర: వసరఇత మమడఇ

95-120/234

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:47-3-64
వయసదస:41
లఇ: పవ

7220 SQX0568667
పపరర: మఇగళఇ వరరణ

తఇడడ:డ నగరజ నరరసఇగ భన ససఇగ బబ ఇదదల
ఇఇటట ననఇ:47-3-65
వయసదస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వవణఝగగపరలన పరరపవరత
ఇఇటట ననఇ:47-3-66
వయసదస:33
లఇ: పవ

7222 SQX1056879
పపరర: రవ ధరణ పరరపవరత

7223 SQX1056887
పపరర: గగపసధరణ పరరపవరత

95-120/240

తఇడడ:డ రరమన కకటటట పరరపవరత
ఇఇటట ననఇ:47-3-66
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : వవణఝగగపరలన పరరపవరత
ఇఇటట ననఇ:47-3-66
వయసదస:59
లఇ: ససస స
7228 MLJ0819177
పపరర: వజయ సకల
తఇడడ:డ పటటల బభబఝ సకల
ఇఇటట ననఇ:47-4-69
వయసదస:37
లఇ: పవ
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95-120/226

7226 SQX0270454
పపరర: అజయ సకలమ

7229 SQX0938456
పపరర: నదగ శశదత సకల
భరస : వజయ సకల
ఇఇటట ననఇ:47-4-69
వయసదస:28
లఇ: ససస స

95-120/227

95-120/230

భరస : జగన మహన రరవవ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-62
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-120/232

7215 SQX0169235
పపరర: సదనతద మమడఇ

95-120/233

భరస : చడననకగశవరరవవ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:47-3-64
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-120/235

7218 SQX2691418
పపరర: భవరనబభయ బబ ఇదదల

95-120/236

భరస : హనదమమనసఇగ బబ ఇదదల
ఇఇటట ననఇ:47-3-64
వయసదస:81
లఇ: ససస స
95-120/238

7221 SQX1056861
పపరర: గఇగరధరన పరరపవరత

95-120/239

తఇడడ:డ రరమన కకటటట పరరపవరత
ఇఇటట ననఇ:47-3-66
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-120/241

7224 SQX2691392
పపరర: వవణఝగగపరలన పరరపవరత

95-120/242

తఇడడ:డ ఎ రరమన కకటటట పరరపవరత
ఇఇటట ననఇ:47-3-66
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-120/244

తఇడడ:డ పటటలమబబఝ సకల
ఇఇటట ననఇ:47-3-69
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-120/245

7209 SQX0901470
పపరర: వకసలగడడ వవఇకట రఇగ రరవవ
తఇడడ:డ నదరరయణ రరవవ వకసలగడడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-60
వయసదస:70
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమన కకటటట పసట
ఇఇటట ననఇ:47-3-66
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-120/243

95-120/224
7206 SQX0901439
పపరర: వకసలగడడ వనఇకట సతయ శర లకడక

భరస : వవఇకట శవ కకషష పడసరద వకసలగడడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-60
వయసదస:35
లఇ: ససస స

భరస : రరఘవవఇదడ రరవవ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:47-3-64
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-120/237

95-120/221

95-120/229 7212 SQX0744896
7211 SQX0707828
పపరర: జగన మహన రరవవ గఝడడవరడ
పపరర: శశకళ గఝడడవరడ

తఇడడ:డ జగన మహన రరవవ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-62
వయసదస:29
లఇ: పవ

7225 SQX2691400
పపరర: రగణఝకరదతవ మఇగళఇ

95-120/223

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-62
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-120/231

7203 SQX2496834
పపరర: లకడన పసడయఇకర కగదదరర
తఇడడ:డ శశశలలఇదడ కకమమర కగదదరర
ఇఇటట ననఇ:47-3-59
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలమలరరవవ గఝఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:47-3-60
వయసదస:35
లఇ: పవ

7207 SQX0901447
పపరర: వకసలగడడ వనఇకట లకడక
అననపవరష
భరస : వవఇకట రఇగ రరవవ వకసలగడడ
ఇఇటట ననఇ:47-3-60
వయసదస:61
లఇ: ససస స

7219 SQX2497675
పపరర: రరప ససఇగ బబ ఇదదల

95-120/220

తఇడడ:డ పడభభకర రరవవ గఝనదకకల
ఇఇటట ననఇ:47-3-58
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : పవలమలరరవవ గఝఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:47-3-60
వయసదస:60
లఇ: ససస స

7213 SQX1031640
పపరర: నదగ మణణకఇఠ గఝడడవరడ

7202 SQX1103241
పపరర: రమయ రగజజ గఝణఝకకల

7227 SQX2508158
పపరర: నదగ లకడక పడత

95-120/203

భరస : శరనవరస పడసరద పడత
ఇఇటట ననఇ:47-3-118
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-120/246

7230 SQX1229989
పపరర: నఇద శర కరవయ సకలమ

95-120/247

భరస : అజయ సకలమ
ఇఇటట ననఇ:47-4-69
వయసదస:29
లఇ: ససస స
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7231 SQX2691384
పపరర: శశకళ సకల

95-120/248

7232 MLJ2435667
పపరర: కలమయనశరనవరస కకఇడడరర

భరస : పటటల బభబఝ సకల
ఇఇటట ననఇ:47-4-69
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవపడసరదరరవవ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-4-70
వయసదస:42
లఇ: పవ

95-120/251
7234 SQX1065235
పపరర: వనఇకట నదగ సరయ రవ తతజ
కకఇడడరర
తఇడడ:డ పస బ వ గఇటయయ గఝపరస కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-4-70
వయసదస:27
లఇ: పవ

7235 SQX2691368
పపరర: సదశల కకఇడడరర
భరస : శవపడసరదరరవవ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-4-70
వయసదస:79
లఇ: ససస స

7237 SQX2691343
పపరర: సడరరయరరవవ పప నదనడ

7238 SQX2691350
పపరర: రరమవసరలకక పఫ నదనడ

95-120/254

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ పప నదనడ
ఇఇటట ననఇ:47-4-71
వయసదస:78
లఇ: పవ
7240 SQX0938464
పపరర: అననమక మదదసద

95-120/257

95-120/260

95-120/263

95-120/266

95-120/269

తఇడడ:డ సదధకర చచదరర రరమనవన
ఇఇటట ననఇ:47-4-79/1
వయసదస:38
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/258

7250 SQX1150697
పపరర: నదగసదమఇత రరమనవన

7253 SQX2691327
పపరర: శవకకమమరర కకలమల

95-120/272

7256 SQX2691293
పపరర: సదధదకర చచదరర రరమనవన

95-120/261

7259 MLJ2435766
పపరర: శరనవరసరరవవ కఇడడల
తఇడడ:డ బభలకకటయయ కఇడడల
ఇఇటట ననఇ:47-4-81
వయసదస:52
లఇ: పవ

7239 SQX0821777
పపరర: శరనవరస రరవవ గఝఇడదబతస న

95-120/256

7242 SQX1063379
పపరర: పవననమ గఝఇడద బతస న

95-120/259

7245 MLJ2439131
పపరర: గగవరద నమక నఇదదగఇ

95-120/262

భరస : పసదదనన నఇదదగఇ
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:77
లఇ: ససస స
95-120/264

7248 SQX0746362
పపరర: రరమకకషష గగరఇటల

95-120/265

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల గగరఇటల
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-120/267

7251 SQX1692177
పపరర: శరరవరణణ కకలమల

95-120/268

భరస : రరమ కకషష జ
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-120/270

7254 SQX2691335
పపరర: రరధ తదడతపలల

95-120/271

భరస : సదబభబరరవవ తదడతపలల
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-120/273

తఇడడ:డ కకషషమమరరస రరమనవన
ఇఇటట ననఇ:47-4-79/1
వయసదస:69
లఇ: పవ
95-120/275

95-120/253

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గఝఇడదబతస న
ఇఇటట ననఇ:47-4-75
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబరరవవ కకలమల
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదధదకర చచదరర రరమనవన
ఇఇటట ననఇ:47-4-79/1
వయసదస:30
లఇ: ససస స
7258 TDZ0398032
పపరర: కకషష కకశశర రరమనవన

7247 SQX0744805
పపరర: పడతభ శరఖమమరర

7236 SQX2691376
పపరర: భభగయలకడక కకఇడడరర

తఇడడ:డ మమలకకఇడయయ గఝఇడదబతస న
ఇఇటట ననఇ:47-4-75
వయసదస:70
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకకయయచచదరర రరమనవన
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కకలమల
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:67
లఇ: పవ
7255 SQX0938449
పపరర: అమఝలయ రరమనవన

95-120/255

భరస : చఇదడమమళ పడసరద శరఖమమరర
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హరరపస
డ రద శరఖమమరర
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:52
లఇ: పవ
7252 SQX2691319
పపరర: సదబభబరరవవ కకలమల

7244 MLJ2439123
పపరర: కనకదదరర నఇదదగఇ

95-120/250

భరస : ఫణణభమషణవనఇకటగఇటయయ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-4-70
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : గగపసకకషష నఇదదగఇ
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కకలమల
ఇఇటట ననఇ:47-4-76
వయసదస:34
లఇ: పవ
7249 SQX0746446
పపరర: చఇదడమమళ పడసరద శరఖమమరర

95-120/252

తఇడడ:డ నరససఇహ మదదసద
ఇఇటట ననఇ:47-4-75
వయసదస:75
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమయయ మమలమసన
ఇఇటట ననఇ:47-4-75
వయసదస:60
లఇ: పవ
7246 SQX0270652
పపరర: వనఇకటటశ కకలమల

7241 SQX0938472
పపరర: బఝచచ రరజ మదదసద

7233 MLJ2439610
పపరర: వనఇకటకకసదమ కకఇడడరర
భరస : కలమయణశరనవరస కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:47-4-70
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : సడరయరరవవ పప నదనడ
ఇఇటట ననఇ:47-4-71
వయసదస:75
లఇ: ససస స

భరస : బఝచచ రరజ మదదసద
ఇఇటట ననఇ:47-4-75
వయసదస:71
లఇ: ససస స
7243 SQX1335307
పపరర: వర నదరరయణ మమలమసన

95-120/249

7257 SQX2691301
పపరర: ఝమనసరరణణ రరమనవన

95-120/274

భరస : సదధదకర చచదరర రరమనవన
ఇఇటట ననఇ:47-4-79/1
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-120/276

7260 MLJ2439909
పపరర: మఇగమక కఇడడల

95-120/277

భరస : శరనవరసరరవవ కఇడడల
ఇఇటట ననఇ:47-4-81
వయసదస:42
లఇ: ససస స
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7261 SQX0638007
పపరర: వరణణ సఫ మనబబ యన

95-120/278

భరస : శరనవరసరరవవ సఫ మనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:47-4-81
వయసదస:40
లఇ: ససస స
7264 SQX1492735
పపరర: జగమస రవఇదడ బభబఝ బఇడడ

95-120/281

95-116/592

95-69/1390

95-120/284

95-120/287

95-120/290

95-120/293

తఇడడ:డ రరఇ పడసరద మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:26
లఇ: పవ
7285 SQX2691228
పపరర: రరఇపడసరద మలల రరడడడ

భరస : రరమపడసరద మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:61
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-37/1173

7274 SQX2231272
పపరర: గరత శరవదయ పఫ లఇ

7277 SQX1063304
పపరర: సడరరయ తతజ మలరరడడ

7280 SQX1255976
పపరర: హహమ నదథ తతజ పసదపవలలటట

95-120/296

95-120/285

7269 SQX2099273
పపరర: పదక కకలగరన

95-1/1197

7272 SQX0338566
పపరర: గఝరరఇ వవఇకట సదబభబరరవవ

7275 SQX0228445
పపరర: సదధదకర రరవవ చదఇడడ

95-120/286

95-120/288

7278 SQX1063320
పపరర: సడరరయ పవన మలరరడడ

95-120/291

7281 SQX1255984
పపరర: శరరద దతవ మమలరరడడ

95-120/292

భరస : శర వసస కకమమర పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:49
లఇ: ససస స

7283 SQX2334738
పపరర: సదదదపసస శరరద మల రరడడ

7284 SQX2691210
పపరర: చఇదడశశఖర మలల రరడడడ

7289 SQX2691269
పపరర: లకకకసదనత మలరరడడడ
భరస : చఇదడశశఖర మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:57
లఇ: ససస స

95-120/289

తఇడడ:డ రరఇ పడసరద మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శర వసస కకమమర పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:26
లఇ: పవ

7286 SQX2691236
పపరర: శవరతనఇ మలరరడడడ

95-120/283

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబయయ చదఇడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:63
లఇ: పవ

95-120/294

95-120/295

తఇడడ:డ సడరరయరరవవ మలల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-120/297

భరస : సడరరయరరవవ మలరరడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:82
లఇ: ససస స
95-120/299

95-116/591

తఇడడ:డ చలమయయ గఝరరఇ
ఇఇటట ననఇ:48-1-1
వయసదస:63
లఇ: పవ

భరస : సడరయ తతజ మల రరడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరరయరరవవ మలల రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:63
లఇ: పవ
7288 SQX2691251
పపరర: వజయలకడక మలరరడడడ

7271 SQX1900679
పపరర: రమదతవ నలల పవ

7266 MLJ0857466
పపరర: కకటటశదర రరవవ వరగన

భరస : భభససర రరవవ కకలగరన
ఇఇటట ననఇ:47-14-3
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మలరరడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:26
లఇ: పవ
7282 SQX1335323
పపరర: శరకరఇత మలరరడడడ

95-116/593

భరస : చఇదడ శశఖర రరడడడ పఫ లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-1-3
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మలరరడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:29
లఇ: పవ
7279 SQX1240258
పపరర: నదగ సరయ సఇదదప మలరరడడ

7268 SQX1355131
పపరర: మధదబభల సదజనమఝలస

95-120/280

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల వరగన
ఇఇటట ననఇ:47-7-249
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : అఇకమక రరవవ నలల పవ
ఇఇటట ననఇ:47-93
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన అఇజరరడడడ పఫ లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-1-3
వయసదస:37
లఇ: పవ
7276 SQX1007749
పపరర: హహమఇత కకమమర మమలరరడడ

95-120/282

తఇడడ:డ తమన రరవవ సదజనమఝలస
ఇఇటట ననఇ:47-7-249
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నజర షపక
ఇఇటట ననఇ:47-14-1027
వయసదస:21
లఇ: పవ
7273 SQX2146470
పపరర: చఇదడ శశఖర రరడడడ పప లఇ

7265 SQX2691285
పపరర: కకటటశదరరరవవ కఇడడల

7263 SQX0977728
పపరర: సదబబ లకడక కఇడడల
భరస : కకటటశదర రరవవ కఇడడల
ఇఇటట ననఇ:47-4-81
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభలకకటయయ కఇడడల
ఇఇటట ననఇ:47-4-81
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:47-7-249
వయసదస:41
లఇ: ససస స
7270 SQX2856888
పపరర: ఫరరర న షపక

95-120/279

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ కఇడడల
ఇఇటట ననఇ:47-4-81
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదఇదర రరవవ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:47-4-81
వయసదస:33
లఇ: పవ
7267 MLJ0857490
పపరర: సదనత⌍ వరగరన⌍

7262 SQX0977710
పపరర: శరరష కకమమరర కఇడడల

7287 SQX2691244
పపరర: అనసడయ మలరరడడడ⌍

95-120/298

భరస : వశదనదధఇ⌍ మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:63
లఇ: ససస స
95-120/300

7290 SQX2691277
పపరర: వశరలమకడ మలరరడడడ

95-120/301

భరస : శరనవరసరరవవ మలరరడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:53
లఇ: ససస స
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7291 MLJ0818625
పపరర: శరరద దతవ మలరరడడడ

95-121/44

భరస : సడరయ రరవవ మలరరడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-4
వయసదస:49
లఇ: ససస స
7294 SQX1335414
పపరర: శరనద అరవ

95-120/304

95-120/307

95-120/310

95-120/765

95-120/314

95-120/317

7304 SQX0193441
పపరర: వవలమఇగనమక మజరస

7307 MLJ0814137
పపరర: పరరదత ససఇహదదడ

7310 SQX2691186
పపరర: కకషష ససఇహదద⌍డ

95-120/320

7313 SQX1622787
పపరర: నరగఇదడ రరడడడ అపషలరరడడడ

95-120/204

7316 MLJ2435337
పపరర: సరఇబభశవరరవ అవవల
తఇడడ:డ కరటమరరజ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:48-2-12
వయసదస:70
లఇ: పవ

7318 MLJ2439917
పపరర: శవపరరదత ఆవవల

7319 MLJ2439925
పపరర: పడభభవత ఆవవల

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/324

భరస : ఏడడకకఇడలక ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:48-2-12
వయసదస:44
లఇ: ససస స

95-120/306

7299 SQX1358754
పపరర: రవ ఇటటకరయల

95-120/309

7302 SQX2140325
పపరర: రమమష అలకల

95-120/312

తఇడడ:డ ధరరకరరవవ అలకల
ఇఇటట ననఇ:48-1-9
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-53/1233

7305 SQX1605023
పపరర: సదబబరరయఝడడ గగఇదదపలల

95-120/313

తఇడడ:డ యలల పష గగఇదదపలల
ఇఇటట ననఇ:48-1-52
వయసదస:62
లఇ: పవ
95-120/315

7308 SQX0517805
పపరర: ససఇహదదడ కకమమరర⌍

95-120/316

భరస : గగవఇదద⌍ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-61/1
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-120/318

7311 SQX2691194
పపరర: ససతదరరమయయ ససఇహదదడ

95-120/319

తఇడడ:డ సదబభబరరయఝడడ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-61/1
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-120/321

తఇడడ:డ వనఇగళ రరడడడ అపషలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-224
వయసదస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అవవల కకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-11 CHENCHU VEEDHI
వయసదస:19
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదరరరవవ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:48-2-12
వయసదస:40
లఇ: ససస స

95-120/311

తఇడడ:డ సదబభబరరయఝడడ⌍ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-61/1
వయసదస:64
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరయఝడడ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-61/1
వయసదస:84
లఇ: ససస స
7315 SQX2824712
పపరర: అవవల అభనవ

7301 SQX2036648
పపరర: శవరరరడడడ తదడడపతడ

7296 SQX2140473
పపరర: అనదష అరవ

తఇడడ:డ శశషయయ ఇటటకరయల
ఇఇటట ననఇ:48-1-9
వయసదస:46
లఇ: పవ

భరస : ససతదరరమయయ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-61/1
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర పడసరద ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-61/1
వయసదస:27
లఇ: ససస స
7312 SQX2691202
పపరర: సరమమమజయఇ ససఇహదదడ

95-120/308

భరస : అపషలమ మజరస
ఇఇటట ననఇ:48-1-25
వయసదస:86
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరరరమ మమరరస తతట
ఇఇటట ననఇ:48-1-58
వయసదస:32
లఇ: పవ
7309 SQX1431006
పపరర: సదబబ రరయఝడడ ససఇహదదడ

7298 SQX0162636
పపరర: కకఇడయయ యడల పలల

95-120/303

తఇడడ:డ శరనద అరవ
ఇఇటట ననఇ:48-1-8
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభఝషణఇ రరడడడ తదడడపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-9
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : పరమ శవ పసకకసల
ఇఇటట ననఇ:48-1-10
వయసదస:50
లఇ: ససస స
7306 SQX2139319
పపరర: రరజశశఖర తతట

95-120/305

తఇడడ:డ వనఇకటరతనమ యడల పలల
ఇఇటట ననఇ:48-1-9
వయసదస:76
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజసఫ వడదకరల
ఇఇటట ననఇ:48-1-9
వయసదస:48
లఇ: పవ
7303 SQX2860955
పపరర: వరమక పసకకసల

7295 SQX2140432
పపరర: వనఇకట రరవమక అరవ

7293 SQX1335398
పపరర: లకడక అరవ
భరస : శరనద అరవ
ఇఇటట ననఇ:48-1-8
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనద అరవ
ఇఇటట ననఇ:48-1-8
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబఝదల అజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:48-1-8
వయసదస:56
లఇ: పవ
7300 SQX1860345
పపరర: రఇజత వడదకరల

95-120/302

భఇధదవవ: అనసదయ మలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-1-5
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకఇడయయ అరవ
ఇఇటట ననఇ:48-1-8
వయసదస:46
లఇ: పవ
7297 SQX2146447
పపరర: రరయమజ షపక

7292 SQX2305688
పపరర: నదగరరరఫ న కపసల కకలల
ల రర

7314 SQX2401602
పపరర: శరయఇ కలమయణ దతవనబబ యన

95-77/780

తఇడడ:డ బసవయయ దతవనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-1-416
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-120/322

7317 MLJ2435840
పపరర: కకటటశదరరరవవ ఆవవల

95-120/323

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:48-2-12
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-120/325

7320 SQX1492768
పపరర: సరసదత పరలపరరస

95-120/326

భరస : వనఇకటటశదరరల పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:48-2-12
వయసదస:49
లఇ: ససస స
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95-120/327 7322 SQX2691178
7321 SQX1692284
పపరర: కకటటశదర రరవవ యమదవ ఆవవల
పపరర: చడననమక నఇబఝల⌍

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:48-2-12
వయసదస:44
లఇ: పవ
7324 SQX1174499
పపరర: జజయతరకయ ఆకకల

భరస : నదగయయ⌍ నఇబఝల
ఇఇటట ననఇ:48-2-12
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-120/330

భరస : దదరరర రరవవ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-13
వయసదస:34
లఇ: ససస స
7327 SQX1174523
పపరర: గరయతడ ఆకకల

95-120/333

95-120/336

95-4/1176

95-120/338

95-120/341

95-120/344

భరస : కకటటశదర రరవవ ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-15
వయసదస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

7334 SQX2044709
పపరర: వనఇకట లకడక దదసదపటటడ

7337 SQX0565457
పపరర: దదసదపతడ శరఇత

7340 SQX1692391
పపరర: తరరపతమక దదసదపతడ

7343 SQX2691103
పపరర: పవరషచఇదడరరవవ దదసపతడ

95-120/347

7346 SQX2691137
పపరర: సమఝదడమక దదసపతడ

95-8/1009

7349 SQX0169599
పపరర: మహహశదరర ఏలలరర
భరస : లకకణదచదరర ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-15
వయసదస:41
లఇ: ససస స

7329 SQX2342863
పపరర: ఆకకల

95-120/335

7332 SQX2362580
పపరర: వరసద ఆకకల

95-121/45

7335 SQX2073237
పపరర: గకతమ దదసదతడ

95-11/724

తఇడడ:డ పవరష దదసదపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-02-14
వయసదస:20
లఇ: ససస స
95-120/339

7338 SQX0568832
పపరర: దదసపతడ శవయయ

95-120/340

తఇడడ:డ సరఇబయయ దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-120/342

7341 SQX1692441
పపరర: లకడక నదరరయణ దదసదపతడ

95-120/343

తఇడడ:డ సరఇబయయ దదసదపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-120/345

7344 SQX2691111
పపరర: శరనవరసదడడ దదసపతడ

95-120/346

తఇడడ:డ సరఇబయయ దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-120/348

భరస : సరఇబయయ దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:67
లఇ: ససస స
95-120/350

95-120/332

తఇడడ:డ రరజ గగపరల ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-13 5TH LINE
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబయయ దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబయయ దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:47
లఇ: పవ
7348 SQX0027862
పపరర: శశశలజ ఏలలరర

95-120/337

భరస : లకడక నదరరయణ దదసదపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:24
లఇ: ససస స

భరస : బఇగరరర బభబఝ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:35
లఇ: ససస స
7345 SQX2691129
పపరర: గగవఇదరరజలక దదసపతడ

7331 SQX2691160
పపరర: రరజగశదరర ఆకకల

7326 SQX1174515
పపరర: శరనవరస దదసదపతడ

తఇడడ:డ రరజ గగపరల ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-13
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : శవయయ దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : గగవఇద రరజ దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:34
లఇ: ససస స
7342 SQX1796184
పపరర: వరసఇత ససఇహదదడ

95-120/334

తఇడడ:డ శరనవరస దదసదపటటడ
ఇఇటట ననఇ:48-02-14
వయసదస:23
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:44
లఇ: ససస స
7339 SQX1174549
పపరర: సతయవత దదసదపరరరసప

7328 SQX1174531
పపరర: దదరరర రరవవ ఆకకల

95-120/329

తఇడడ:డ గణపత దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-13
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : గణపత దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-13
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ దదసదపఠరర
ఇఇటట ననఇ:48-02-14
వయసదస:24
లఇ: ససస స
7336 MLJ2439958
పపరర: కరరణ దదసపతడ

95-120/331

తఇడడ:డ రరజ గగపరల ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-13
వయసదస:38
లఇ: పవ

భరస : rajagopal ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-13
వయసదస:59
లఇ: ససస స
7333 SQX2076214
పపరర: తరరపరతమక దదసదపఠరర

7325 SQX1174507
పపరర: పడభభవత దదసదపతడ

7323 SQX1031624
పపరర: తరరమల ఆకకల
భరస : వరసద ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-13
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-13
వయసదస:35
లఇ: ససస స

భరస : నదగరరజ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-13
వయసదస:34
లఇ: ససస స
7330 SQX2691152
పపరర: కసడ
స రర ఆకకల

95-120/328

7347 SQX2691145
పపరర: వనఇకటటశదరమక దదసపతడ

95-120/349

భరస : పవరషచఇదడరరవవ దదసపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-14
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-120/351

7350 SQX1430990
పపరర: అననపవరష తదళళపటటట

95-120/352

భరస : భభససర తదళళపటటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-15
వయసదస:43
లఇ: ససస స
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7351 SQX1431022
పపరర: భభససర తదళళపటటట

95-120/353

తఇడడ:డ రరమఝ తదళళపటటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-15
వయసదస:43
లఇ: పవ
7354 SQX2691087
పపరర: రరమఝ తదళపటటట

95-120/356

7355 SQX2691095
పపరర: లకకకనరసమక తదళళపటటట

95-120/359

7358 SQX2824720
పపరర: రవవతత మలల శదరర

భరస : రరమమఇజనవయఝలక పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-17
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-120/363

95-121/48

95-121/51

95-121/54

తఇడడ:డ అనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-25
వయసదస:69
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

7370 SQX2690188
పపరర: సతయ నదరరయణ చనమమరరస

7373 MLJ2435618
పపరర: శరనవరసరరడడడ పరలలరర

95-121/57

7376 SQX2157956
పపరర: శరఇత ససదద ద

95-121/46

7379 SQX2690154
పపరర: ఉమమమహహశదరరరవవ ససదద ద
తఇడడ:డ శవరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-25
వయసదస:58
లఇ: పవ

95-120/360
7359 SQX0035592
పపరర: పసదపవలలటట రరమమఇజనవయఝలక

7362 SQX2075984
పపరర: వజయలకడక దదసదపటటడ

95-7/916

7365 SQX0568576
పపరర: బసనద కకషరషరరవవ

95-121/47

తఇడడ:డ అపషలసరదమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-21
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-121/49

7368 SQX0932095
పపరర: హరరవరద న చనమమరరస

95-121/50

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ చనమమరరస
ఇఇటట ననఇ:48-2-21
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-121/52

7371 SQX2690196
పపరర: ఇఇదదరరదతవ చనమమరరస

95-121/53

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-2-21
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-121/55

7374 SQX0171645
పపరర: అనదరరధ పరలలరర

95-121/56

భరస : శరనవరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-25
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-121/58

భరస : రవ తతజ ససదద ద
ఇఇటట ననఇ:48-2-25
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-121/60

95-120/358

తఇడడ:డ పవరష దదసదపటటడ
ఇఇటట ననఇ:48-02-19
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-25
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఉమ మహహశదర రరవవ ససదద ద
ఇఇటట ననఇ:48-2-25
వయసదస:30
లఇ: పవ
7378 SQX2690147
పపరర: నదగరరరడడడ పరలలరర

95-120/362

తఇడడ:డ వనఇకట సరదమ చనమమరరస
ఇఇటట ననఇ:48-2-21
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-25
వయసదస:41
లఇ: పవ
7375 SQX0894014
పపరర: రవ తతజ ససదద ద

7367 SQX0746503
పపరర: దదమధర కకమమర బభసన

7356 MLJ2436012
పపరర: సరఇబశవరరవవ వళళ

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-17
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకరషషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-21
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయ నదరరయణ చనమమరరస
ఇఇటట ననఇ:48-2-21
వయసదస:26
లఇ: పవ
7372 MLJ2435584
పపరర: వనఇకటరరడడడ పరలలరర

95-120/205

భరస : కకషష రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-21
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-21
వయసదస:33
లఇ: పవ
7369 SQX1258277
పపరర: నవన చనమమరరస

7364 SQX0565531
పపరర: బసనద రరమలకడక

95-120/355

తఇడడ:డ సఫ మరరజ వళల
ఇఇటట ననఇ:48-2-16
వయసదస:60
లఇ: పవ

భరస : ఏడడకకఇడలక పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-17
వయసదస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయ నదరరయణ పపరల
ఇఇటట ననఇ:48-2-19
వయసదస:41
లఇ: పవ
7366 SQX0568584
పపరర: బసనద చడనతనయ కకమమర

95-120/357

తఇడడ:డ నదగరఇదడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-17
వయసదస:44
లఇ: ససస స

95-120/361 7361 SQX2691079
7360 SQX0169615
పపరర: లకడక శశష కకమమరర పసదపవలలటట⌍
పపరర: కకటటశదరమక పసదపవలలటట

7353 SQX2337913
పపరర: పవన కకమమరర ఏలలరర
తఇడడ:డ లకకణ చరర ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-15
వయసదస:23
లఇ: ససస స

భరస : తమకరరజ తదళలపటటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-15
వయసదస:94
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవ రరవవ వళల
ఇఇటట ననఇ:48-2-16
వయసదస:53
లఇ: ససస స

7363 SQX1883842
పపరర: రరమమరరవవ పపరల

95-120/354

భరస : కకటయయ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:48-2-15
వయసదస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తమకరరజ తదళపటటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-15
వయసదస:65
లఇ: పవ
7357 MLJ2440071
పపరర: కగదదరగశదరర వళళ

7352 SQX2336691
పపరర: శశషమక కటకఇ

7377 SQX2157972
పపరర: వణ మమధదరర దతవ ససదద ద

95-121/59

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ ససదద ద
ఇఇటట ననఇ:48-2-25
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-121/61

7380 SQX2690162
పపరర: వనఇకటరతనఇ పరలలరర

95-121/62

భరస : నదగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-25
వయసదస:59
లఇ: ససస స

Page 251 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
7381 SQX2690170
పపరర: నదగగశదరమక ససదద ద

95-121/63

భరస : ఉమమమహహశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-25
వయసదస:52
లఇ: ససస స
7384 SQX0512525
పపరర: నలనదగఝల దదరర భభరత

95-121/65

95-121/68

94-122/544

95-121/72

95-121/75

95-121/77

95-121/80

తఇడడ:డ రరమకకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:51
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

7394 SQX2158004
పపరర: శరనవరస యయనదగఝల

7397 NDX2283844
పపరర: లకడక పడసనన ససదద ద

7400 SQX2690063
పపరర: నదగలకడక ససదద ద

7403 SQX2158012
పపరర: శరనవరసదలక పఫ తరల ఇక

95-121/82

95-121/73

7389 SQX2690139
పపరర: శశశలజ నలల నదగఝ

95-121/70

7392 SQX2155786
పపరర: అజయ కకమమర ఇ

95-121/71

7395 SQX2690071
పపరర: కకటటశదరరరవవ జఇపన

95-121/74

తఇడడ:డ చడననమలకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-27
వయసదస:69
లఇ: పవ
94-122/546

7398 SQX2690048
పపరర: శరనవరసరరవవ ససదద ద

95-121/76

తఇడడ:డ శవరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-28
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-121/78

7401 SQX1619727
పపరర: రరఘవవఇదడ పఫ తరల ఇక

95-121/79

తఇడడ:డ శరనవరస పఫ తదరల ఇక
ఇఇటట ననఇ:48-2-29
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-121/81

7404 SQX2062800
పపరర: కకశశర బఇడరర

95-120/365

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-30
వయసదస:30
లఇ: పవ

95-120/366 7407 MLJ2435758
7406 SQX1692482
పపరర: సరయ వజయ లకడక వరపనవన
పపరర: వరరరరడడడ గఇగరరరడడడ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ వరపనవన
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-121/84

7409 MLJ2440055
పపరర: వజయ లకడక నరహరరశశటట
భరస : రరజశశఖర
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:51
లఇ: ససస స

95-121/67

తఇడడ:డ బభబఝ రరవవ ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-2-27
వయసదస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషష మమరరస పఫ తరల ఇక
ఇఇటట ననఇ:48-2-29
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : దదలప బఇడల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-30
వయసదస:25
లఇ: ససస స
7408 MLJ2436004
పపరర: రరజశశఖర నరహరరశశటట

94-122/545

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-28
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసదలక పఫ తరల ఇక
ఇఇటట ననఇ:48-2-29
వయసదస:45
లఇ: ససస స
7405 SQX2062941
పపరర: పరవన బఇడల మమడడ

7391 NDX2283828
పపరర: ఆఇజనవయఝలక నలల నదగఝల

7386 SQX2690105
పపరర: ఆఇజనవయఝలక నలల నదగఝ

భరస : ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:48-2-26
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ ససదద ద
ఇఇటట ననఇ:48-2-28
వయసదస:25
లఇ: ససస స

భరస : శవరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-28
వయసదస:77
లఇ: ససస స
7402 SQX1895630
పపరర: నదగశర పఫ తరల ఇక

95-121/69

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ యయనదగఝల
ఇఇటట ననఇ:48-2-27
వయసదస:34
లఇ: పవ

భరస : చడననమలకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-27
వయసదస:66
లఇ: ససస స
7399 SQX2690055
పపరర: కకటటశదరమక ససదద ద

7388 SQX2690121
పపరర: నరకల నలల నదగఝ

95-121/64

తఇడడ:డ చకరధరరచదరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-26
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చకరధర రరజ నలల నదగఝల
ఇఇటట ననఇ:48-2-27
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస యయనదగఝల
ఇఇటట ననఇ:48-2-27
వయసదస:21
లఇ: ససస స
7396 SQX2690089
పపరర: సదశల జఇపన

95-121/66

భరస : రరమకకషషమమచదరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-26
వయసదస:55
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయఝలక నలల నదగఝల
ఇఇటట ననఇ:48-2-27
వయసదస:47
లఇ: ససస స
7393 SQX2157998
పపరర: అఖల యయనదగఝల

7385 SQX2690097
పపరర: రరమకకషరషచదరర నలల నదగఝ

7383 SQX0171678
పపరర: ఆదదలకడక నలల నదస
భరస : గగపరల
ఇఇటట ననఇ:48-2-26
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చకరధరరచదరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-26
వయసదస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చకరధరరచదరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-26
వయసదస:50
లఇ: పవ
7390 NDX2283810
పపరర: సలద నలల నదగఝల

95-120/364

తఇడడ:డ యలల యయ కకటటట సడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-26
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమకకషషమమచరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-26
వయసదస:31
లఇ: ససస స
7387 SQX2690113
పపరర: గగపరలకకషషమమరరస నలల నదగఝ

7382 SQX1590497
పపరర: వనఇకర రమణ కకటటట సడ

95-121/83

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-121/85

7410 SQX0035345
పపరర: వరపనవన శరనవరస రరవవ

95-121/86

తఇడడ:డ గరలయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:44
లఇ: పవ
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7411 SQX0092064
పపరర: వరపనవన సదబదడ దతవ

95-121/87

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:41
లఇ: ససస స
7414 SQX0284331
పపరర: గరరరజ కకమమరర వలపరల

95-121/90

95-121/93

95-121/96

95-121/99

95-121/102

95-120/367

95-121/105

భరస : రఘఝనదధ
ఇఇటట ననఇ:48-2-36
వయసదస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

7424 SQX2496651
పపరర: శరనవరస చలల

7427 SQX0589655
పపరర: లలల బఇడల మమడడ

7430 SQX2352136
పపరర: పరరదత బబ ణణ

7433 SQX2062974
పపరర: శవ పరరదత మరఇ భటట

95-121/108

7436 SQX2459840
పపరర: రరమ కకషష కకడడ

95-121/100

7439 SQX2424711
పపరర: రరమఝలమక దదననపవడడ
భరస : కణక రతనఇ దదననపవడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-38
వయసదస:61
లఇ: ససస స

7419 SQX0894006
పపరర: సదరగఖ పరతన

95-121/95

7422 SQX2435543
పపరర: సమరర షపక

95-121/98

7425 SQX2824688
పపరర: వరరల రరణణ

95-121/101

భరస : దశరథ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-121/103

7428 SQX0171710
పపరర: బఝజఫ పడయగ

95-121/104

భరస : భభససర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-33
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-120/368

7431 SQX2352417
పపరర: శరయఇ వనఇకట వరపడసరద రరవవ
బఇడడకలకల
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరలక బఇడడకలకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-35
వయసదస:50
లఇ: పవ

95-120/369

95-121/106

7434 SQX2301059
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ వనమల

95-121/107

తఇడడ:డ పవరష యయ వనమల
ఇఇటట ననఇ:48-2-35
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-121/109

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కకడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-35
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-121/111

95-121/92

భరస : షరజహన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:22
లఇ: ససస స

భరస : వనవష మరఇ భటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-35
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయ నదరరయణ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-35
వయసదస:65
లఇ: పవ
7438 SQX2690030
పపరర: రమమదతవ సఫ మగరన

95-121/97

భరస : శరనవరస బబ ణణ
ఇఇటట ననఇ:48-2-35
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తదయగరరజ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:48-2-35
వయసదస:69
లఇ: పవ
7435 SQX2439149
పపరర: లకకణ రరవవ బబ డడడ

7421 SQX2063014
పపరర: గరయతడ వరరషణణన

7416 SQX0674168
పపరర: అషఫ క వళళ

భరస : శఇకర
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:37
లఇ: ససస స

భరస : దదలప
ఇఇటట ననఇ:48-2-32
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన నదరరయణ మలలల ల
ఇఇటట ననఇ:48-2-35
వయసదస:31
లఇ: ససస స
7432 SQX1945096
పపరర: వనఇకట సదబభబరరవవ గఇధఇ

95-121/94

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ చలల
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-2-32
వయసదస:53
లఇ: పవ
7429 SQX2323178
పపరర: సఇతతశ మలలల ల

7418 SQX0682328
పపరర: అనత తదరర

95-121/89

తఇడడ:డ సరఇబ శవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ వరరషణణన
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:20
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస చలల
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:46
లఇ: ససస స
7426 SQX0165043
పపరర: భభససర రరవవ పడయగ

95-121/91

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : అశశక వలమల
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:28
లఇ: ససస స
7423 SQX2441582
పపరర: సరగజన దరరవవమఝల

7415 SQX0419259
పపరర: రరజగష వళళ

7413 SQX0231373
పపరర: వమలమదతవ వరపవనవన
భరస : గరలయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరమమశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:30
లఇ: ససస స
7420 SQX1390764
పపరర: జజనస వలమల

95-121/88

భరస : వరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:64
లఇ: ససస స

భరస : పడసరద రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-31
వయసదస:60
లఇ: ససస స
7417 SQX0682179
పపరర: సదనత పరశఇ

7412 SQX0171546
పపరర: వజయలకడక గఇగరరరడడడ

7437 SQX2690022
పపరర: దతవరఘనదధ సఫ మగరన

95-121/110

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-36
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-121/112

7440 SQX2428001
పపరర: షరరరన దదననపవడడ

95-121/113

తఇడడ:డ శరయఇబభబఝ దదననపవడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-38
వయసదస:20
లఇ: ససస స
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7441 SQX2445716
పపరర: ససభభగయఇ దదననపవడడ

95-121/114

భరస : శరయఇబభబఝ దదననపవడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-38
వయసదస:43
లఇ: ససస స
7444 SQX2324168
పపరర: సతయనదరరయణ మఇడ

7442 MLJ2436087
పపరర: దదరరరరరవవ పప టటట
తఇడడ:డ నదగభమషణమ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:69
లఇ: పవ

95-120/372

తఇడడ:డ సదబబరరవవ మఇడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:43
లఇ: పవ

7445 SQX2691061
పపరర: సరమమమజయఇ పప టటట

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : సలఇ బభషర
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:37
లఇ: ససస స
7453 SQX1328120
పపరర: భభరర వ ననమలపవరర

95-121/122

95-121/125

95-121/128

95-121/131

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:31
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

7457 SQX2689974
పపరర: పడసరదబభబఝ ననమలపవరర

7460 SQX2690006
పపరర: దదపసకరరరణణ ననమలపవరర

7463 MLJ2440063
పపరర: లకడక మదడదల

95-121/134

7466 SQX0674143
పపరర: సరఇబయయ భమవరపవ

95-121/123

7469 SQX0682146
పపరర: నదగజజయత భమవరపవ
భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:36
లఇ: ససస స

7449 SQX0035295
పపరర: షపక సలఇ బభషర

95-121/118

7452 SQX1014950
పపరర: రరహహల తతజ ననమలపవరర

95-121/121

7455 SQX2496719
పపరర: ఖదర బభష షపక

95-121/124

తఇడడ:డ సలఇ బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-121/126

7458 SQX2689982
పపరర: లకకకలలమవత మటమరరర

95-121/127

భరస : నమశరవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-121/129

7461 SQX2690014
పపరర: పడమలమరరణణ ననమలపవరర

95-121/130

భరస : పడసరద బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-121/132

7464 SQX0517524
పపరర: భమవరపవ శరనవరస రరవవ

95-121/133

తఇడడ:డ సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-121/135

తఇడడ:డ గఝరవయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:76
లఇ: పవ
95-121/137

95-121/115

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర ననమలపవరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:28
లఇ: పవ

భరస : అనఇత ఈశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:46
లఇ: పవ
7468 SQX0674275
పపరర: గఝరవయయ భమవరపవ

95-121/120

భరస : శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరరరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:62
లఇ: పవ
7465 SQX0674101
పపరర: నదగరరజ భమవరపవ

7454 SQX1620096
పపరర: వర లకడక మలలల మఝడడ

7446 MLJ0819219
పపరర: చఇదడశశఖర మలలల మమడడ

తఇడడ:డ ఖమదర బభషర
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససఇగరయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : మగఇధర సడరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:49
లఇ: ససస స
7462 MLJ2435899
పపరర: అనఇతతశదరరరవవ మదదదల

95-121/117

భరస : చఇదడ శశఖర మలలల మఝడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇగరయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:55
లఇ: పవ
7459 SQX2689990
పపరర: అరరణకకమమరర ననమలపవరర

7451 SQX0164970
పపరర: నమశరవరయ మటమరరర

95-120/371

తఇడడ:డ మహహశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషరషరరఫ ణ
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : చఇదడ శశఖర ననమలపవరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:46
లఇ: ససస స
7456 SQX2689966
పపరర: శరనవరసరరవవ ననమలపవరర

95-120/373

భరస : శశఖర భమనవన
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-121/119

7443 SQX0169532
పపరర: అననపవరష పఫ టటట మఇడ
భరస : దదరర రరవవ మఇడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : దదరరరరరవవ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-39
వయసదస:67
లఇ: ససస స

95-121/116 7448 SQX0028126
7447 MLJ2435147
పపరర: మమరరతసడరరబభబఝ ననమలపవరర
పపరర: నదగ వరరద న భమనవన

7450 SQX0091934
పపరర: అలయమ బబగఇ

95-120/370

7467 SQX0674176
పపరర: రమమష బమవరపవ

95-121/136

తఇడడ:డ సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-121/138

7470 SQX0682203
పపరర: సదధరరణణ బమవరపవ

95-121/139

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:46
లఇ: ససస స
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7471 SQX0682302
పపరర: పడసనన బమవరపవ

95-121/140

భరస : నదగరరజ
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:41
లఇ: ససస స
7474 SQX1694421
పపరర: నరజ మదడదల

95-121/143

95-121/145

95-121/148

95-121/151

95-121/154

95-121/157

95-121/160

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ వరపనవన
ఇఇటట ననఇ:48-2-47
వయసదస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

7484 SQX1249847
పపరర: నవయ అలకల

7487 SQX2689958
పపరర: శరయమల అలకల

7490 SQX0171280
పపరర: మమధవ సఫ మశశటట

7493 SQX2158129
పపరర: జయ మమధదరర సఫ మశశటట

95-121/163

7496 SQX2689933
పపరర: కకటటశదరమక కలలటట

95-121/152

7499 SQX1695303
పపరర: తడశరల కకలమ
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-47
వయసదస:25
లఇ: ససస స

7479 SQX1694009
పపరర: దదరరరరరవవ కకరస ర

95-121/147

7482 MLJ2435154
పపరర: బడహకయయ మమడబబ యన

95-121/150

7485 SQX1695121
పపరర: ససమయ సఇబరరసద

95-121/153

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ సఇబరరసద
ఇఇటట ననఇ:48-2-44
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-121/155

7488 SQX0035253
పపరర: కరలలటట శరనవరస రరవవ

95-121/156

తఇడడ:డ సదధదకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-45
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-121/158

7491 SQX0171322
పపరర: కనకమక సఫ మశశటట

95-121/159

భరస : బభల ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-45
వయసదస:89
లఇ: ససస స
95-121/161

7494 SQX2158137
పపరర: హహమఇత సఫ మశశటట

95-121/162

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ సఫ మశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-45
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-121/164

భరస : సదధదకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-45
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-121/165

95-121/144

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:48-2-43
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ సఫ మశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-45
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-45
వయసదస:69
లఇ: పవ
7498 SQX1694686
పపరర: వజయలకడక వరపనవన

95-121/149

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-2-45
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభలససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-45
వయసదస:54
లఇ: పవ
7495 SQX2689925
పపరర: సదధదకరరరవవ కలలటట

7481 SQX1694314
పపరర: అపషలనదయఝడడ సనపత

7476 SQX1693704
పపరర: రమణమక సనపత

తఇడడ:డ రరజనదయఝడడ కకరస ర
ఇఇటట ననఇ:48-2-41
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : శవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-44
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదధదకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-45
వయసదస:38
లఇ: ససస స
7492 SQX0270801
పపరర: సతయనదరరయణ సఫ మశశటట

95-121/146

తఇడడ:డ శవర రరడడడ అలకల
ఇఇటట ననఇ:48-2-44
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : నరసరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-44
వయసదస:80
లఇ: ససస స
7489 SQX0092031
పపరర: శర లత కరలలటట

7478 SQX1693811
పపరర: సరమమమజయఇ తమకరర

95-121/142

భరస : అపషల నదయఝడడ సనపత
ఇఇటట ననఇ:48-2-41
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరఇధరద రరవవ సనపత
ఇఇటట ననఇ:48-2-41
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమకకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-44
వయసదస:57
లఇ: పవ
7486 SQX2689941
పపరర: లకకకనరసమక జకకసరరడడడ

95-120/374

భరస : శఇకర రరవవ తమకరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-41
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : దదరరరరరవవ కకరస ర
ఇఇటట ననఇ:48-2-41
వయసదస:38
లఇ: ససస స
7483 MLJ0819037
పపరర: శవరరరడడడ అలకల

7475 SQX2062925
పపరర: వజయ లకడక యమరరబబ తతలమ

7473 SQX1390848
పపరర: శవ లల గఇధససరర
భరస : శవయయ గఇధససరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-41
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకఇ రరపరక
ఇఇటట ననఇ:48-2-41
వయసదస:34
లఇ: ససస స
7480 SQX1694157
పపరర: కకమమరర కకరస ర

95-121/141

తఇడడ:డ అనఇతతసదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అనఇతతశదరరరవవ మదడదల
ఇఇటట ననఇ:48-2-40
వయసదస:25
లఇ: ససస స
7477 SQX1693753
పపరర: వశరలమకడ పతవరడ

7472 SQX1092063
పపరర: శవ కకటటశదర రరవవ మదడదల

7497 SQX2072924
పపరర: జయ మమధదరర సఫ మశశటట

95-33/1043

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ సఫ మశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-45/A
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-121/166

7500 SQX0171413
పపరర: రరజయఇ సరన

95-121/167

భరస : నదగఝలక
ఇఇటట ననఇ:48-2-48
వయసదస:59
లఇ: ససస స
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7501 SQX1796242
పపరర: కవత ఒగఝర

95-121/168

భరస : వలయఇ రరజ ఒగఝర
ఇఇటట ననఇ:48-2-48
వయసదస:46
లఇ: ససస స
7504 MLJ0813626
పపరర: నరససఇహరరవవ సఇబరరసద

95-121/170

తఇడడ:డ శరరరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:75
లఇ: పవ
7507 MLJ2435477
పపరర: శరరరమఝలక సఇబరరసద

95-121/173

95-121/176

భరస : రఇగ రరవవ వవమఝల
ఇఇటట ననఇ:48-2-52
వయసదస:61
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-121/174

7509 MLJ2439727
పపరర: శరలకడక సరఇబరరసద

95-121/175

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-121/177

7512 SQX0932061
పపరర: పడశరఇత సరగర కకఇదతబబ యన

95-121/178

తఇడడ:డ రమమష బభబఝ కకఇదతబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-121/182

7517 SQX1695048
పపరర: అరరణకకమమరర హజజరర

94-122/547

95-121/183

భరస : రవకకరణ హజజరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-49/A
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-120/375

7520 SQX1641745
పపరర: కకషష రరడడడ జరకకసరరడడడ

95-121/186

7523 SQX1694918
పపరర: ఉమమమహహశదరర ససదద దబతత
స న

95-121/184

7526 SQX1390962
పపరర: నరససఇహ రరవవ మకరస

95-121/187

7529 SQX2867976
పపరర: సరయ సకజన పరశఇ
తఇడడ:డ శరనవరసదల రరడడడ పరశఇ
ఇఇటట ననఇ:48-2-52
వయసదస:19
లఇ: ససస స

95-121/185

7524 SQX1796259
పపరర: నతయ కకప జజయత సఫ మరరజ

95-121/188

భరస : సదనల కకమమర సఫ మరరజ
ఇఇటట ననఇ:48-2-51
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-121/190

తఇడడ:డ కరరవవపరకక మకరస
ఇఇటట ననఇ:48-2-52
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-121/192

7521 SQX1694850
పపరర: వనఇకటటశదరరల షపక
తఇడడ:డ మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:48-2-50
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ ససదద దబతత
స న
ఇఇటట ననఇ:48-2-51
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-121/189

7518 NDX2283687
పపరర: యశశద షపక
భరస : మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:48-2-50
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననమలల రరడడడ జరకకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-50
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహ రరవవ మకరస
ఇఇటట ననఇ:48-2-52
వయసదస:46
లఇ: ససస స
7528 SQX2063253
పపరర: పదదకవత వవమఝల

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:46
లఇ: ససస స

95-121/181

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ ససదద దబతత
స న
ఇఇటట ననఇ:48-2-51
వయసదస:25
లఇ: ససస స
7525 SQX1390913
పపరర: నదగవరదనమక మకరస

7511 SQX0744938
పపరర: శరఇత మలమలల

95-121/172

95-121/180 7515 SQX2158038
7514 SQX2062990
పపరర: శవ దదరర పడసరద కకఇడత బబ యన
పపరర: వనఇకట శవదదరర పడసరద
కకనవడ బబ యన
తఇడడ:డ రమమశ బభబఝ కకఇడత బబ యన
తఇడడ:డ రమమశ బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:22
లఇ: పవ
వయసదస:22
లఇ: పవ

భరస : మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:48-2-50
వయసదస:39
లఇ: ససస స
7522 SQX1694793
పపరర: నఖల ససదద దబతత
స న

7508 MLJ2439461
పపరర: వనఇకటరమణ సఇబరరసద

7506 MLJ0819292
పపరర: ఆదదలకడక చదపల

95-121/179

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ హజజరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-49/A
వయసదస:35
లఇ: పవ
7519 SQX1605031
పపరర: యశశద షపక

95-121/171

భరస : నగగష
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ సఇబరరసద
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:26
లఇ: ససస స
7516 SQX1695006
పపరర: కకటటశదర రరవవ హజజరర

7505 MLJ0817403
పపరర: నదగగశదరరరవవ చదపల

95-121/524
7503 SQX2867901
పపరర: వజయ కకమమరర తరరవరయపరటట

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:48-2-48
వయసదస:62
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:70
లఇ: ససస స

భరస : శరరరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:43
లఇ: ససస స
7513 SQX1695196
పపరర: సరదత సఇబరరసద

95-121/169

తఇడడ:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-49
వయసదస:51
లఇ: పవ
7510 MLJ2439735
పపరర: రగవతదతవ సఇబరరసద

7502 SQX2157964
పపరర: నదగ హరరహర పవన కకమమర
శఖ
తఇడడ:డ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:48-2-48
వయసదస:40
లఇ: పవ

7527 SQX2063246
పపరర: రఇగ రరవవ వవమఝల

95-121/191

తఇడడ:డ గగపరల సరదమ వవమఝల
ఇఇటట ననఇ:48-2-52
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-121/525

7530 SQX2867984
పపరర: పదకజ పరశఇ

95-121/526

భరస : శరనవరసదల రరడడడ పరశఇ
ఇఇటట ననఇ:48-2-52
వయసదస:41
లఇ: ససస స
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7531 MLJ2435907
పపరర: నరగఇదడ కకమమర ససదద దబతత
స న

95-121/193

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-54
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-121/196

7537 SQX2689883
పపరర: సరగజన చదగఇరరడడడ

95-121/199

95-121/202

95-121/203

95-121/206

95-121/209

95-121/212

వయసస 01-01-2021 నటక

7544 SQX0035154
పపరర: మమడబబ యన మణణకఇఠ

7547 SQX2496776
పపరర: ఏసద బఇడరర

7550 MLJ0813634
పపరర: అరరణకకమమరర మలలల మమడడ

7553 MLJ0818443
పపరర: అనడరరధ చదగఇరరడడడ

95-121/215

7556 MLJ2439214
పపరర: జజయత మలలల మమడడ

95-121/204

7559 SQX0171462
పపరర: వజయలకడక మలలల మఝడడ
భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:35
లఇ: ససస స

7539 SQX2689909
పపరర: శరదతవ మదడదల

95-121/201

7542 SQX0821785
పపరర: శరనవరస రరవవ జజగర

95-120/377

7545 SQX0035246
పపరర: మమడబబ యన రరమమరరవవ

95-121/205

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-55
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-121/207

7548 SQX2689842
పపరర: రఇగరరరడడడ చదగఇరరడడడ

95-121/208

తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-55
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-121/210

7551 MLJ0816090
పపరర: అమమకజ మలలల మమడడ

95-121/211

భరస : చలల యయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:68
లఇ: ససస స
95-121/213

7554 MLJ0819151
పపరర: మధదసడదనరరడడడ గఇగరరరడడడ

95-121/214

తఇడడ:డ వరరరరడడడ గఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-121/216

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-121/218

95-121/198

తఇడడ:డ రరమ శఇకరరరవవ జజగర
ఇఇటట ననఇ:48-2-55
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : సదధదకరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహహశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : రరమకకరషష
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:33
లఇ: ససస స

95-120/376

భరస : మహహశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:70
లఇ: పవ

7558 SQX0092197
పపరర: నదగలకడక మటమరరర

7541 SQX0817213
పపరర: మలల క జజగర

7536 SQX2689875
పపరర: ఆదదలకకమక చదగఇరరడడ

భరస : నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-2-54
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బచచనన బఇడరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-55
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : రఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-55
వయసదస:68
లఇ: ససస స

7555 MLJ0819284
పపరర: భభససర మలలల మమడడ

95-121/200

తఇడడ:డ రరమ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-55
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-55
వయసదస:65
లఇ: ససస స

7552 MLJ0816751
పపరర: మహహశదర రరవవ మలలల మమడడ

7538 SQX2689891
పపరర: చననకగశదరర ససదద దబతత
స న

95-121/195

భరస : వనఇకటటశదరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-54
వయసదస:74
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరవవ జజగర
ఇఇటట ననఇ:48-2-55
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-55
వయసదస:43
లఇ: పవ

7549 SQX2689859
పపరర: సరవతడమక చదగఇరరడడడ

95-121/197

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-54
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-54
వయసదస:45
లఇ: ససస స

7546 SQX0171603
పపరర: నదగమణణ మలమలల

7535 SQX2689867
పపరర: పవనదనరరడడడ చదగఇరరడడడ

7533 SQX0179879
పపరర: రఇగరరరవవ ససదద ద బతత
స న
తఇడడ:డ శఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-54
వయసదస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-54
వయసదస:77
లఇ: పవ

భరస : పవనదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-54
వయసదస:71
లఇ: ససస స

7543 MLJ2435295
పపరర: నగగషరబబఝ మలమలల

95-121/194

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-54
వయసదస:44
లఇ: పవ

7534 SQX0179911
పపరర: వనఇకట నదగ లలతద హరరణణ
ససదద దబతత
స న
భరస : నరగఇదడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-54
వయసదస:37
లఇ: ససస స

7540 SQX2689917
పపరర: రరజరరజగశదరర ససదద దబతత
స న

7532 SQX0179838
పపరర: కకటటశదరరరవవ కకఇడవటట

7557 SQX0035303
పపరర: మమటమరరర రరమకకరషష

95-121/217

తఇడడ:డ నదమశరవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-121/219

7560 SQX0565358
పపరర: పదదకవత లలయమ

95-121/220

భరస : రరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:42
లఇ: ససస స
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7561 SQX0568808
పపరర: మలలల పవడడ శరనవరసద

95-121/221

తఇడడ:డ చలపత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:44
లఇ: పవ
7564 SQX1693944
పపరర: రరజగశదరర జజమ

95-121/224

95-121/227

95-121/230

95-121/233

7576 NDX2283620
పపరర: బభల కకరరటట చకరవరరస గగల

94-122/543

94-122/550

95-121/238

7574 SQX0027888
పపరర: శర వరరరన గరయతడ మటట పలల

7577 NDX2283638
పపరర: మమరర గగల

7580 SQX2436202
పపరర: ఝనస లకడక అగరఇ ఎసటటవన

7583 SQX2545721
పపరర: చటటట మక అగరఇ శశటట

94-122/552

7586 NDX2283752
పపరర: సదబభబరరయఝడడ పసదపవలలటట

95-121/234

7589 SQX2869618
పపరర: దదరర యకసల
భరస : శరనవరస యకసల
ఇఇటట ననఇ:48-2-62
వయసదస:40
లఇ: ససస స

7569 SQX2455079
పపరర: చఇదడ తతలశ పవసలకరర

95-121/229

7572 MLJ2435196
పపరర: వజయమనఇద మటట పలల

95-121/232

7575 SQX2689818
పపరర: ఉమమమహహశదరర మటట పలల

95-121/235

భరస : వనఇకట రరమ శవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:48-2-59
వయసదస:60
లఇ: ససస స
94-122/548

7578 NDX2283679
పపరర: మరరయమక గగల

94-122/549

భరస : బభల కకషష చకరవరరస గగల
ఇఇటట ననఇ:48-2-61
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-121/236

7581 SQX2496925
పపరర: చటటట మక అగరసబ శశటట

95-121/237

భరస : శరరరమలక అగరఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-61
వయసదస:81
లఇ: ససస స
95-121/239

7584 NDX2283703
పపరర: ససత రరమయయ ససఇహదదడ

94-122/551

తఇడడ:డ సదబబరరయఝడడ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-61/1
వయసదస:46
లఇ: పవ
94-122/553

తఇడడ:డ వరపడసరద పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-61/1
వయసదస:27
లఇ: పవ
94-122/555

95-121/226

తఇడడ:డ వనఇకట రరమ శవ కకమమర మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:48-2-59
వయసదస:38
లఇ: పవ

భరస : శర రమఝలక అగరఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-61
వయసదస:81
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబరరయఝడడ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-61/1
వయసదస:75
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-121/231

భరస : ఎడడకకఇడలక అగరఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-61
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శర రమఝలక అగరఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-61
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరయఝడడ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-61/1
వయసదస:65
లఇ: పవ

7571 SQX2689834
పపరర: సదధదకరరరడడడ చదగఇరరడడడ

7566 SQX1694637
పపరర: పవన కకమమర జజమ

భరస : వనఇకట సదబబ రరవవ పవసలకరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:35
లఇ: ససస స

భరస : రరయపష గగల
ఇఇటట ననఇ:48-2-61
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశరయయ గగల
ఇఇటట ననఇ:48-2-61
వయసదస:70
లఇ: పవ

7588 NDX2283802
పపరర: కకషష ససఇహదదడ

95-121/228

భరస : వజయ ఆనఇద
ఇఇటట ననఇ:48-2-59
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరయపష గగల
ఇఇటట ననఇ:48/2-61
వయసదస:44
లఇ: పవ

7585 NDX2283729
పపరర: సరమమమజయఇ ససఇహదదడ

7568 SQX1860568
పపరర: నదగచరరశరక సరగరరర

95-121/223

తఇడడ:డ అపరషరరవవ జజమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:48
లఇ: పవ

7573 SQX0027805
పపరర: వనఇకట రరమ ససవర కకమమర
మటట పలల
తఇడడ:డ కకటట రతనఇ మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:48-2-59
వయసదస:63
లఇ: పవ

7582 SQX2540599
పపరర: ఎడడకకఇడలక అగరఇ శశటట

95-121/225

తలల : జజయత సరగరరర
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:69
లఇ: పవ

7579 NDX2283711
పపరర: రరయపష గగల

7565 SQX1694066
పపరర: మమనక జజమ

7563 SQX0682161
పపరర: కకమమరర భమవరపవ
భరస : దదరరర పడసరద
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపరషరరవవ జజమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:23
లఇ: ససస స

భరస : అపరషరరవవ జజమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:44
లఇ: ససస స
7570 SQX2689826
పపరర: కకటటశదరరరవవ మలలల మమడడ

95-121/222

తఇడడ:డ గఝరవయయ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:46
లఇ: పవ

భరస : గగవఇదరరవవ జజమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-57
వయసదస:79
లఇ: ససస స
7567 SQX1694736
పపరర: భభగయలకడక జజమ

7562 SQX0674119
పపరర: దదరరర పడసరదదమమవరపవ

7587 NDX2283760
పపరర: పరరదత ససఇహదదడ

94-122/554

భరస : ససతదరరమయయ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-61/1
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-121/532

7590 SQX2869626
పపరర: వనఇకట శరనవరస యకసల

95-121/533

తఇడడ:డ వనఇకయయ యకసల
ఇఇటట ననఇ:48-2-62
వయసదస:49
లఇ: పవ
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7591 SQX2869832
పపరర: గగపస ససఇహదదడ

95-121/534

తఇడడ:డ కకఇడలక ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-62
వయసదస:27
లఇ: పవ
7594 SQX1622803
పపరర: రమమష ఇతస డడ

95-120/380

95-120/383

95-121/241

95-120/387

95-121/244

95-121/247

95-121/250

భరస : చఇటట తయమయల
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

7604 MLJ0812289
పపరర: వర లకడక చనమమరరస

7607 SQX0339267
పపరర: కకఇడపరరర వనఇకటరతనఇ

7610 SQX0894030
పపరర: లకకకదతవ తరరవవళళ
ల రర

7613 SQX2689768
పపరర: అపరషరరవవ చనమమరరస

95-121/253

7616 SQX2689792
పపరర: మలలల శదరర చనమమరరస

95-121/242

7619 MLJ2439669
పపరర: ఉషఫ దయ వనమమ
భరస : శవపడసరద వనమమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-66
వయసదస:41
లఇ: ససస స

7599 SQX1641711
పపరర: సడరమక పలమల

95-120/384

7602 SQX2325405
పపరర: వరమక దదరసనదలమ

95-120/386

7605 SQX0035287
పపరర: చనమరరస కకషష పడసరద

95-121/243

తఇడడ:డ అపర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-121/245

7608 SQX0565432
పపరర: దతవనవన లకడక

95-121/246

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-121/248

7611 SQX0932087
పపరర: హరనదథ బభబఝ తరరవలల
ల రర

95-121/249

తఇడడ:డ రరజ తరరవలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-121/251

7614 SQX2689776
పపరర: రరధకకషషమమరరస తరరవళళళరర

95-121/252

తఇడడ:డ రరజ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-121/254

భరస : అపరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-121/522

95-120/382

భరస : ఆదదశశషత దదరసనదలమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:51
లఇ: పవ
7618 SQX2844330
పపరర: తయమయల భభరత

95-120/385

భరస : రరజ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల చనదనమమరరస
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:21
లఇ: ససస స
7615 SQX2689784
పపరర: వనఇకటటశదరరల చననమమరరస

7601 SQX2324341
పపరర: గగపస కకషష రరచకకఇడ

7596 SQX1895531
పపరర: జజనకకరరఇ మమడడశశటట

భరస : తవతయయ పలమల
ఇఇటట ననఇ:48-2-64
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : హర నదధ బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:33
లఇ: ససస స
7612 SQX2496735
పపరర: భరత కకమమర చనదనమమరరస

95-121/240

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:34
లఇ: ససస స
7609 SQX0894022
పపరర: సదజజత తరరవరళళళరర

7598 SQX2545671
పపరర: ససఇహ చలఇ యడల

95-120/379

తఇడడ:డ లఇగగశదర రరవవ మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-63
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరవవ రరచకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదదశశషత రరచకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:46
లఇ: ససస స
7606 SQX0321083
పపరర: జజయత కకఇడపరరర

95-120/381

తఇడడ:డ సడరపషడడ యడల
ఇఇటట ననఇ:48-2-63
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తవటయయ పలల
ఇఇటట ననఇ:48-2-64
వయసదస:25
లఇ: ససస స
7603 SQX2327765
పపరర: ఆదదశశషమక రరచకకఇడ

7595 SQX1622811
పపరర: సలలమ ఇతస డడ

7593 SQX0991505
పపరర: వనఇకయమక మమడడశశటట
భరస : సఫ మయయ మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-63
వయసదస:74
లఇ: ససస స

భరస : రమమష ఇతస డడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-63
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఫ మయయ మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-63
వయసదస:57
లఇ: పవ
7600 SQX2496909
పపరర: రమణ పలల

95-120/378

భరస : లఇగగశదరరరవవ మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-63
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ ఇతస డడ
ఇఇటట ననఇ:48-2-63
వయసదస:88
లఇ: పవ
7597 SQX2691053
పపరర: లఇగగశదరరరవవ మమడడశశటట

7592 MLJ2439982
పపరర: సరవతడ మమడడశశటట

7617 SQX2689800
పపరర: కకసదమ చననమమరరస

95-121/255

భరస : వరరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-65
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-120/388

7620 SQX0169722
పపరర: ఉమ సదమలత వనమమ

95-120/389

భరస : రరఇబభబఝ వనమమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-66
వయసదస:42
లఇ: ససస స
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7621 SQX0231613
పపరర: వననద కకమమర చడతఇకఇడత

95-120/390

తఇడడ:డ రరమ చఇదడన చడతఇకఇడత
ఇఇటట ననఇ:48-2-66
వయసదస:42
లఇ: పవ
7624 SQX1692599
పపరర: చతతన కఇదత గగపస

95-120/393

తఇడడ:డ కకఇజనదయర చతతన కఇదత
ఇఇటట ననఇ:48-2-66
వయసదస:52
లఇ: పవ
7627 SQX2691038
పపరర: రరఇబభబఝ వనమమ

95-120/396

95-121/265

7633 SQX2062834
పపరర: భరత కకమమర చననమమరరస

95-120/399

95-120/763

95-120/400

95-121/266

7631 SQX1201326
పపరర: లకడక తరరమల

7634 NDX2283737
పపరర: రరమలఇగగశదరరరవవ చమట

7637 SQX1694116
పపరర: శకకఇతల కలలటట

7640 SQX1335430
పపరర: శవ పరరదత ఏలలరర

7643 SQX2689750
పపరర: గఇగమక కడడయఇ

95-121/269

7646 SQX0027870
పపరర: వనఇకట శవ రరడడడ చదవర

95-120/398

7649 SQX1445049
పపరర: వనఇకటరరవవ యఇపల
తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ యఇపల
ఇఇటట ననఇ:48-3-78
వయసదస:63
లఇ: పవ

7629 SQX1150754
పపరర: పరరదత పపరల

95-121/264

7632 SQX2055374
పపరర: రమణ పలల

95-3/544

తఇడడ:డ తవటయయ పలల
ఇఇటట ననఇ:48-02-128
వయసదస:24
లఇ: ససస స
94-122/556

7635 SQX2072767
పపరర: గరజల సదరగశ గరజల

95-137/61

తఇడడ:డ గకరర నదయఝడడ గరజల
ఇఇటట ననఇ:48-02-199
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-121/256

7638 SQX1694199
పపరర: రమమష బభబఝ కలలటట

95-121/257

తఇడడ:డ సదధదకర కలలటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-446
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-120/401

7641 SQX2325371
పపరర: నగరజ ఆకకల

95-120/402

తఇడడ:డ రరజ గగపరల ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:48-3-35
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-121/267

7644 SQX0746453
పపరర: అఇకకరరడడడ ననటట

95-121/268

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-77
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-121/270

తఇడడ:డ శరధర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-78
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-121/272

95-120/395

భరస : పదక రరమ మహన రరవవ పపరల
ఇఇటట ననఇ:48-2-69
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : సఇజవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-73
వయసదస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదధదకర రరడడడ పగడదల
ఇఇటట ననఇ:48-3-77
వయసదస:30
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/397

తఇడడ:డ లకకణ చదరర ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:48-3-15
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అయయసరదమ
ఇఇటట ననఇ:48-3-73
వయసదస:89
లఇ: పవ

భరస : సరఇబశవర రరడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-78
వయసదస:60
లఇ: ససస స

7628 SQX2691046
పపరర: వనఇకటరతనమక వనమమ

95-120/392

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ వనమమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-66
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : రమమశ కలలటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-446
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస దదసదపతడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-14
వయసదస:21
లఇ: పవ

7648 SQX0321034
పపరర: సదశల చవరద

7626 SQX2691020
పపరర: శవపడసరద వనమమ

95-120/394

తఇడడ:డ కకషష సరదమ చమట
ఇఇటట ననఇ:48-2-138
వయసదస:53
లఇ: పవ

భఇధదవవ: టట భభరత
ఇఇటట ననఇ:48-2-265
వయసదస:37
లఇ: పవ

7645 SQX0746495
పపరర: ససదదరరద రరడడడ పగడదల

7625 SQX2691012
పపరర: నరససఇహరరవవ వనమమ

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:48-2-90
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఫరదర చననమమరరస
ఇఇటట ననఇ:48-02-128
వయసదస:22
లఇ: పవ

7642 SQX2689743
పపరర: సఇజవరరవవ కడడయఇ

తఇడడ:డ రరమ చఇదడన చడతఇకఇడత
ఇఇటట ననఇ:48-2-66
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : నరశఇహరరవవ వనమమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-66
వయసదస:68
లఇ: ససస స

7630 SQX1150762
పపరర: పదక రరమ మహన రరవవ
పపరల
తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ పపరల
ఇఇటట ననఇ:48-2-69
వయసదస:42
లఇ: పవ

7639 SQX2140390
పపరర: హహమఇత కకమమర దదసదపతడ

తఇడడ:డ పదకనదబ నదయక కలయతతటట
ఇఇటట ననఇ:48-2-66
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కరమయయ వరనమమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-66
వయసదస:77
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ వనమమ
ఇఇటట ననఇ:48-2-66
వయసదస:48
లఇ: పవ

7636 SQX2842631
పపరర: చఇటట తయమయల

95-120/391 7623 SQX0231852
7622 SQX0231662
పపరర: కకషషన కకటటటనదయర కలయతతటట
పపరర: సతష కకమమర చడతఇకఇడత

7647 SQX0243675
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ చవరద

95-121/271

తఇడడ:డ రరజగఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-78
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-121/273

7650 SQX2689693
పపరర: రవఇదడనదథ చఇతలలరర

95-121/274

తఇడడ:డ కకమమరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:48-3-78
వయసదస:69
లఇ: పవ
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7651 SQX2689701
పపరర: రరజగఇదడర రరడడడ చవరద

95-121/275

తఇడడ:డ నదగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-78
వయసదస:61
లఇ: పవ
7654 SQX2689735
పపరర: శరరష చవరద

95-121/278

95-121/281

95-121/284

95-117/1274

95-121/289

95-121/292

95-121/295

తఇడడ:డ వరనదరరయణ కఇడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-90
వయసదస:23
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

7664 MLJ0818138
పపరర: వనఇకటరతస మక కఇడత

7667 SQX0682336
పపరర: రమమదతవ కఇడత

7670 SQX1023910
పపరర: అశశక కకమమర కఇడడ

7673 SQX2496677
పపరర: షణఝకఖ శవ కకమమర కఇడడ

95-121/298

7676 SQX2689669
పపరర: వశరలమకడ కఇడత

95-121/287

7679 SQX2062842
పపరర: సరయ నవన బభబఝ తతకల
తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ తతకల
ఇఇటట ననఇ:48-03-91
వయసదస:21
లఇ: పవ

7659 SQX0893982
పపరర: రరమమ దతవ వనఇపల

95-121/283

7662 SQX0171009
పపరర: వనఇకరయమక చలమల

95-121/286

7665 MLJ0819086
పపరర: వరనదరరయమణ కఇడడ

95-121/288

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-121/290

7668 SQX0746537
పపరర: బభలయశదఇత కఇడత

95-121/291

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-121/293

7671 SQX1297614
పపరర: గగపస కకషష కఇడడ

95-121/294

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-121/296

7674 SQX2496685
పపరర: వనయ తతజ కగఇడత

95-121/297

తఇడడ:డ వరనదరరయణ కఇడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-121/299

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-121/301

95-121/280

భరస : రరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-88
వయసదస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర నదరరయణ కఇడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:61
లఇ: పవ
7678 SQX1694959
పపరర: మమరరతపవన సడరయ కఇడడ

95-121/285

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ కఇడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : అశశక కకమమర కఇడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:34
లఇ: ససస స
7675 SQX2689651
పపరర: శఇకరరరవవ కఇడడ

7661 SQX2689685
పపరర: కకటటశదరమక జకకసరరడడడ

7656 MLJ2439032
పపరర: కరశరతనఇ చనదన

తలల : వనఇకటభడవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-82
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : వరనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:34
లఇ: ససస స
7672 SQX1350529
పపరర: భమలకడక కఇడడ

95-121/282

భరస : సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:74
లఇ: ససస స

భరస : వరనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:44
లఇ: ససస స
7669 SQX0997734
పపరర: లకకక సడవఇత కఇడత

7658 SQX0339804
పపరర: వనఇకట రతనఇ చనదన

95-121/277

భరస : పసచతచశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-82
వయసదస:97
లఇ: ససస స

భరస : చనమలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-82
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరనదరరయణ కఇడడ
ఇఇటట ననఇ:48-03-89
వయసదస:25
లఇ: పవ
7666 SQX0091983
పపరర: వజయ లకడక కఇడడ

95-121/279

భరస : లకడక వర పడసరద రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-82
వయసదస:61
లఇ: ససస స

భరస : లకడక వరపడసరద రరవవ చనన
ఇఇటట ననఇ:48-3-82
వయసదస:65
లఇ: ససస స
7663 SQX2062198
పపరర: వనయ తతజ కఇడడ

7655 MLJ2435071
పపరర: లకకకవరపడసరదద చనదన

7653 SQX2689727
పపరర: హహమరరజ చఇతలలరర
తఇడడ:డ రవఇదడనదథ
ఇఇటట ననఇ:48-3-78
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసచతచశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-82
వయసదస:76
లఇ: పవ

భరస : సదధదకరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-82
వయసదస:52
లఇ: ససస స
7660 SQX2496842
పపరర: వనఇకట రతనఇ చనన

95-121/276

తఇడడ:డ నదగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-78
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : రరజగఇదడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-78
వయసదస:53
లఇ: ససస స
7657 SQX0243857
పపరర: సదబబలకడక పగడదల

7652 SQX2689719
పపరర: పడతదప రరడడడ

7677 SQX2689677
పపరర: అఇజమక కఇడడ

95-121/300

భరస : శఇకర రరవవ కఇడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-89
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-120/403

7680 SQX2869394
పపరర: తడనదథ యడల

95-121/528

తఇడడ:డ పరపయయ యడల
ఇఇటట ననఇ:48-3-91
వయసదస:34
లఇ: పవ
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7681 SQX2869402
పపరర: సడరరడడ యడల

95-121/529

భరస : తడనదథ యడల
ఇఇటట ననఇ:48-3-91
వయసదస:32
లఇ: ససస స
7684 SQX2689644
పపరర: శరనవరస రరవవ తతకల

95-121/304

95-121/307

తఇడడ:డ అరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-94
వయసదస:42
లఇ: పవ
7693 SQX1445064
పపరర: అచచమక జకస

95-121/313

95-121/316

95-121/319

95-121/322

తఇడడ:డ జగన
ఇఇటట ననఇ:48-3-98
వయసదస:31
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

7694 MLJ0816082
పపరర: నదగలత సడరర

7697 SQX1695485
పపరర: ఆదదలకడక సడరర

7700 MLJ2435121
పపరర: బడహకనదయఝడడ కటటకఇ

7703 SQX0746560
పపరర: భమపతరరవవ మమచవరపవ

95-121/325

7706 SQX1258251
పపరర: నదగ కకరణ కకతస పలల

95-121/314

7709 SQX2689552
పపరర: కకటటశదరమక నఇబఝల
భరస : వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-98
వయసదస:74
లఇ: ససస స

95-121/309

7692 SQX1445023
పపరర: నరగఇదడ నదరదదసద

95-121/312

7695 MLJ2439412
పపరర: రమమదతవ సడరర

95-121/315

తఇడడ:డ పవనదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-95
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-121/317

7698 SQX2689594
పపరర: కకటటశదరరరవవ సడరగ

95-121/318

తఇడడ:డ పవనదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-95
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-121/320

7701 SQX0091942
పపరర: గగవఇదద గరయతడ

95-121/321

భరస : నలగరరర
ఇఇటట ననఇ:48-3-96
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-121/323

7704 SQX1201318
పపరర: పడసరదద తరరమల

95-121/324

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-97
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-121/326

తఇడడ:డ బఝచచయయ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:48-3-97
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-121/328

7689 SQX2689636
పపరర: బభలనదగమక కకఇడద

తఇడడ:డ అచచయయ నదరదదసద
ఇఇటట ననఇ:48-3-94
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:48-3-97
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బఝచచయయ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:48-3-97
వయసదస:26
లఇ: పవ
7708 SQX0568543
పపరర: నదమఝసల మహహఇదడ

95-121/311

తఇడడ:డ పవలల యయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-96
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-96
వయసదస:56
లఇ: ససస స
7705 SQX1252188
పపరర: నదగ రరజ కకతస పలల

7691 SQX0171090
పపరర: బభలమక కకటభల

95-121/306

భరస : పసదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-93
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ సడరర
ఇఇటట ననఇ:48-3-95
వయసదస:24
లఇ: ససస స

భరస : పవనదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-95
వయసదస:64
లఇ: ససస స
7702 SQX2689586
పపరర: శవపవరషకకమమరర ఆకకల

95-121/308

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-95
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ సడరర
ఇఇటట ననఇ:48-3-95
వయసదస:22
లఇ: పవ
7699 SQX2689602
పపరర: వనఇకరయమక సడరర

7688 SQX2689628
పపరర: ససతదరరవమక దదసరరపలల

95-121/303

భరస : బభల బడహకనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-93
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-94
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : శఇకర జకస
ఇఇటట ననఇ:48-3-94
వయసదస:54
లఇ: ససస స
7696 SQX1695360
పపరర: బభలమజ సడరర

95-121/305 7686 SQX0565515
7685 MLJ0819144
పపరర: బభల బడహకనఇద రరడడడ దదసరరపలల
పపరర: దదసరపలల జయలకడక

భరస : లకకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-93
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-121/310

7683 MLJ2439404
పపరర: ఆదదలకడక తతకల
భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-92
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకక రరడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-93
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-93
వయసదస:54
లఇ: పవ
7690 MLJ2435428
పపరర: శరనవరసరరవవ నదరదదసద

95-121/302

భరస : మననయయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-92
వయసదస:89
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మనననయయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-92
వయసదస:57
లఇ: పవ
7687 SQX2689610
పపరర: పసదద రరడడడ కకఇడద

7682 MLJ0818112
పపరర: రరవమక తతకల

7707 SQX2689578
పపరర: రరధ బమసస

95-121/327

భరస : రతస యయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-97
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-121/329

7710 SQX2689560
పపరర: శవకకమమరర నఇబఝల

95-121/330

భరస : జగనదనధఇ నఇబఝల
ఇఇటట ననఇ:48-3-98
వయసదస:52
లఇ: ససస స
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7711 SQX2520229
పపరర: శఇకరరరవవ కరనదమలక

95-121/331

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ కరనదమలక
ఇఇటట ననఇ:48-3-100
వయసదస:56
లఇ: పవ
7714 SQX2689545
పపరర: నరకల సరనకకమఝక

95-121/334

95-121/258

95-121/338

95-121/341

95-121/344

95-121/347

95-121/350

తఇడడ:డ బభలల షసనదద
ఇఇటట ననఇ:48-3-350
వయసదస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

7724 SQX0171157
పపరర: కనకమక కరటఇ

7727 SQX2689511
పపరర: శవశఇకర రరవవల

7730 SQX1252154
పపరర: అరరణద కకల

7733 SQX2689503
పపరర: వజయ లకడక కకల

95-121/353

7736 SQX0674150
పపరర: కకటటశదరరవవ సఫ మగరన

95-121/342

7739 SQX2021707
పపరర: మరరబ షపక
భరస : బభలల షసనదద
ఇఇటట ననఇ:48-3-350
వయసదస:50
లఇ: ససస స

7719 MLJ0813923
పపరర: నదగరరజ కకమమరర హజజరర

95-121/337

7722 SQX1252162
పపరర: పడతదప హజరర

95-121/340

7725 SQX0674218
పపరర: రఇగబభబబఝ కరటమ

95-121/343

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-105
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-121/345

7728 SQX2689529
పపరర: లకకకకకమమరర రరవవల

95-121/346

భరస : శవశఇకర
ఇఇటట ననఇ:48-3-105
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-121/348

7731 SQX2689487
పపరర: శరనద కకలమ

95-121/349

తఇడడ:డ కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-106
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-121/351

7734 SQX0171207
పపరర: లకకమక సఫ మగరన

95-121/352

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-108
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-121/354

తఇడడ:డ రరజయయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-108
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-122/114

95-121/336

తలల : నదగరరజ కకమమరర హజరర
ఇఇటట ననఇ:48-3-104
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ కకల
ఇఇటట ననఇ:48-3-106
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-108
వయసదస:48
లఇ: ససస స
7738 SQX2021178
పపరర: దదల షరద షపక

95-121/339

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కకల
ఇఇటట ననఇ:48-3-106
వయసదస:31
లఇ: ససస స

భరస : కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-106
వయసదస:89
లఇ: ససస స
7735 SQX0273003
పపరర: నదగమణణ సఫ మగరన

7721 SQX1150747
పపరర: రవ కకరణ హజరర

7716 SQX2157865
పపరర: దదరర పడసరద సలమల

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-104
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-105
వయసదస:65
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-106
వయసదస:28
లఇ: ససస స
7732 SQX2689495
పపరర: సరవతడమక కకలమ

95-121/259

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:48-3-105
వయసదస:90
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగ బభబఝ కరటఇ
ఇఇటట ననఇ:48-3-105
వయసదస:38
లఇ: పవ
7729 SQX0949370
పపరర: కకరస ర పడవలల క కకలమ

7718 SQX2824068
పపరర: గణణశన వజయ లకడక

95-121/333

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ సలమల
ఇఇటట ననఇ:48-3-102
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరరరవ హజరర
ఇఇటట ననఇ:48-3-104
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవ శఇకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-3-105
వయసదస:37
లఇ: ససస స
7726 SQX1492628
పపరర: రరమమఇజనవయఝలక కరటఇ

95-121/335

భరస : కరరణదకర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-103
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమ
ఇఇటట ననఇ:48-3-104
వయసదస:62
లఇ: పవ
7723 SQX0027813
పపరర: సతయవత రరవనల

7715 SQX1895606
పపరర: సరల సలల

7713 SQX2689537
పపరర: అచచరరడడడ సరనకకమఝక
తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-101
వయసదస:69
లఇ: పవ

భరస : దదరర పడసరద సలల
ఇఇటట ననఇ:48-3-102
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన వనఇకట రరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-103
వయసదస:42
లఇ: పవ
7720 MLJ2435808
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ హజరర

95-121/332

భరస : అచచ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-101
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : అచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-3-101
వయసదస:61
లఇ: ససస స
7717 SQX2823896
పపరర: గణణశన కరరణదకర రరడడడ

7712 MLJ0816868
పపరర: బఇదదమమధవ సరనకకమఝక

7737 SQX2021269
పపరర: బభలల షసనదద షపక

95-121/355

తఇడడ:డ అబభబస అల
ఇఇటట ననఇ:48-3-350
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-122/115

7740 NDX2633030
పపరర: మమటటలద మ సదసరయ

94-122/644

తఇడడ:డ సదసరయ సదసరయ
ఇఇటట ననఇ:48-4
వయసదస:47
లఇ: ససస స
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7741 NDX2633170
పపరర: అఇశ తఇగరరజ

94-122/645

తఇడడ:డ తఇగరరజ తఇగరరజ
ఇఇటట ననఇ:48-4
వయసదస:30
లఇ: ససస స
7744 NDX2642148
పపరర: సరగజన కగరగసతద

94-122/648

95-120/624

7750 SQX1622795
పపరర: శఇకర పరతన

95-120/627

95-120/408

95-120/411

95-120/414

95-120/421

7754 SQX0162834
పపరర: వనఇకట రమణదరరడడడ పప లఇ

7757 SQX0817247
పపరర: రరమఝలమక వనననపవస

7760 SQX0590687
పపరర: శవరరరడడడ పఫ లఇ

7763 SQX2824696
పపరర: మఇచమ కరరణ కకమమరర

95-120/422

7766 SQX0817254
పపరర: పవరరషమమ తడలగనవడడ

95-120/409

7769 SQX2218444
పపరర: సదజజత తతలగఇటట
భరస : నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-105
వయసదస:38
లఇ: ససస స

7749 SQX2140465
పపరర: రరమలఇగగశదర రరవవ చమట

95-120/626

7752 MLJ0816637
పపరర: ఉదయ కకమమరర పఫ లఇ

95-120/407

7755 SQX0169391
పపరర: పసచచమక పఫ లఇ⌍

95-120/410

భరస : చననఅఇజరరడడడ⌍ పప లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-120/412

7758 SQX1492743
పపరర: లకడక కకమమరర మదడదల

95-120/413

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ మదడదల
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-120/419

7761 SQX1305292
పపరర: లకడక రతన కకమమరర పఫ లఇ

95-120/420

భరస : శవరరరడడడ పఫ లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-120/206

7764 SQX2824704
పపరర: లఇక నవన కకమమర రరడడడ

95-120/207

తఇడడ:డ లఇక జయ రమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-105
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-120/423

భరస : శరనవరస రరవవ తడలగనవటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-105
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-120/425

95-120/405

భరస : హనమరరడడడ పప లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-105
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబయయ తడలగనవటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-105
వయసదస:45
లఇ: పవ
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95-120/628

తఇడడ:డ రమణదరరడడడ పప లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రరడడ పఫ లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-105
వయసదస:46
లఇ: పవ

7751 SQX1627258
పపరర: షరరన కకశశర శరరరమఝల

7746 SQX2363216
పపరర: రరఘవవలక మడడడ

తఇడడ:డ కకషష సరదమ చమట
ఇఇటట ననఇ:48-4-73
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : రరమరరడడడ వననదనపవస
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ⌍ పప లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:69
లఇ: పవ

7768 SQX2218428
పపరర: నరససఇహ రరవవ తతలగఇటట

95-120/625

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ పప లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:63
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రమణద రరడడడ పప లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:55
లఇ: ససస స

7765 SQX0162925
పపరర: శరనవరసరరవవ తడలగననటట

7748 SQX2007508
పపరర: పదక చమట

94-122/647

తఇడడ:డ కకపనదదమ మడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4
వయసదస:49
లఇ: పవ

తలల : శరగదశదర శరరరమఝల
ఇఇటట ననఇ:48-4-97
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ పప లఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-104
వయసదస:62
లఇ: పవ

7762 SQX1374065
పపరర: ఆనఇద రరడడడ పఫ లఇ

95-120/404

భరస : రరమలఇగగశదర రరవవ చమట
ఇఇటట ననఇ:48-4-73
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపషలనదయఝడడ పరతన
ఇఇటట ననఇ:48-4-97
వయసదస:38
లఇ: పవ

7759 SQX2690998
పపరర: చననఅఇజరరడడడ పఫ లఇ⌍

7745 SQX2356459
పపరర: రరమఝ మడడడ

7743 NDX2636058
పపరర: శరరష మలల వరపవ
తఇడడ:డ అరరణ కకమమర మలల వరపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఘవవలక మడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4
వయసదస:21
లఇ: పవ

7747 SQX2691004
పపరర: ఫణణభమషణవనఇకటగఇటయయ
కకఇడడరర
తఇడడ:డ శవపడసరదరరవవ కకఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-70
వయసదస:57
లఇ: పవ

7756 SQX0817239
పపరర: ససతమక పఫ లఇ

94-122/646

తఇడడ:డ సవరరర మఝతత
స ఆఇటటన
ఇఇటట ననఇ:48-4
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ డదనయల కగరగసతద
ఇఇటట ననఇ:48-4
వయసదస:28
లఇ: ససస స

7753 MLJ2435998
పపరర: హనమ రరడడడ పఫ లఇ

7742 NDX2635811
పపరర: అరరషద లల ఆఇటటన

95-120/424
7767 SQX1656776
పపరర: వనఇకట లకడక కకమమరర రరవవల

భరస : శవ శఇకర రరవవ రరవవల
ఇఇటట ననఇ:48-4-105
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-120/426

7770 SQX2690972
పపరర: నరససఇహరరవవ తడలగనవటట

95-120/427

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ తడలగనవటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-105
వయసదస:50
లఇ: పవ
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7771 SQX2690980
పపరర: వనఇకటభడవమక తడలగనవటట

95-120/428

భరస : సరఇబశవరరవవ తడలగనవటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-105
వయసదస:75
లఇ: ససస స
7774 SQX1374222
పపరర: పరపరరరవవ తలమమల

95-120/431

95-120/434

95-120/437

95-120/440

95-120/443

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ గఝమకడకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:49
లఇ: పవ
7789 SQX2690949
పపరర: సరమమమజయఇ గఝమకడకల

95-120/446

95-120/449

తఇడడ:డ మఝన సరదమ పపయరరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-110
వయసదస:49
లఇ: పవ
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95-120/438

7784 SQX2359099
పపరర: శర మణణ కఇట గఝమకడడదల

95-120/452

95-120/441

95-120/436

7782 SQX0568485
పపరర: గగలల పలల శరనవరస రరవవ

95-120/439

7785 SQX2690907
పపరర: సరఇబశవరరవవ గఝమకడకల
తఇడడ:డ నరససఇహహలక గఝమకడకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:71
లఇ: పవ

7787 SQX2690923
పపరర: రరజగశదరర గఝమకడకల

7788 SQX2690931
పపరర: లకకకకరఇతమక మనబబ టట

95-120/444

7793 SQX2690865
పపరర: వనఇగళరరడడడ గఝరరరల

7796 SQX2690899
పపరర: గరయతడ గఝరరరల

7799 SQX1546896
పపరర: ధన లకడక పపరరల
భరస : సదద ససవర రరవవ పపరరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-110
వయసదస:42
లఇ: ససస స

95-120/442

95-120/445

భరస : రరఘవవలక మనబబ టట
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-120/447

7791 SQX0273060
పపరర: వనఇకట పదదకవత గఝరరరల⌍

95-120/448

తఇడడ:డ శవ రరమరరడడ ⌍ గఝరరరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-109
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-120/450

7794 SQX2690873
పపరర: శవరరమరరడడడ గఝరరరల

95-120/451

తఇడడ:డ వనఇగళరరడడడ గఝరరరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-109
వయసదస:69
లఇ: పవ
95-120/453

భరస : శవరరమరరడడడ గఝరరరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-109
వయసదస:63
లఇ: ససస స
95-120/454

7779 MLJ2439388
పపరర: వనఇకటలకడక మనబబ టట

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ గఝమకడడదల
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:22
లఇ: పవ

7790 SQX0270561
పపరర: రమమకరఇత రరడడడ గఝరరల

95-120/433

తఇడడ:డ పరఇడడరఇగరరరవవ గగలల పలల
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసచచరరడడడ గఝరరరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-109
వయసదస:97
లఇ: పవ

భరస : వనఇగళరరడడడ గఝరరరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-109
వయసదస:89
లఇ: ససస స
7798 SQX0867705
పపరర: సదదశవ రరవవ పపయరరల

7781 SQX0270769
పపరర: మహన రరవవ గఝమకడకల

7776 SQX2690956
పపరర: ఆఇజనవయఝలక మఇదలపవ

భరస : చఇదడశశఖర మనబబ టట
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవరరమ రరడడ గఝరరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-109
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : శరధర పత వడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-109
వయసదస:34
లఇ: ససస స
7795 SQX2690881
పపరర: వనఇకరయమక గఝరరరల

95-120/435

భరస : నరశఇహరరవవ గఝమకడకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:67
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ గఝమకడకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:64
లఇ: ససస స
7792 SQX2354801
పపరర: రరణణ పత వడ

7778 MLJ2435287
పపరర: చఇదడశశఖర మనబబ టట

95-120/430

తఇడడ:డ నదరరయణ మఇదలపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-106
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ గఝమకడకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహఇ గఝమకడకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:70
లఇ: పవ
7786 SQX2690915
పపరర: నరగష కకమమర గఝమకడకల

95-120/432

తఇడడ:డ రరఘవవలక మనబబ టట
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరపయయ యడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-108
వయసదస:69
లఇ: పవ
7783 SQX0938522
పపరర: నరససఇహ రరవవ గఝమకడకల

7775 SQX1482181
పపరర: సదజన మఇదలపవ

7773 SQX0091868
పపరర: ససమయ మఇదదలపవ
తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక మఇదలపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-106
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక మఇదలపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-106
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయఝలక మఇదలపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-106
వయసదస:55
లఇ: ససస స
7780 SQX0231795
పపరర: పవలల యయ యడల

95-120/429

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక మఇదలపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-106
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆనఇద రరవవ తలమమల
ఇఇటట ననఇ:48-4-106
వయసదస:53
లఇ: పవ
7777 SQX2690964
పపరర: పరరదత మఇదలపవ

7772 SQX0091850
పపరర: ససజనయ మఇదలపవ

7797 SQX2496818
పపరర: శరధర పతవరడ

95-121/356

తఇడడ:డ రఇగ రరవవ పతవరడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-109
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-120/455

7800 SQX0170043
పపరర: పదకజ గరదఇశశటట

95-120/456

భరస : రతనఇ గరదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-119
వయసదస:49
లఇ: ససస స
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7801 SQX0975524
పపరర: రతనఇ గరదఇశశటట

95-120/457

తఇడడ:డ రరగవయయ గరదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-119
వయసదస:83
లఇ: పవ
7804 SQX2690857
పపరర: నదగగశదరమక జగషట⌍

95-120/460

95-120/406

95-120/463

95-120/466

95-120/469

తఇడడ:డ పఫ ల పసలల గరజల
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:36
లఇ: పవ
7819 SQX1484435
పపరర: గగలరర కరరరమమరర

95-120/472

తఇడడ:డ జజరఫ కరరరమమరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-120/475

7825 SQX0027839
పపరర: వనఇకట రరవవ బబ లశశటట

95-120/478

వయసస 01-01-2021 నటక

7811 SQX0043620
పపరర: సఇదదప⌍ తలల ఇ⌍

7814 SQX0565424
పపరర: పఇడడటట భభగయలకడక

95-120/464

95-121/358

7809 SQX0035428
పపరర: కఇదదవలస సడరరయ రరవవ⌍

95-120/462

7812 SQX0091777
పపరర: కకమమరర కఇదదవలపవ⌍

95-120/465

భరస : సదబభబరరవవ⌍ కఇదదవలపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-120/467

7815 SQX0938530
పపరర: భభరత గరజల

95-120/468

భరస : సదబడహకణయఇ పఇడడటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:62
లఇ: ససస స

భరస : గరన రరజ గరజల
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:31
లఇ: ససస స

95-120/470
7817 SQX1150705
పపరర: లకకణ పపడమ సరయ చఇద
తలల ఇ
తఇడడ:డ హరర వనఇకట శరనవరసరరవవ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:37
లఇ: పవ

7818 SQX1150713
పపరర: వజయమమమరరత పసదమరరస

భరస : లకకణ పపడమ సరయ చఇద తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:38
లఇ: ససస స

7820 SQX1529264
పపరర: దదరర పడవలల క పవలపరటట

7821 SQX2690808
పపరర: సరయనరగఇదడపస
డ రద

95-120/473

7823 SQX2690824
పపరర: నదగకకమమరర తలల ఇ

7826 SQX0027896
పపరర: కకటటశదరమక తవరద

7829 SQX0035394
పపరర: కకలశశటట కకషష చడనతనయ
తఇడడ:డ రరమమఇజనవయఝలక కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-122
వయసదస:36
లఇ: పవ

95-120/471

95-120/474

తఇడడ:డ పడకరశరరవవ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-120/476

7824 SQX0027821
పపరర: ససతమహలకడక రరయవరపవ

95-120/477

తలల : శరహరర కకమమర రరయవరపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-121
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-120/479

భరస : కకషష మమరరస తవరద
ఇఇటట ననఇ:48-4-121
వయసదస:71
లఇ: ససస స
95-120/481

7806 SQX1641737
పపరర: రరటనఇ గడడ ఇశశటట

తఇడడ:డ వనఇకటయయ⌍ కఇదదవలస
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : సరయనరగఇదడ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-121
వయసదస:89
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరయరరఇ తటవరరస
ఇఇటట ననఇ:48-4-122
వయసదస:41
లఇ: ససస స

95-120/461

భరస : సఇదదప తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:27
లఇ: ససస స

7822 SQX2690816
పపరర: హరర వనఇకట శరనవరస రరవవ
తలల ఇ
తఇడడ:డ పడకరశఇ రరవవ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:56
లఇ: పవ

7828 MLJ2439818
పపరర: కకషషవవణణ తట వరరస

7808 SQX0035337
పపరర: కకలగరన రరమ రరవవ

95-120/459

తఇడడ:డ రరఘవయయ గడడ ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-119
వయసదస:83
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ⌍ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : గఝరరచరణ వఇగల
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:60
లఇ: ససస స
7816 SQX0938597
పపరర: గఇడడ రరజ గరజల

95-121/357

తఇడడ:డ రరమఝలక కకలగరన
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభడమర యయ వఇగల
ఇఇటట ననఇ:48-4-120
వయసదస:66
లఇ: పవ
7813 SQX0091892
పపరర: రమమదతవ వఇగల

7805 SQX1641729
పపరర: సదనత గడడ ఇశశటట

7803 SQX2690840
పపరర: ససతదరతనఇ గరదఇశశటట
భరస : రతనఇ గరదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-119
వయసదస:75
లఇ: ససస స

భరస : సరయరరఇ గడడ ఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-119
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : హరరవనఇకటశరనవరసరరవవ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4 120
వయసదస:58
లఇ: ససస స
7810 SQX0035527
పపరర: గఝరరచరణ వఇగల

95-120/458

తఇడడ:డ రతనమ గరదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-119
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : రరమమరరవవ⌍ జగషట
ఇఇటట ననఇ:48-4-119
వయసదస:65
లఇ: ససస స
7807 SQX2690204
పపరర: అనసడయమదతవ తలల ఇ

7802 SQX2690832
పపరర: సరయరరమ గరదఇశశటట

7827 SQX1210970
పపరర: రవఇదడ బభబఝ బబ లశశటట

95-120/480

తఇడడ:డ వనఇకట రరవవ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-121
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-120/482

7830 SQX0035477
పపరర: దళవరయ సరయబభబఝ⌍

95-120/483

తఇడడ:డ భదడయయ⌍ దలవరయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-122
వయసదస:71
లఇ: పవ
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7831 SQX0035493
పపరర: మదదదనవన సదదశవ రరవవ⌍

95-120/484

తఇడడ:డ వనఇకరటరరమయయ⌍ మదదదనవన
ఇఇటట ననఇ:48-4-122
వయసదస:40
లఇ: పవ
7834 SQX0420638
పపరర: సదరగష రరడచరల
డడ ⌍

95-120/487

95-120/490

95-120/493

95-120/496

95-120/498

95-120/501

95-120/504

భరస : మహహశ పవఇదత
ఇఇటట ననఇ:48-4-126
వయసదస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

7844 SQX2496669
పపరర: ఉమ రమయ శర చదఇడడరర

7847 SQX0163543
పపరర: శరనవరసద అచచ

7850 SQX2140309
పపరర: రమయ చదపషవరక

7853 SQX2868065
పపరర: వనఇకట దదరర మహహశదరర అచచ

95-120/506

7856 SQX1010222
పపరర: కరరరస క పవఇదత

95-121/359

7859 SQX1431030
పపరర: భభగయ లకడక పవఇదత
తఇడడ:డ కరరరస క పవఇదత
ఇఇటట ననఇ:48-4-126
వయసదస:26
లఇ: ససస స

7839 MLJ0813527
పపరర: జయలకడక చదఇడడరర

95-120/492

95-120/495
7842 SQX2690758
పపరర: సతయ సరయ బభబఝ చదఇడడరర

7845 MLJ0818609
పపరర: షకకలమ మహమకద⌍

95-120/497

భరస : భభషస⌍ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:48-4-125
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-120/499

7848 SQX0565465
పపరర: అచచ శవకకమమరర

95-120/500

భరస : శరనవరసరరవవ అచచ
ఇఇటట ననఇ:48-4-125
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-120/502

7851 SQX2140408
పపరర: చనన శరనవరసదలక చదపషవరక

95-120/503

తఇడడ:డ వనఇకయయ చదపషవరక
ఇఇటట ననఇ:48-4-125
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-121/527

7854 SQX0321448
పపరర: లకడక బభయ పవఇదడ⌍

95-120/505

భరస : ఏడడకకఇడలక⌍ పవఇదత
ఇఇటట ననఇ:48-4-126
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-120/507

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక పవఇదత
ఇఇటట ననఇ:48-4-126
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-120/509

95-120/489

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-124
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ అచచ
ఇఇటట ననఇ:48-4-125
వయసదస:18
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝతయఇ⌍ పవఇదత
ఇఇటట ననఇ:48-4-126
వయసదస:62
లఇ: పవ
7858 SQX1063262
పపరర: మఇజల పవఇదత

95-120/494

భరస : చనన శరనవరసదలక చదపషవరక
ఇఇటట ననఇ:48-4-125
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : భదడయయ అచచ
ఇఇటట ననఇ:48-4-125
వయసదస:54
లఇ: ససస స
7855 SQX0420729
పపరర: ఏడడకకఇడలక పవఇదడ

7841 SQX1960681
పపరర: దదరర ఆదదమమలపవ

7836 SQX2690790
పపరర: కమలసచదతవ తటవరరస

భరస : సతయ సరయ బభబఝ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-124
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకరషష అచచ
ఇఇటట ననఇ:48-4-125
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనన శరనవరసదలక చదపషవరక
ఇఇటట ననఇ:48-4-125
వయసదస:23
లఇ: పవ
7852 SQX2690741
పపరర: దదరర అచచ అచచ

95-120/491

తఇడడ:డ సతయ సరయ బభబఝ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-124
వయసదస:21
లఇ: ససస స

భరస : సదదశవ రరవవ మదదదనవన
ఇఇటట ననఇ:48-4-125
వయసదస:38
లఇ: ససస స
7849 SQX2139418
పపరర: వనఇకటటశదరరల చదపషవరక

7838 SQX2690774
పపరర: రరధదక కఇకకపరటట

95-120/486

భరస : శవసదబడమణయఇ తటవరరస
ఇఇటట ననఇ:48-4-122
వయసదస:77
లఇ: ససస స

భరస : వవవకఇ ఆదదమమలపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-124
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరతనఇ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-124
వయసదస:85
లఇ: ససస స
7846 SQX0091686
పపరర: ధన లకడక మదదదనవన

95-120/488

భరస : హనదమఇత రరవవ కఇకకపరటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-123
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయ సరయ బభబఝ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-124
వయసదస:24
లఇ: ససస స
7843 SQX2690766
పపరర: అనసడరయ చదఇడడరర

7835 SQX2690782
పపరర: సరయరరఇ తటవరరర

7833 SQX0091835
పపరర: సయయద గకససబ⌍
భరస : జజన⌍ సయయద
ఇఇటట ననఇ:48-4-122
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ సదబడహకణయఇ తటవరరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-122
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : పడసరదద కకదదరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-123
వయసదస:41
లఇ: ససస స
7840 SQX1955038
పపరర: అనద లఖత చదఇడడరర

95-120/485

తఇడడ:డ శరఇత⌍ తడపవరమలకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-122
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమరరజ⌍ రరడచరల
డడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-122
వయసదస:39
లఇ: పవ
7837 MLJ0811083
పపరర: చఇదడవత కకదదరర

7832 SQX0035543
పపరర: తడపవరమలకల అమర సఇపత⌍

7857 SQX1010230
పపరర: మహహష పవఇదత

95-120/508

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక పవఇదత
ఇఇటట ననఇ:48-4-126
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-120/510

7860 SQX1118042
పపరర: రరహనద షపక

95-121/360

తఇడడ:డ సదభభన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:48-4-126
వయసదస:29
లఇ: ససస స
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7861 SQX0938639
పపరర: దదరర రరచకకఇడ

95-120/511

భరస : రమణద రరవవ రరచకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-127
వయసదస:55
లఇ: ససస స
7864 SQX2062826
పపరర: రరకరసన షపక

95-120/514

95-120/517

95-120/520

95-121/362

95-121/365

95-121/368

95-121/371

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-132
వయసదస:69
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

7874 MLJ2440113
పపరర: సదరరపరరణణ భమనవన

7877 SQX0707836
పపరర: నరససఇహరరవవ గగగఝర

7880 SQX2689412
పపరర: దతవవఇదడకకమమర వకసలగడడ

7883 SQX2689446
పపరర: లకకక వకసలగడడ

95-121/374

7886 SQX2689479
పపరర: గకరమక సడదదనగఝఇట

95-121/363

7889 SQX2689388
పపరర: మఇజల రరచపవడడ
భరస : వనఇకటరమణ
ఇఇటట ననఇ:48-4-132
వయసదస:54
లఇ: ససస స

7869 MLJ2436160
పపరర: జజన సయయద

95-120/519

7872 MLJ2436061
పపరర: లలమనఇదకకమమర భమనవన

95-121/361

7875 MLJ2440121
పపరర: నదగలకడక భమనవన

95-121/364

భరస : శరధర
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-121/366

7878 SQX2689396
పపరర: బభబఝరరవవ వకసలగడడ

95-121/367

తఇడడ:డ శరరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:84
లఇ: పవ
95-121/369

7881 SQX2689420
పపరర: శరధర భమనవన

95-121/370

తఇడడ:డ శరరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-121/372

7884 SQX2689453
పపరర: సహదతవ భమనవన

95-121/373

భరస : వనఇకటరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-121/375

7887 SQX1014026
పపరర: పవరష వనఇకట మణణదదప
రరచపవడడ
తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రరచపవడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-132
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-121/376

95-121/378

7890 MLJ0819201
పపరర: ఆదదలకడక⌍ దదవనదల⌍

95-120/522

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-121/377

95-120/516

తఇడడ:డ శరరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : బభబఝరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:74
లఇ: ససస స

భరస : శరరరమయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:64
లఇ: ససస స
7888 SQX2689370
పపరర: వనఇకటరమణ రరచపవడడ

95-120/521

తఇడడ:డ బభబఝరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:47
లఇ: పవ
7885 SQX2689461
పపరర: ధనలకడక భమనవన

7871 SQX2690642
పపరర: లకకక బబగ⌍

7866 SQX2690725
పపరర: సరజదద షపక

తఇడడ:డ కరరఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరపరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:69
లఇ: పవ
7882 SQX2689438
పపరర: శశఖర భమనవన

95-120/518

భరస : లలమనఇదకకమమర
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:32
లఇ: పవ
7879 SQX2689404
పపరర: వనఇకటరరవవ భమనవన

7868 SQX2497816
పపరర: లకడకకకషషకలమమరర పసనదగగఇడ

95-120/513

భరస : సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:48-4-128
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : హససనవబగ⌍ బ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:74
లఇ: ససస స

భరస : దతవవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:44
లఇ: ససస స
7876 SQX0028159
పపరర: సదధదర మననవ

95-120/515

భరస : సదరగఇదడనదధ పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-129
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ CH మలల ఖమరరఫ న గఝపరస పరదరరస
ఇఇటట ననఇ:48-4-130
వయసదస:30
లఇ: ససస స
7873 MLJ2439073
పపరర: నరకల వకసలగడడ

7865 SQX2690717
పపరర: సదభభనసరహహబ షపక

7863 SQX2690733
పపరర: మఇగమక రరచకకఇడ
భరస : పసచచయయ రరచకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-127
వయసదస:88
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఘనదసరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:48-4-128
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట అరవఇద పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-129
వయసదస:33
లఇ: ససస స
7870 SQX0744920
పపరర: జజనకక పసడయమఇక పరదరరస

95-120/512

భరస : మహన రరవవ రరచకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-127
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:48-4-128
వయసదస:25
లఇ: ససస స
7867 SQX1150739
పపరర: మధదలత పసనదగగఇడ

7862 SQX1174556
పపరర: లకడక రరచకకఇడ

భరస : లకకకనదరరయణ⌍ దదవనదల
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:62
లఇ: ససస స
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7891 MLJ0819227
పపరర: సదశలమక మదదద

95-120/523

భరస : వరరరఘవయయ మదదద
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:82
లఇ: ససస స
7894 MLJ2436046
పపరర: మహమకద షకకల

95-120/526

95-120/529

95-120/532

తఇడడ:డ గగవఇదద దదడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:71
లఇ: పవ
7903 SQX1641653
పపరర: ధనలకడక పప టటట

95-120/535

95-120/538

95-120/541

95-121/380

తఇడడ:డ పలలల శదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-136
వయసదస:66
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/533

7910 SQX2690634
పపరర: పపరమక పప టటట

7913 SQX0231449
పపరర: ధనలకడక పఫ టటట

95-121/383

7916 SQX2689362
పపరర: అఇజమక గగగఝ

95-120/536

7919 SQX0091900
పపరర: ఇఇదదర బభగవతత
భరస : పడభభకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-136
వయసదస:61
లఇ: ససస స

7899 SQX1692128
పపరర: నరజ దదరర దదడడడ

95-120/531

7902 SQX1335679
పపరర: వనఇకట సదబభబరరవవ పఫ టటట

95-120/534

7905 SQX1641695
పపరర: వనఇకట సరఇబశవరరవవ పప టటట

95-120/537

తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదరరరవవ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-120/539

7908 SQX1692920
పపరర: సరఇబశవ రరవవ పఫ టటట

95-120/540

తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదర రరవవ పఫ టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-120/542

7911 MLJ2440139
పపరర: శవసతయకకమమరర పప టటట

95-121/379

భరస : లకకకనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-121/381

7914 SQX1122688
పపరర: ససఇధద పడశరఇత పఫ టటట

95-121/382

తఇడడ:డ వనఇకట సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-121/384

భరస : పరపరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-121/385

95-120/528

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ పఫ టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ పఫ టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:48
లఇ: పవ
7918 SQX0035097
పపరర: భభగవతతల పడభభకర రరవవ

7901 MLJ0815993
పపరర: లకడక పప టటట

7907 SQX1692888
పపరర: ససఇధద పడశరఇత పఫ టటట

7896 SQX0091819
పపరర: శవమక ఎఇ⌍

భరస : నదరరయణ రరవవ దదడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదరరరవవ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:53
లఇ: పవ
7915 SQX1206664
పపరర: లకడక నదరరయణ పఫ టటట

95-120/530

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ పఫ టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:30
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సరఇబశవ రరవవ పఫ టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:51
లఇ: ససస స
7912 SQX0163717
పపరర: వనఇకట సరఇబశవరరవవ పప టటట

7898 SQX1048421
పపరర: వనఇకట నదగ శరరవణణ లకడక
దదవనదల
తలల : ఆదదలకడక దదవనదల
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:27
లఇ: ససస స

7904 SQX1641687
పపరర: పడశరఇత పప టటట

95-120/525

భరస : నరససఇహ రరవవ⌍ ఎఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదరరరవవ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:48
లఇ: పవ
7909 SQX1692953
పపరర: ధన లకడక పఫ టటట

95-120/527

భరస : వనఇకట సదబభబరరవవ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవ రరవవ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-135
వయసదస:51
లఇ: ససస స
7906 SQX1641703
పపరర: లకడక నదరరయణ పప టటట

7895 MLJ2440105
పపరర: రహహమమ⌍ షపక⌍

7893 MLJ2436020
పపరర: షరరఫ ఎఇడడ
తఇడడ:డ మసరసనదసహహబ ఎఇ.డడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:64
లఇ: పవ

భరస : మహమకద షరరఫ⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదరరయణ రరవవ దదడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:41
లఇ: పవ
7900 SQX1692995
పపరర: నదరరయణ రరవవ దదడడడ

95-120/524

తఇడడ:డ వరరరఘవయయ మదదద
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ షరరఫ మహమకద
ఇఇటట ననఇ:48-4-133
వయసదస:43
లఇ: పవ
7897 SQX0821850
పపరర: వజయ కకమమర దదడడడ

7892 MLJ0819235
పపరర: వనఇకట శరనవరసరరవవ మదదద

7917 SQX2831204
పపరర: భమ లకడక రరగర

95-120/543

తఇడడ:డ అఇకకలక
ఇఇటట ననఇ:48-4-136
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-121/386

7920 SQX0517276
పపరర: యలవరరస సదరగష బభబఝ

95-121/387

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-136
వయసదస:48
లఇ: పవ
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7921 SQX0517953
పపరర: యలవరరస చడననకగశదరర

95-121/388

భరస : సదరగష బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:48-4-136
వయసదస:42
లఇ: ససస స
7924 SQX1445031
పపరర: లకడక పలల వ భభగవతతల

95-121/391

95-121/392

95-121/395

95-121/398

95-121/401

95-120/544

95-120/547

తఇడడ:డ దదరర పడసరద భమవరపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-147
వయసదస:24
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

7934 SQX1641760
పపరర: చఇదదక
డ పపరల

7937 SQX0817288
పపరర: లకకక కరఇతమక సఫ మగరన

7940 SQX0517995
పపరర: కరనదల రమమదతవ

7943 SQX0790394
పపరర: నరజరరణణ కకలల పర

95-120/550

7946 SQX2690592
పపరర: మలల కరరరఫ నరరవవ పరదదరరస

95-121/399

7949 MLJ0814996
పపరర: లకడక నరససఇహరరవవ
పరవనగఝఇడల
తఇడడ:డ వనఇకటభడవవ పరవనగఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-148
వయసదస:52
లఇ: పవ

7929 SQX0092015
పపరర: రతన కకమమరర పసదపవలలటట

95-121/394

7932 SQX2689354
పపరర: సరసదతమక దతవరరడడడ

95-121/397

7935 SQX0553909
పపరర: అమఝకలక చడనదనపలల

95-121/400

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-143
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-121/402

7938 SQX1456392
పపరర: సదనల కకమమర చడనదనపలల

95-121/403

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ చడనదనపలల
ఇఇటట ననఇ:48-4-143
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-120/545

7941 SQX0746297
పపరర: శవ శరనవరస కరనదల

95-120/546

తలల : వనఇకటభదదడ లకడక కరనదల
ఇఇటట ననఇ:48-4-145
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-120/548

7944 SQX2690618
పపరర: రరమలఇగగశదరరరవవ కకలల పర

95-120/549

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:48-4-146
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-120/551

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ పరదదరరస
ఇఇటట ననఇ:48-4-147
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-121/404

94-122/650

భరస : రరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-138
వయసదస:71
లఇ: ససస స

భరస : రమమష బభబఝ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:48-4-146
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమలఇగగశదరరరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:48-4-146
వయసదస:47
లఇ: పవ
7948 SQX1952860
పపరర: రరజగష భమవరపవ

95-121/396

భరస : రమణ కరనదల
ఇఇటట ననఇ:48-4-145
వయసదస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:48-4-146
వయసదస:34
లఇ: పవ
7945 SQX2690626
పపరర: రమమష బభబఝ కకలల పర

7931 SQX0651885
పపరర: చఇదడశశఖర రరడడడ దతవరరడడ

7926 NDX2283653
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ సఫ మరరజ

భరస : హరరపస
డ రద
ఇఇటట ననఇ:48-4-138
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-143
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష కరనల
ఇఇటట ననఇ:48-4-145
వయసదస:51
లఇ: పవ
7942 SQX0674267
పపరర: కకషష ఫణణదడ కకలల పర

95-121/393

భరస : వనఇకటశరనవరస రరవవ పపరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-142
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-143
వయసదస:46
లఇ: ససస స
7939 SQX0517425
పపరర: కరనదల రమణ

7928 SQX0035311
పపరర: పసదపవలలటట హరరపస
డ రద

95-121/390

తఇడడ:డ రరగవయయ సఫ మరరజ
ఇఇటట ననఇ:48-4-137
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-138
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హరగగపరల పపరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-142
వయసదస:40
లఇ: పవ
7936 SQX0817270
పపరర: శశశలజ సఫ మగరన

94-122/649

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:48-4-138
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-138
వయసదస:70
లఇ: పవ
7933 SQX1641752
పపరర: వనఇకటశరనవరస రరవవ పపరల

7925 NDX2283646
పపరర: కకటటశదరర సఫ మరరజ

7923 SQX0932053
పపరర: లకకక శరహరర భభగవతతల
తఇడడ:డ పడభభకర రరవవ భభగవతతల
ఇఇటట ననఇ:48-4-136
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరర రరవవ సఫ మరరజ
ఇఇటట ననఇ:48-4-137
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-138
వయసదస:61
లఇ: ససస స
7930 SQX0164228
పపరర: వనఇకటరరడడడ దతవరరడడడ

95-121/389

తలల : శవపరరదత
ఇఇటట ననఇ:48-4-136
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడభభకర రరవవ భభగవతతల
ఇఇటట ననఇ:48-4-136
వయసదస:27
లఇ: ససస స
7927 MLJ0815779
పపరర: చననకస దతవరరడడడ

7922 SQX0568477
పపరర: ఆరరమఇడ శవకకమమర రరడడ

7947 SQX2690600
పపరర: పదదకవత పరదదరరస

95-120/552

భరస : మలల ఖమరరఫ నరరవవ పరదదరరస
ఇఇటట ననఇ:48-4-147
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-120/553

7950 SQX0170316
పపరర: లకడక సదజజత పరవనగఝఇడల

95-120/554

భరస : లకడక నరససఇహరరవవ పరవనగఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-148
వయసదస:49
లఇ: ససస స
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7951 SQX0674234
పపరర: రరజ బ

95-120/555

తఇడడ:డ చలపత రరవవ బ
ఇఇటట ననఇ:48-4-148
వయసదస:30
లఇ: పవ
7954 SQX2690576
పపరర: శరనవరసరరవవ పరవనగఝఇడల

95-120/556

తఇడడ:డ వవఇకటటశదరరల ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-148
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-120/558

తఇడడ:డ వనఇకటభడవవ పరవనగఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-148
వయసదస:57
లఇ: పవ
7957 SQX1895564
పపరర: పవజత పవనగఝఇడల

7952 SQX0674259
పపరర: వవణఝ ఇ

7955 SQX2690584
పపరర: సదపనలత పరనదగఝఇడల

7958 MLJ0814368
పపరర: రరఇబభబఝ బమరర

95-120/557

తఇడడ:డ వవణఝ ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-148
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-120/559

95-120/560
7956 SQX1895556
పపరర: నదగ వనఇకట సరయ హనషర
పవనగఝఇడల
తఇడడ:డ లకడక నరససఇహ రరవవ పవనగఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-148 1ST LANE
వయసదస:25
లఇ: ససస స

95-120/562

7959 SQX0517847
పపరర: డడఇపవల రరణణ నఇదదపరటట

భరస : శరనవరసరరవవ పరవనగఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-148
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-120/561

7953 SQX0682393
పపరర: రతనకకమమరర

95-120/563

తఇడడ:డ లకడక నరససఇహ రరవవ పవనగఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-148 1ST LANE
వయసదస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకపపషసద నదయఝడడ బమరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-149
వయసదస:56
లఇ: పవ

7960 SQX1691948
పపరర: రరధదక కరకకమమనద

భరస : వనఇకట శరనవరస రరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:48-4-149
వయసదస:40
లఇ: ససస స

95-120/565 7962 SQX2690543
95-120/566
7961 SQX2690535
పపరర: వనఇకట సదబభబరరవవ కరకకమమనద
పపరర: వనఇకట శరనవరసరరవవ
కరకకమమనద
తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ కరకకమమనద
తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:48-4-149
ఇఇటట ననఇ:48-4-149
వయసదస:69
లఇ: పవ
వయసదస:49
లఇ: పవ

7963 SQX2690550
పపరర: వజయ కకమమర కరకకమమనద

7964 SQX2690568
పపరర: శరఇతకకమమరర కరకకమమనద

95-120/564

95-120/567

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:48-4-149
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటసదబభబరరవవ కరకకమమనద
ఇఇటట ననఇ:48-4-149
వయసదస:65
లఇ: ససస స

7966 SQX0568527
పపరర: గఝపరస గరరరష కకమమర పప తత
స రర

7967 SQX0568683
పపరర: పప తత
స రర రరమమహన రరవవ

95-120/570

తఇడడ:డ రరమమహన రరవవ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:48-4-150
వయసదస:30
లఇ: పవ
7969 SQX1210814
పపరర: రమణ కకమమరర పప తత
స రర

95-120/573

95-120/576

తఇడడ:డ పవలమలరరవవ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-151
వయసదస:48
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/571

7973 SQX1641679
పపరర: తతజససదన గఝఇటటరర

95-120/579

7976 SQX2690477
పపరర: పవలమలరరవవ గఝఇటటరర

95-120/574

7979 SQX2690501
పపరర: సదబబరతనఇ గఝఇటటరర
భరస : పవలమలరరవవ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-151
వయసదస:73
లఇ: ససస స

7968 SQX1007665
పపరర: పడవణ కకమమర పప తత
స రర

95-120/572

7971 SQX2690527
పపరర: అనఇతలకడక గఝఇటటరర

95-120/575

భరస : పవలల యయ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-150
వయసదస:84
లఇ: ససస స
95-120/577

7974 SQX1693183
పపరర: తతజశదన గఝఇటటరర

95-120/578

తఇడడ:డ వనఇకట సరఇబశవ రరవవ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-151
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-120/580

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-151
వయసదస:79
లఇ: పవ
95-120/582

95-120/569

తఇడడ:డ రరమకహన రరవవ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:48-4-150
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-151
వయసదస:25
లఇ: ససస స

భరస : ఆనఇదబభబఝ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-151
వయసదస:26
లఇ: ససస స
7978 SQX2690493
పపరర: శరనవరసరరవవ గఝఇటటరర

7970 SQX1952845
పపరర: శరరవణణ పప తత
స రర

7965 SQX0270702
పపరర: శరనదధ గడదఇ⌍
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-150
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడవణ కకమమర పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:48-4-150
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-151
వయసదస:43
లఇ: ససస స
7975 SQX2497659
పపరర: జజయతశర లకడక సదపన బబ లశశటట

95-120/568

తఇడడ:డ శశషగరరర రరవవ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:48-4-150
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : రరఇ మహన రరవవ పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:48-4-150
వయసదస:48
లఇ: ససస స
7972 SQX0231324
పపరర: భభరత గఝఇటటరర

తఇడడ:డ సదరగష నఇదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-149
వయసదస:33
లఇ: ససస స

7977 SQX2690485
పపరర: సరఇబశవరరవవ గఝఇటటరర

95-120/581

తఇడడ:డ పవలమలరరవవ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-151
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-120/583

7980 SQX2690519
పపరర: పదకజ గఝఇటటరర

95-120/584

భరస : సరఇబశవరరవవ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-151
వయసదస:48
లఇ: ససస స
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7981 SQX0091744
పపరర: సఇదయ రరణణ లఇగమలకల

95-120/585

భరస : సదధదకర లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-152
వయసదస:39
లఇ: ససస స
7984 SQX2690436
పపరర: సదధదకర లఇగమలకల

95-120/588

95-120/591

95-120/594

95-120/597

95-120/600

95-121/405

95-121/406

95-120/208

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ⌍ ఇఇకకళళ
ఇఇటట ననఇ:48-4-163
వయసదస:48
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

7989 SQX0170399
పపరర: జయలకడక గగబమబరర

95-120/593

7992 SQX0464867
పపరర: సతయ నదరరయణ గగబమబరర

95-120/598 7995 SQX1492917
7994 SQX1240415
పపరర: నఖల తతజ కకమమర గగబమబరర
పపరర: ఆఇజనవయఝలక గగబమబరర

7997 SQX2690402
పపరర: నదసరయయ గగబమబరర

8000 MLJ2436111
పపరర: నరగఇదడ దదసరర

8003 SQX0568618
పపరర: అచచ భదడయయ

8006 SQX2824738
పపరర: మనదబబ త వహరరకర

8009 SQX1989037
పపరర: రజన ఇఇకకలకల
తలల : హనదమమయమక ఇఇకకలకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-163
వయసదస:33
లఇ: ససస స

95-120/596

95-120/599

తఇడడ:డ నసరయయ గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-120/601

7998 SQX2690410
పపరర: పరరదతమక గగబమబరర

95-120/602

భరస : నదసరయయ గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:67
లఇ: ససస స
95-120/603

8001 NDX2283745
పపరర: వహరరక మనబబ టట

94-122/651

తఇడడ:డ పడసరద మనబబ టట
ఇఇటట ననఇ:48-4-162
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-121/407

8004 SQX1506536
పపరర: మణణకఇఠ అచదచ

95-121/408

తఇడడ:డ భదడయ అచదచ
ఇఇటట ననఇ:48-4-162
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-120/209

తఇడడ:డ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:48-4-163
వయసదస:22
లఇ: ససస స
95-120/605

95-120/590

తఇడడ:డ నదసరయయ గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:48-4-162
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : మనదబబ త పడసరద
ఇఇటట ననఇ:48-4-163
వయసదస:41
లఇ: ససస స
8008 SQX0270827
పపరర: కకషఫ ర బభబఝ ఇఇకకళళ⌍

95-120/595

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-160
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ భదడయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-162
వయసదస:30
లఇ: ససస స
8005 SQX2824670
పపరర: మనదబబ త పదక

7991 SQX0464685
పపరర: ఊరరకళ భవరన గగబమబరర

7986 SQX2690451
పపరర: రమమదతవ వనఇపల

భరస : ఆఇజనవయఝలక గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:89
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:21
లఇ: ససస స
8002 SQX0565473
పపరర: అచచ మమధవ

95-120/592

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నసరయయ గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:51
లఇ: పవ
7999 SQX2496701
పపరర: లహరర గగబమబరర

7988 SQX0170290
పపరర: అననపవరష ⌍ బఇడడకటల ⌍

95-120/587

భరస : వనఇకటరరవవ వనఇపల
ఇఇటట ననఇ:48-4-152
వయసదస:61
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ గగబమబరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనబసవయయ బఇడడకటల
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:73
లఇ: పవ
7996 SQX1692003
పపరర: సతయనదరరయణ గగబమబరర

95-120/589

భరస : సదధదకర⌍ బఇడడకటల
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : సదధదకర బఇడడకటల
ఇఇటట ననఇ:48-4-153
వయసదస:39
లఇ: ససస స
7993 SQX0651893
పపరర: సదధదకర బఇడడకటల

7985 SQX2690444
పపరర: శరఇతకకమమరర లఇగమలకల

7983 SQX2690428
పపరర: కకషషమమరరస లఇగమలకల
తఇడడ:డ బభపనయయ లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-152
వయసదస:84
లఇ: పవ

భరస : కకషషమమరరస లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-152
వయసదస:79
లఇ: ససస స

భరస : సరయరమమష లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-152
వయసదస:54
లఇ: ససస స
7990 SQX0417378
పపరర: మమనసకకరణకయ బఇడడకటల

95-120/586

తఇడడ:డ కకషషమమరరస లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-152
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషషమమరరస లఇగమలకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-152
వయసదస:52
లఇ: పవ
7987 SQX2690469
పపరర: అరరణ లఇగమలకల

7982 SQX0569038
పపరర: లఇగమలకల సరయ రమమష

8007 SQX0170522
పపరర: హనదమమయమక ఇఇకకళళ⌍

95-120/604

భరస : సరఇబశవరరవవ⌍ ఇఇకకళళ
ఇఇటట ననఇ:48-4-163
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-120/606

8010 SQX1391101
పపరర: కకశశర ఇఇకకలకల

95-121/409

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ ఇఇకకలకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-163
వయసదస:44
లఇ: పవ
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8011 SQX1120914
పపరర: దదరర మమనస తతమకలపలల

95-121/410

భరస : సతష కకమమర తతమకలపలల
ఇఇటట ననఇ:48-4-164
వయసదస:34
లఇ: ససస స
8014 SQX2689305
పపరర: మహనరరవవ కకతదస

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ తతమకల పలల
ఇఇటట ననఇ:48-4-164
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-121/413

తఇడడ:డ కకరషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:48-4-164
వయసదస:64
లఇ: పవ
8017 SQX2689339
పపరర: సదరరజయలకడక కకతదస

95-121/416

95-120/608

95-120/611

95-120/614

95-121/418

భరస : కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-166
వయసదస:49
లఇ: ససస స

8024 SQX1691831
పపరర: దదవయ నదగ శర యయజఫ

8027 SQX0796078
పపరర: మదన కకమమర రరసఇశశటట

8030 SQX0170704
పపరర: శవకకమమరర మమరఇరరడడ

95-121/421

8033 SQX0893958
పపరర: హరర వరద న రరడడడ మమరఇ రరడడడ

95-121/424

8036 SQX1890615
పపరర: సడరయ నదరరయణ పవవరదడ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/612

95-120/607

8022 SQX0163642
పపరర: సరయబభబఝ మఇతడ

95-120/610

8025 SQX2155109
పపరర: వరసవ శశష వలల యయజఫ

95-120/613

తఇడడ:డ నదగ శరనవరస గఝపరస యయజఫ
ఇఇటట ననఇ:48-4-165
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-120/615

8028 SQX0832154
పపరర: దదవయ భభరత రరసఇశశటట

95-120/616

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ రరసఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-166
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-121/419

8031 SQX0270843
పపరర: వనదయకరరడడడ మమరఇరరడడడ

95-121/420

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-166
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-121/422

8034 SQX0893966
పపరర: శశదర రరడడడ మమరఇ రరడడడ

95-121/423

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-166
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-11/725

తఇడడ:డ రరమ చఇదడ మమళ పవవరదడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-168
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ చఇదడమమళ పవవరదడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-168
వయసదస:44
లఇ: పవ

8019 MLJ0815712
పపరర: శవమక కకతస కకట

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ కకతస కకట
ఇఇటట ననఇ:48-4-165
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-166
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-121/425 8039 SQX2496859
8038 SQX1895622
పపరర: వ జ వ నదగ మలల శదరర పవవరదడ
పపరర: సడరయ నదరరయణ పవవరదడ

భరస : సడరయ నదరరయణ పవవరదడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-168
వయసదస:40
లఇ: ససస స

95-120/609

భరస : వనదయకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-166
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనదయకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-166
వయసదస:40
లఇ: ససస స
8035 SQX0893974
పపరర: పడసడన రరడడడ మమరఇ రరడడడ

8021 MLJ0816116
పపరర: పదక కకతస కకట

95-121/415

భరస : రరమకకషషయయ కకతస కకట
ఇఇటట ననఇ:48-4-165
వయసదస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ రరసఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-166
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-166
వయసదస:55
లఇ: పవ
8032 SQX0274480
పపరర: పసడయదరరరన. యమ

95-121/417

తఇడడ:డ నదగ శరనవరస గఝపరస యయజఫ
ఇఇటట ననఇ:48-4-165
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగ శరనవరస గఝపస యయజఫ
ఇఇటట ననఇ:48-4-165
వయసదస:19
లఇ: ససస స
8029 MLJ0819185
పపరర: కకరషష రరరడడడ మమరఇరరడడడ

8018 SQX2689347
పపరర: సదబభబయమక ఆరరమళళ

8016 SQX2689321
పపరర: వవణఝగగపరలరరవవ కకతదస కకతదస
తఇడడ:డ కకషష మమరరస కకతస
ఇఇటట ననఇ:48-4-164
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : మఝనరతనఇ కకతస కకట
ఇఇటట ననఇ:48-4-165
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : సరయబభబఝ మఇతడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-165
వయసదస:53
లఇ: ససస స
8026 SQX2827269
పపరర: ఊహ లలత యయజఫ

95-121/414

భరస : మలల ఖమరరఫ నరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-164
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకషషయయ కకతస కకట
ఇఇటట ననఇ:48-4-165
వయసదస:52
లఇ: పవ
8023 SQX0170456
పపరర: కళళయణణ మఇతడ

8015 SQX2689313
పపరర: రరమదదసద ఆరరమళళ

95-121/412

తఇడడ:డ దదసయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-164
వయసదస:81
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనదమయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-164
వయసదస:57
లఇ: పవ

భరస : కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:48-4-164
వయసదస:92
లఇ: ససస స
8020 MLJ0815811
పపరర: మఝనరతనఇ కకతస కకట

95-121/411 8013 SQX2689297
8012 SQX1511410
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ తతమకల పలల
పపరర: హనదమయయ ఆరరమళళ

8037 SQX2824043
పపరర: పవవరదడ సడరయ నదరరయణ

95-120/210

తఇడడ:డ రరమ చఇదడమమళ
ఇఇటట ననఇ:48-4-168
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-121/426

8040 SQX2824647
పపరర: మమనదబబ త దదరర రరవవ

95-120/211

తఇడడ:డ రరఘవవలక
ఇఇటట ననఇ:48-4-169
వయసదస:41
లఇ: పవ
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8041 SQX2824654
పపరర: మనదబబ త సదబబమక

95-120/212

భరస : దదరర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-169
వయసదస:40
లఇ: ససస స
8044 SQX1641661
పపరర: శవ సతయ కకమమరర పప టటట

95-120/617

95-121/431

95-121/434

95-121/437

95-121/439

భరస : య.వ.సదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-174
వయసదస:59
లఇ: ససస స
8059 SQX2063105
పపరర: వనఇకట సదబబ రరడడడ మదదదరరడడడ

95-121/432

8051 SQX0091884
పపరర: వనజజరన కకతదస కకట

95-121/442

95-121/435

95-121/438

8057 SQX1484385
పపరర: అభషసకస ఎరరబబ యన

95-121/440

తఇడడ:డ మఝన ఇరతన కకతస కకట
ఇఇటట ననఇ:48-4-175
వయసదస:20
లఇ: పవ

8063 SQX2823888
పపరర: మహలకకమక పరలకరళళరర

8049 SQX2689289
పపరర: పరరదత గఝజఫ ల

95-121/433

8052 SQX1860592
పపరర: రమమదతవ వఇజనఇపరటట

95-121/436

8055 SQX2062859
పపరర: వనఇకట గరయతడ మదదద రరడడడ

95-120/618

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబ రరడడడ మదదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-174
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-121/441
8058 SQX2063097
పపరర: వనఇకట భరదదదజ రరడడడ మదదద రరడడడ

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబ రరడడడ మదదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-174
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-121/443

భరస : వనఇకట సదబబ రరడడడ మదదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-174
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-104/713

95-121/430

భరస : నరససఇహ రరవవ వఇజనఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-173
వయసదస:42
లఇ: ససస స

8054 SQX1860626
పపరర: మధదసడదన రరవవ
వఇజనఇపరటట
తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ వఇజనఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-173
వయసదస:70
లఇ: పవ

8060 SQX2496693
పపరర: పరమమశదరగ మదదదరరడడడ

8046 SQX0163923
పపరర: శశషసరరడడడ గఝజఫ ల

భరస : శశషసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-172/1
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-174
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదద వనఇకట రరడడడ మదదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-174
వయసదస:49
లఇ: పవ
8062 SQX2080836
పపరర: ఆనఇద సరయ కకషష కకతస కకట

8048 SQX0682310
పపరర: దదరర నదగ కకమమరర గఝజఫల

95-121/428

తఇడడ:డ నదగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-172/1
వయసదస:72
లఇ: పవ

భరస : సదబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-173
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అతకచదయతరరవవ వఇజనఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-173
వయసదస:48
లఇ: పవ
8056 MLJ2439628
పపరర: శరనవరసరరవవ యరరబబ యన

95-121/429

తఇడడ:డ శశషస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-172/1
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకరషషయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-173
వయసదస:41
లఇ: పవ
8053 SQX1860600
పపరర: నరససఇహరరవవ వఇజనఇపరటట

8045 SQX0092072
పపరర: లకడక నరసమక గఝజఫల

8043 MLJ2439370
పపరర: నదగగశదరర జమల
భరస : హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-169
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-172/1
వయసదస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-172/1
వయసదస:35
లఇ: పవ
8050 SQX0035386
పపరర: కకతస కకట సదబడమణయఇ

95-121/427

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-169
వయసదస:67
లఇ: పవ

భరస : లకకక నదరరయణ పప టటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-171
వయసదస:42
లఇ: ససస స
8047 SQX0164129
పపరర: తరరమల శవ నదగరరరడడ గఝజఫ ల

8042 MLJ2435436
పపరర: హనదమఇతరరవవ జమల

8061 SQX2063220
పపరర: పరమమశదరర మదదద రరడడడ

95-122/116

భరస : వనఇకట సదబబ రరడడడ మదదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-174
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-121/260

భరస : నదరరయణ పరలకరళళరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-176
వయసదస:66
లఇ: ససస స

8064 MLJ2439305
పపరర: కకసదమకకమమరర యకసల

95-121/444

భరస : వనఇకట నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-182
వయసదస:57
లఇ: ససస స

95-121/445 8066 SQX1168922
95-121/446 8067 SQX1373091
95-121/447
8065 SQX0568790
పపరర: యకసల వనఇకట నదగగశదరరరవవ
పపరర: వనఇకట సరయ జసదఇత యకసల
పపరర: వనఇకట నదగ సరయ లల
లఖత యకసల
తఇడడ:డ వనఇకయయ
తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదర రరవవ
తఇడడ:డ వనఇకట నదగగశదర రరవవ యకసల
ఇఇటట ననఇ:48-4-182
ఇఇటట ననఇ:48-4-182
ఇఇటట ననఇ:48-4-182
వయసదస:60
లఇ: పవ
వయసదస:27
లఇ: పవ
వయసదస:26
లఇ: ససస స

8068 SQX2063030
పపరర: భఝవనవశదరర దదసరర
భరస : మలల కరరరఫ న రరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-182
వయసదస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-121/448

8069 SQX2063055
పపరర: మణణ కఇట ససఇహదదడ
తఇడడ:డ కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-182
వయసదస:24
లఇ: పవ

95-121/449

8070 SQX2079077
పపరర: మలల కరరరఫ న రరవవ దదసరర

95-149/107

తఇడడ:డ భవన నదరరయణ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-182
వయసదస:38
లఇ: పవ
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8071 SQX1814227
పపరర: రగవత కకరణకయయయ అడడవ

95-120/619

భరస : సతయ నదగ కకరణ పరనఇగరపలల
ఇఇటట ననఇ:48-4-183
వయసదస:35
లఇ: ససస స
8074 MLJ0819789
పపరర: అకబరరరజజ షపక

95-121/452

95-121/455

95-121/458

95-121/459

95-121/462

95-121/465

95-121/468

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:48
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

8084 MLJ2435774
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ రరమశశటట

8087 MLJ2439347
పపరర: వనఇకటరమణ రరమశశటట

8090 SQX0092080
పపరర: రగఖ లఇగఇగఝఇటల

8093 SQX2301414
పపరర: పడణయ ఫణణ లఇగరగఇటభల

95-121/471

8096 SQX2689172
పపరర: సతయసరయ లఇగఇగఝఇటల

95-121/460

8099 SQX2689206
పపరర: సదబభబయమక గఝజఫ ల
భరస : రమణదరరడద డ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:76
లఇ: ససస స

8079 SQX2689263
పపరర: ఆషరబ షపక

95-121/457

8082 SQX2301836
పపరర: లకడక పడతతష లఇగరలగఇటభల

95-120/629

8085 MLJ2439248
పపరర: రరధదక లఇగఇగఝఇటల

95-121/461

తఇడడ:డ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-121/463

8088 SQX0035279
పపరర: సదధదర కకమమర ఎల

95-121/464

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ ఎల
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-121/466

8091 SQX0338277
పపరర: తదళళళరర శరహరర

95-121/467

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-121/469

8094 SQX2689156
పపరర: పడసరద లఇగఇగఝఇటల

95-121/470

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-121/472

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-121/474

95-121/454

తలల : సతయ సరయ లఇగఇగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తలల : నరరర సరయ లఇగరల గఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:62
లఇ: పవ
8098 SQX2689198
పపరర: సరయకకషఫ ర లఇగఇ గఝఇటల

95-20/720

తఇడడ:డ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:35
లఇ: ససస స

భరస : శరహరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:47
లఇ: ససస స
8095 SQX2689164
పపరర: సదబడమణయఇ లఇగఇగఝఇటల

8081 SQX2085710
పపరర: పడణవ ఫణణ లఇగఇగఝఇటల

8076 SQX0091876
పపరర: నబమ షపక

భరస : పసరరసహహబ
ఇఇటట ననఇ:48-4-183
వయసదస:69
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:60
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:81
లఇ: ససస స
8092 SQX0416305
పపరర: లకడక తదళళళరర

95-121/456

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:43
లఇ: ససస స
8089 SQX0091785
పపరర: సరమమమజయఇ లఇగఇగఝఇటల

8078 SQX2689255
పపరర: ఆదదఇసరహహబ షపక

95-121/451

తఇడడ:డ అబఝదల రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-183
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయ సరయ లఇగఇగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:48-04-185
వయసదస:24
లఇ: పవ

భరస : రరఇబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:68
లఇ: ససస స
8086 MLJ2439255
పపరర: రగణఝక లఇగఇగఝఇటల

95-121/453

తఇడడ:డ పసరరసహహబ
ఇఇటట ననఇ:48-4-183
వయసదస:47
లఇ: పవ

భరస : పసరరసహహబ
ఇఇటట ననఇ:48-4-183
వయసదస:49
లఇ: ససస స
8083 MLJ0811604
పపరర: నదగసతయవత లఇగఇగఝఇటల

8075 SQX0091827
పపరర: ససనదద బబగఇీఇ షపక

8073 MLJ0819706
పపరర: అబఝదల రహహఇ షపక
తఇడడ:డ నబసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:48-4-183
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబఝదల రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-183
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ బభషర
ఇఇటట ననఇ:48-4-183
వయసదస:31
లఇ: పవ
8080 SQX2689271
పపరర: మసరసనబ షపక

95-121/450

భరస : ఆగసరరరజజ
ఇఇటట ననఇ:48-4-183
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలమల
ఇఇటట ననఇ:48-4-183
వయసదస:52
లఇ: పవ
8077 SQX0821868
పపరర: జజన బభషర షపక

8072 MLJ0812339
పపరర: ఆదఇబ షపక

8097 SQX2689180
పపరర: శరనవరసడకరరస లఇగఇగఝఇట

95-121/473

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-121/475

8100 SQX2689214
పపరర: వజయలకకక లఇగఇగఝఇటల

95-121/476

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:62
లఇ: ససస స
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8101 SQX2689222
పపరర: భభగయలకకక లఇగఇగఝఇటల

95-121/477

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:55
లఇ: ససస స
8104 MLJ2435873
పపరర: కకరణదబబఝ తడఇటట

95-121/480

95-120/630

95-120/633

95-120/636

95-120/638

95-120/641

95-120/644

భరస : సరఇబయయ తపసరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-4-191
వయసదస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8114 SQX2063063
పపరర: బభష సయయద

8117 MLJ2440097
పపరర: లకకకపరరదత సఫ మశశటట

8120 SQX0568709
పపరర: సఫ మససటట ఏడడకకఇడలక

8123 SQX1691690
పపరర: పడసరద బమరల

95-120/647

8126 SQX0035535
పపరర: పగడదల సదధదకర రరడడడ

95-121/483

8129 SQX1796200
పపరర: సరఇబయయ తపసరరబబ యన
తఇడడ:డ నదగయయ తపసరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-4-191
వయసదస:34
లఇ: పవ

8109 SQX1484526
పపరర: మఝఇతదజ షపక

95-120/632

8112 SQX1484559
పపరర: సదభభన షపక

95-120/635

8115 MLJ2436095
పపరర: మలల కరరఫ నరరవవ సఫ మశశటట

95-120/637

తఇడడ:డ ఆఇజననయఝలక సఫ మశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-188
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-120/639

8118 SQX0320671
పపరర: నదగ సదపసడయ వవఇడడ

95-120/640

తఇడడ:డ రరఇబభబఝ వవఇడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-188
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-120/642

8121 SQX0568733
పపరర: నషరఇత సఫ మశశటట

95-120/643

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక సఫ మశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-188
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-120/645

8124 SQX1691732
పపరర: అనసడయ బమరల

95-120/646

భరస : పడసరద బమరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-190
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-120/648

తఇడడ:డ చనన కకషష రరడడడ పగడదల
ఇఇటట ననఇ:48-4-191
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-120/650

95-121/482

తఇడడ:డ ననశరద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:48-4-187
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ చఇదడరరవవ బమరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-190
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యయగరరరడడడ మఇడడదద ద
ఇఇటట ననఇ:48-4-191
వయసదస:54
లఇ: పవ
8128 SQX1693324
పపరర: భవరన తపసరరబబ యన

95-120/634

తఇడడ:డ రరమకకటయయ సఫ మశశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-188
వయసదస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-188
వయసదస:31
లఇ: పవ
8125 MLJ2435097
పపరర: రరఇచఇదదడ రరడడడ మఇడడ దదద

8111 SQX1484542
పపరర: నససరర ఖమన పటభన

8106 MLJ2439537
పపరర: శరదతవ తడఇటట

తఇడడ:డ ననషరద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:48-4-187
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : మలల ఖమరరఫ నరరవవ ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-188
వయసదస:49
లఇ: ససస స

భరస : రరఇబభబఝ వవఇడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-188
వయసదస:55
లఇ: ససస స
8122 SQX0568881
పపరర: సఫ మససటట నవన కకమమర

95-120/631

తఇడడ:డ రషసద సయయద
ఇఇటట ననఇ:48-4-187
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : ఏడడకకఇడలక ససఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-188
వయసదస:52
లఇ: ససస స
8119 SQX0321182
పపరర: నదగమలలల శదరర వవఇడడ

8108 SQX1482173
పపరర: దతవ తలమరర

95-121/479

భరస : కకరణదబబఝ
ఇఇటట ననఇ:48-4-186
వయసదస:70
లఇ: ససస స

భరస : రరయమజ ఖమన పటభన
ఇఇటట ననఇ:48-4-187
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శర మరర శర
ఇఇటట ననఇ:48-4-187
వయసదస:32
లఇ: పవ
8116 MLJ2440089
పపరర: అనడరరధ సఫ మశశటట

95-121/481

భరస : రవ తలమరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-187
వయసదస:28
లఇ: ససస స

భరస : ననషరద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:48-4-187
వయసదస:43
లఇ: ససస స
8113 SQX2335917
పపరర: సఇజయ శర

8105 MLJ2439529
పపరర: మమనస తడఇటట

8103 SQX2689248
పపరర: వనఇకటశవశరదతవ లఇగఇగఝఇటల
భరస : శరనవరసమమరరస
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకరణదబబఝ
ఇఇటట ననఇ:48-4-186
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సనదయససరరవవ తలమరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-187
వయసదస:38
లఇ: పవ
8110 SQX1484534
పపరర: ఆశర షపక

95-121/478

భరస : సతయసరయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-185
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-4-186
వయసదస:74
లఇ: పవ
8107 SQX1482165
పపరర: రవ తలమరర

8102 SQX2689230
పపరర: సదభదడ లఇగఇగఝఇటల

8127 SQX0508648
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ. పస

95-120/649

తఇడడ:డ వనఇకటరరజ పస
ఇఇటట ననఇ:48-4-191
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-120/651

8130 SQX1796234
పపరర: కకటటశదరమక తపసరరబబ యన

95-120/652

భరస : నదగయయ తపసరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-4-191
వయసదస:68
లఇ: ససస స

Page 276 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
8131 SQX2690378
పపరర: యయగరరరడడడ మఇడడదద ద

95-120/653

తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ మఇడడదద ద
ఇఇటట ననఇ:48-4-191
వయసదస:74
లఇ: పవ
8134 SQX0565440
పపరర: చననపరరడడడ సపనహలత

95-120/654

భరస : యయగరరరడడడ మఇడడదద ద
ఇఇటట ననఇ:48-4-191
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-120/656

భరస : వనఇకట కకటటరరడడడ చననపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-192
వయసదస:37
లఇ: ససస స
8137 SQX0817221
పపరర: ససతద కకమమరర గగకవరపవ

8132 SQX2690386
పపరర: రఇగలకకమక మఇడడదద ద

8135 SQX0568493
పపరర: చననపరరడడడ వనఇకటకకటటరరడడడ

95-120/655

భరస : సదధదకర రరడడడ పగడదల
ఇఇటట ననఇ:48-4-191
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-120/657

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ చననపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-192
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-120/659

8133 SQX2690394
పపరర: వనఇకటసదబబమక పగడదల

8136 SQX0746545
పపరర: ఆదదనదరరయణ రరడడడ బమససరరడడడ

95-120/658

తఇడడ:డ లకకకనదరరయణ రరడడ బమసస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-192
వయసదస:66
లఇ: పవ

95-120/660 8139 SQX0821801
8138 SQX0821793
పపరర: నదగ మలలల శదర రరవవ గగకవరపవ
పపరర: లలమ మననహర గగకవరపవ

95-120/661

భరస : వనఇకట నదగ మలలల శదర రరవవ గగకవరపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-192
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ మహన రరవవ గగకవరపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-192
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట నదగ మలలల శదర రరవవ గగకవరపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-192
వయసదస:36
లఇ: పవ

8140 MLJ2435964
పపరర: వనఇకటపడసరద మనబబ టట

8141 SQX0490227
పపరర: రరమకకరషష చలల గఝఇడల

8142 SQX0490243
పపరర: నదగగశదరరరవవ చలల గఝఇడల

95-120/662

తఇడడ:డ రరఘవవలక మనబబ టట
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:48
లఇ: పవ
8143 SQX0602854
పపరర: చలమలగఝఇడల వరరఇజమక

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ చలల గఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-120/665

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ చలల గఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:57
లఇ: పవ
8146 SQX1335513
పపరర: అలవవలకమఇగమక వలవనరర

95-120/668

95-120/671

95-120/674

భరస : శరనవరస రరవవ బమరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-195
వయసదస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/669

8150 SQX1374032
పపరర: శవకకమమరర మలమ

8153 SQX0169797
పపరర: శవపరరదత మమరఇరరడడ

95-120/677

8156 MLJ2435303
పపరర: రరఇబభబఝ బమరల

95-120/672

8159 SQX2690337
పపరర: ఆఇజనవయఝలక బమరల
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల బమరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-195
వయసదస:77
లఇ: పవ

8148 SQX1335588
పపరర: నదగమలలల సదర రరడడడ బఝససరరడడడ

95-120/670

8151 SQX0035519
పపరర: మరఇరరడడడ సరఇబరరడడడ

95-120/673

తఇడడ:డ శవ రరడడడ మరఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-194
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-120/675

8154 SQX0674127
పపరర: శవ రరజ పసననక

95-120/676

తఇడడ:డ వనలకగగఇడయయ పసననక
ఇఇటట ననఇ:48-4-194
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-120/678

తఇడడ:డ చఇదడశశఖర రరవవ బమరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-195
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-120/680

95-120/667

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ బఝససరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవరరరడడడ మరఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-194
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ మరఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-194
వయసదస:52
లఇ: ససస స
8158 SQX1240399
పపరర: మమధవ బమరల

8147 SQX1335547
పపరర: గగపసనదథ కడడయఇ

8145 SQX1335497
పపరర: వనఇకట రమణ అటటకకల
తఇడడ:డ రఘఝరరఇ అటటకకల
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : రరమ కకషష మలమ
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ మరఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-194
వయసదస:64
లఇ: పవ
8155 SQX2690360
పపరర: పరరదతమక మమరఇరరడడ

95-120/666

తఇడడ:డ సఫ మనదన కడడయఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : రరమ కకషష చలల గఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:32
లఇ: ససస స
8152 SQX0162776
పపరర: శవరరరడడడ మమరఇరరడడడ

8144 SQX0746578
పపరర: నదగరరఫ నరరడడడ బమససరరడడడ

95-120/664

తఇడడ:డ శరరరమఝలక చలల గఝఇడల
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ రరడడడ బమసస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : కకఇడ దదసద వలవనరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-193
వయసదస:49
లఇ: ససస స
8149 SQX1335604
పపరర: శరదతవ చలల గఝఇడల

95-120/663

8157 SQX1240373
పపరర: శరనవరస రరవవ బమరల

95-120/679

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక బమరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-195
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-120/681

8160 SQX2690345
పపరర: వనఇకటపడసరదద బమరల

95-120/682

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక బమరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-195
వయసదస:50
లఇ: పవ
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8161 SQX2690352
పపరర: ఉమమమహహశదరర బమరల

95-120/683

భరస : ఆఇజనవయఝలక బమరల
ఇఇటట ననఇ:48-4-195
వయసదస:67
లఇ: ససస స
8164 SQX0518001
పపరర: గఝగరరలఇ వనఇకట లకడకసరగజ

95-120/686

8165 SQX1335620
పపరర: దదలప తడడవరయ

95-120/689

8168 SQX1952373
పపరర: రరజయ లకడక గరఇధద
భరస : పడవణ గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:48-4-199
వయసదస:39
లఇ: ససస స

8170 MLJ0818153
పపరర: సరఇబశవ రరవవ గరఇధద

8171 MLJ0818419
పపరర: అనసడరయ గరఇధద

95-120/690

తఇడడ:డ వనఇకటరతనమ గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:48-4-199
వయసదస:69
లఇ: పవ

భరస : పరప రరవవ తలమల
ఇఇటట ననఇ:48-4-199
వయసదస:48
లఇ: ససస స
8176 SQX2334498
పపరర: రమణ రరడడడ చఇతఇ

95-120/696

95-120/699

95-120/702

తఇడడ:డ ఆదదనదరరయణ పలల పవ నవన
ఇఇటట ననఇ:48-4-202
వయసదస:26
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/691

8180 SQX1150671
పపరర: రమమష బభబఝ రరదడబబ యన

8183 SQX1431147
పపరర: వనఇకటటసదరరల గడడబబ యన

95-120/705

8186 SQX2690329
పపరర: రగణఝకరదతవ ఆరరమళళ

95-120/694

8189 SQX0169870
పపరర: లకడక పసటటల
భరస : అరరఫ నరరవవ పసటటల
ఇఇటట ననఇ:48-4-202
వయసదస:42
లఇ: ససస స

8169 SQX2838407
పపరర: ఝనస రరణణ ఆలపరటట

95-120/213

8172 SQX0568907
పపరర: వనఇకట ససవర దదరర రరడడడ సరన

95-120/692

8175 SQX2220788
పపరర: పడశరఇత యకమ

95-120/695

భరస : లల శవ కకమమర యకమ
ఇఇటట ననఇ:48-4-199
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-120/697

8178 SQX0270611
పపరర: అజయ ఈఇడయన పసరగబబ యన

95-120/698

తఇడడ:డ ఆఇజనవయ రరజ పసరగబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-4-200
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-120/700

8181 SQX1350115
పపరర: చఇదడ కలమ పపరరబబ యన

95-120/701

భరస : నదగరరజ పపరరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-4-200
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-120/703

8184 SQX2690303
పపరర: నదరమక ఆరరమళళ

95-120/704

భరస : హనదమయయ అరరమళళ
ఇఇటట ననఇ:48-4-200
వయసదస:77
లఇ: ససస స
95-120/706

భరస : రరమదదసద అరరమళళ
ఇఇటట ననఇ:48-4-200
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-105/762

95-120/688

తఇడడ:డ నదగరరరడడడ సరన
ఇఇటట ననఇ:48-4-199
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చడననయయ గడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-4-200
వయసదస:67
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరవవ⌍ రరదడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-4-200
వయసదస:61
లఇ: ససస స
8188 SQX2075422
పపరర: అశశక నదయఝడడ పలల పవ నవన

8177 MLJ0815282
పపరర: సదబభబరరవవ రరదడబబ యన⌍

8166 SQX1335646
పపరర: నదగ జయపడదద తతమలల పలల

భరస : లల మహహధర ఆలపరటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-199
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ రరదడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-4-200
వయసదస:34
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల గడడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-4-200
వయసదస:67
లఇ: ససస స
8185 SQX2690311
పపరర: కసడ
స రర రరదడబబ యన⌍

95-79/1345

తఇడడ:డ రరమయయ⌍ రరదడబబ యన
ఇఇటట ననఇ:48-4-200
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఇదదసద అరరమళళ
ఇఇటట ననఇ:48-4-200
వయసదస:30
లఇ: ససస స
8182 SQX1431139
పపరర: రమణ గడడబబ యన

8174 SQX1952852
పపరర: పడవణ కకమమర గరఇధద

95-120/685

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ తతమలల పలల
ఇఇటట ననఇ:48-4-198
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:48-4-199
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబబ రరడడడ చఇతఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-199
వయసదస:57
లఇ: పవ
8179 SQX0422568
పపరర: అనల అరరమళళ

95-120/687

భరస : సరఇబశవరరవవ గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:48-4-199
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-120/693

8163 MLJ2440048
పపరర: వజయ లకడక దదసరర
భరస : హనదమఇతరరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-196
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ తడడవరయ
ఇఇటట ననఇ:48-4-197
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ తతమకల పలల
ఇఇటట ననఇ:48-4-198
వయసదస:39
లఇ: పవ

8173 SQX1230069
పపరర: వజయ కకమమరర తలమల

95-120/684

తఇడడ:డ నరసయయ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:48-4-196
వయసదస:65
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ గఝగరరలఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-197
వయసదస:43
లఇ: ససస స
8167 SQX1514851
పపరర: సతష కకమమర తతమకల పలల

8162 MLJ2436129
పపరర: హనదమఇతతరరవవ దదసరర

8187 SQX2139624
పపరర: ససతమక కఇటట

95-120/707

భరస : కకటటశదరమక కఇటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-201
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-120/708

8190 SQX1350164
పపరర: మహహశ పసటటల

95-120/709

తఇడడ:డ సరఇబససవరరవ పసటటల
ఇఇటట ననఇ:48-4-202
వయసదస:30
లఇ: పవ
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8191 SQX1350180
పపరర: సరఇబశవరరవవ పసటటల

95-120/710

8192 SQX1693415
పపరర: పడసనన పలల పవనవన

తఇడడ:డ పరపయయ పసటటల
ఇఇటట ననఇ:48-4-202
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : అశశక నదయఝడడ పలకలపవనవన
ఇఇటట ననఇ:48-4-202
వయసదస:27
లఇ: ససస స

95-120/770
8194 SQX2879112
పపరర: పరలకరళళరర మహలకకమక
పరకరళళరర
భరస : నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:48-4-203Rajagari thota
వయసదస:62
లఇ: ససస స

8195 SQX0682385
పపరర: వరమక భమవరపవ
భరస : సరఇబయయ భమవరపవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-204
వయసదస:71
లఇ: ససస స

8197 SQX1007657
పపరర: సలహహదదదన సయయద

8198 SQX1031673
పపరర: సయయద నడరరదదదన

95-120/715

తఇడడ:డ ఇమమమఝదదదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:48-4-204
వయసదస:32
లఇ: పవ
8200 SQX2690287
పపరర: షరహహన సయయద

95-120/718

భరస : ఇమమయఝదదదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:48-4-204
వయసదస:58
లఇ: ససస స
8203 SQX0321356
పపరర: పదకజ పసదపవలలటట

95-120/721

భరస : భభససరరరవవ పచచవ
ఇఇటట ననఇ:48-4-221
వయసదస:56
లఇ: ససస స
8209 SQX1606609
పపరర: లకడక నరసమక పటభనల

95-120/713

95-120/716

భరస : అపరషరరవవ పటభనల
ఇఇటట ననఇ:48-5-225
వయసదస:88
లఇ: ససస స

8196 SQX0901488
పపరర: సయయద ఇమమకమఝదదదన

95-120/714

8199 SQX1230002
పపరర: పరల కఇటఇ శశటట

95-120/717

తఇడడ:డ సయయద ఇమమమఝదదదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:48-4-204
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదరరయణ మమరరస కఇటఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-204
వయసదస:64
లఇ: పవ

8201 SQX0744904
పపరర: వజయలకడక లకకసరరడడడ

8202 SQX0746586
పపరర: శరనవరసరరడడడ లకకసరరడడడ

95-120/719

8204 SQX0568774
పపరర: పసదపవలలటట వనఇకటటశదరరల

8207 SQX2690279
పపరర: డదకటర వవణఝగగపరల గడడ ఇ⌍

8210 SQX2690261
పపరర: సదశల బబ పరల గడడ ఇ⌍

95-120/720

తఇడడ:డ సరఇబరరడడడ లకకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-205
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-120/722

8205 SQX0422675
పపరర: భభనదమత ఉలల గఇటట

95-120/723

భరస : రరమమరరవవ ఉలల గఇటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-221
వయసదస:79
లఇ: ససస స
95-120/725

తఇడడ:డ యలల మఇద⌍ గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-4-225
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-120/727

95-120/712

తఇడడ:డ సలమహహదదదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:48-4-204
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరరరమమమరరస పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-206
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-120/724

8193 SQX2690295
పపరర: యశశద పసటటల
భరస : సరఇబశవరరవవ పసటటల
ఇఇటట ననఇ:48-4-202
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:48-4-205
వయసదస:48
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:48-4-206
వయసదస:42
లఇ: ససస స
8206 SQX0422683
పపరర: లకడక భవరన పచచవ

95-120/711

8208 SQX0270389
పపరర: మనష గడదఇ⌍

95-120/726

తఇడడ:డ వవణఝ గగపరల⌍ గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-5-225
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-120/728

8211 MLJ0812198
పపరర: భభనదపడకరష అఇగలకకదదటట⌍ ⌍

95-120/729

భరస : వవణఝగగపరల⌍ గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:48-5-225
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజజవనఇకటపరబడహకఇ⌍ అఇగలకకదదటట
ఇఇటట ననఇ:48-5-227
వయసదస:43
లఇ: పవ
8214 SQX1335463
పపరర: రవ కకమమర అనదరలకకదదర

తఇడడ:డ రరజగఇదడ కకషష పడసరద అఇగలకకదదటట
ఇఇటట ననఇ:48-5-227
వయసదస:26
లఇ: ససస స

95-120/731
8213 SQX1335364
పపరర: కరఇచనయ ససత గకరర
అఇగలకకదదటట
తఇడడ:డ రరజగఇదడ కకషష పడసరద అఇగలకకదదటట
ఇఇటట ననఇ:48-5-227
వయసదస:27
లఇ: ససస స

95-120/733
8215 SQX2690238
పపరర: రరజజవనఇకటపరబడహకఇ
అఇగలకకదదటట⌍
తఇడడ:డ వర బసవరచదరరయలక⌍ అఇగలకకదదటట
ఇఇటట ననఇ:48-5-227
వయసదస:67
లఇ: పవ

95-120/734
8216 SQX2690246
పపరర: రరజగఇదడకకషషపడసరద
అఇగలకకదదట⌍
తఇడడ:డ వరబసవరచదరరయలక⌍ అఇగలకకదదటట
ఇఇటట ననఇ:48-5-227
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : రరజగఇదడకకషషపడసరద⌍ అఇగలకకదదటట
ఇఇటట ననఇ:48-5-227
వయసదస:58
లఇ: ససస స

8218 SQX2824092
పపరర: అఇగలకకడడత సరసదత

8219 MLJ0812693
పపరర: థతడథరర గగల⌍ ⌍

8220 MLJ0812701
పపరర: సఫ మలత గగల⌍ ⌍

8212 SQX1255992
పపరర: పరమమశదరర అఇగలకకదదత

భరస : వనఇకట పరబడహకఇ
ఇఇటట ననఇ:48-5-227
వయసదస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-120/730

95-122/1000

తఇడడ:డ రరయఝడడ⌍ గగల
ఇఇటట ననఇ:48-5-228
వయసదస:43
లఇ: పవ

95-120/736

95-120/732

తఇడడ:డ రరఘఝదలక అనదరలకకదదర
ఇఇటట ననఇ:48-5-227
వయసదస:31
లఇ: పవ
8217 SQX2690253
పపరర: రరజయలకడక అఇగలకకదదటట⌍

95-120/735

95-120/737

తఇడడ:డ రరయపష⌍ గగల
ఇఇటట ననఇ:48-5-228
వయసదస:44
లఇ: ససస స
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8221 MLJ0812719
పపరర: బభలకకరరటట చకరవరరస

95-120/738

తఇడడ:డ రరయపష⌍ గగల
ఇఇటట ననఇ:48-5-228
వయసదస:47
లఇ: పవ
8224 SQX2690220
పపరర: మమరరకనకదదరర గగల⌍

95-120/741

95-121/486

8230 MLJ2439966
పపరర: మలఇకకరమక గరరల పరటట

95-121/489

95-121/492

95-120/742

95-120/415

తఇడడ:డ డదనయల కగరగసతద
ఇఇటట ననఇ:48-14
వయసదస:32
లఇ: ససస స

8231 SQX0079038
పపరర: లకడక ఉటటట

8234 SQX2689149
పపరర: మమధవ కకమమర ఉటటట

8237 SQX1477554
పపరర: ససతదరరమరతనఇ మఝగర ళళ

95-131/428

వయసస 01-01-2021 నటక

8229 MLJ2439719
పపరర: మలలల శదరర గరరల పరటట

95-121/493

8235 SQX1694553
పపరర: మమనక తమకరర

95-106/732

8238 SQX2839975
పపరర: శరలక కటభరర

8241 SQX0483289
పపరర: రరమలకడక పసళళళరర⌍

95-120/416

95-2/498

95-131/427

తఇడడ:డ బడహకఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:48-14
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-69/1398

8244 SQX0231720
పపరర: చఇదడ శశఖర ననమలపవరర

95-121/261

తఇడడ:డ ససఇగరరయయ ననమలపవరర
ఇఇటట ననఇ:48-239
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-135/350

తలల : ససనదద షపక
ఇఇటట ననఇ:49-7-548
వయసదస:26
లఇ: పవ

భరస : రమమశ బభబఝ తదళల
ఇఇటట ననఇ:49-9-1108
వయసదస:35
లఇ: ససస స

95-121/494

భరస : శఇకరరరవవ తమకరర
ఇఇటట ననఇ:48-7-41
వయసదస:24
లఇ: ససస స

8240 SQX2267359
పపరర: సమమధదనఇ మటట

8246 SQX1865302
పపరర: ఖమససఇ షపక

95-121/491

భరస : యమదవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:48-5-247
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : రమమఇజనఉలల కటభరర
ఇఇటట ననఇ:48-11-14
వయసదస:26
లఇ: ససస స

8243 SQX2857027
పపరర: దతవ కకమమరర దదపషలపవడడ

95-121/485

95-121/488

8232 SQX0079061
పపరర: కరరణ ఉటటట

భరస : వనఇకట భభససర పడకరశ రరవవ మఝగర ళళ
ఇఇటట ననఇ:48-9-351/1
వయసదస:60
లఇ: ససస స

95-104/714 8249 SQX1860048
8248 SQX0744680
పపరర: వనఇకట శర సరయతతజ రరయపఫ డ లక
పపరర: పడసనన తదళల

తఇడడ:డ వనఇకట శరనవరస
ఇఇటట ననఇ:49-9-335
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-121/490

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ దదపషలపవడడ
ఇఇటట ననఇ:48-14-1056
వయసదస:18
లఇ: ససస స
95-121/495

8226 SQX0035147
పపరర: తతనదగఝఇటల యఝగరఇధర

భరస : వ. నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-5-246
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ మటట
ఇఇటట ననఇ:48-14
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇబభబఝ ఫరదర
ఇఇటట ననఇ:48-14-163
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : భదడయయ
ఇఇటట ననఇ:48-4162
వయసదస:52
లఇ: ససస స

95-121/487

తఇడడ:డ పవలమలరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-5-247
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కణక రతనఇ దదననపవడడ
ఇఇటట ననఇ:48-8-38
వయసదస:41
లఇ: పవ

8245 SQX0565317
పపరర: అచదచ దదరర

8228 MLJ2439701
పపరర: కకరణకయ గరరల పరటట

95-120/740

తఇడడ:డ పరనకరలక
ఇఇటట ననఇ:48-5-244
వయసదస:63
లఇ: పవ

భరస : పవలమలరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-5-247
వయసదస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:48-5-247
వయసదస:76
లఇ: పవ

8242 SQX2066413
పపరర: హరరక పసదపవలలటట

95-121/484

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:48-5-246
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : చనపసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:48-5-246
వయసదస:81
లఇ: ససస స

8239 SQX2267326
పపరర: సరగజన కగరగసతద

8225 SQX2496826
పపరర: లల కకషష చఇత లకరర

8223 SQX2690212
పపరర: రరయపష గగల⌍
తఇడడ:డ శశరయయ⌍ గగల
ఇఇటట ననఇ:48-5-228
వయసదస:74
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రవఇదడనదథ చఇత లకరర
ఇఇటట ననఇ:48-5-239
వయసదస:35
లఇ: పవ

8227 SQX1088302
పపరర: అసరఅపరరభటభషనకరలక
తతనదగఝఇటల
తఇడడ:డ యఝగరఇధర తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:48-5-244
వయసదస:30
లఇ: పవ

8236 SQX2427722
పపరర: శరయఇబభబఝ దదననపవడడ

95-120/739

భరస : బభల కకరరత చకరరవత గగల
ఇఇటట ననఇ:48-5-228
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : రరయపష⌍ గగల
ఇఇటట ననఇ:48-5-228
వయసదస:71
లఇ: ససస స

8233 SQX2689131
పపరర: పవలమలరరవవ ఉటటట

8222 SQX1335349
పపరర: మరరయమక గగల

8247 SQX0236596
పపరర: నరసమక కరయల

95-63/1110

భరస : శవయయ కరయల
ఇఇటట ననఇ:49-8-828
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-79/1346

8250 SQX1688688
పపరర: రతదనమల కకఇచదల

95-135/320

భరస : వజయ కకమమర కకఇచదల
ఇఇటట ననఇ:49-36/2
వయసదస:32
లఇ: ససస స
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8251 MLJ0882506
పపరర: అనఇతరరమబడహకఇ కకఇజగటట

95-125/81

తఇడడ:డ మమబభలలశదరరరవవ కకఇజగటట
ఇఇటట ననఇ:51-1-1
వయసదస:39
లఇ: పవ
8254 SQX0692426
పపరర: మహబలలశదర రరవవ కకఇజగటట

95-125/84

8255 SQX0798488
పపరర: సదబడమణయ శరక మమళలచడరరవవ

95-125/87

8258 MLJ0880237
పపరర: నరకలమ⌍ పస⌍
భరస : రరధదకకషరషమమరరస⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-4
వయసదస:55
లఇ: ససస స

95-125/90
8260 MLJ0881698
పపరర: కర.యన.వ.హహచ.రరఘవవఇదడరరవవ
⌍ కమరల పవడడ⌍
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-5
వయసదస:37
లఇ: పవ

8261 MLJ0881755
పపరర: శశదతపసడయ⌍ కకనద⌍
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-5
వయసదస:36
లఇ: ససస స

8263 MLJ2490282
పపరర: యమమన పడవణయ లలత⌍

8264 SQX0609966
పపరర: బభజత బ షపక

95-125/93

తఇడడ:డ హరరకకషషపడసరద⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-5
వయసదస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-1-6
వయసదస:23
లఇ: పవ
8269 SQX2684777
పపరర: ఖమదరరబ షపక

95-125/99

95-125/102

తఇడడ:డ దదరరరపడసరద⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-9
వయసదస:37
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

8273 SQX1351436
పపరర: అలషర షపక

95-125/105

8276 MLJ2487189
పపరర: దదరరరపడసరద⌍ కర⌍

95-125/91

8262 MLJ0886515
పపరర: శరలకడక⌍ -⌍

8279 SQX0029207
పపరర: షపక నబ అహమకద
తఇడడ:డ బభషర
ఇఇటట ననఇ:51-1-9
వయసదస:37
లఇ: పవ

95-125/92

భరస : లలమవరసదదతవరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-5
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-125/94

8265 SQX1013952
పపరర: హససనద షపక

95-125/95

తఇడడ:డ మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-1-6
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-125/97

8268 SQX2684769
పపరర: మలమల షపక

95-125/98

తఇడడ:డ నబసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:51-1-6
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-125/100

8271 MLJ2490878
పపరర: రరపవత దదరర⌍

95-125/101

భరస : హరరహరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-7
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-125/103

8274 SQX2684744
పపరర: మసరసన వల షపక

95-125/104

తఇడడ:డ ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:51-1-8
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-125/206

తఇడడ:డ రరమకకటయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-9
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-125/208

95-125/86

95-125/89
8259 SQX1573733
పపరర: వనఇకట రఘఝ కకమమర
పదకనదభఝన
తఇడడ:డ వరవనఇకట రతనఇ పదకనదభఝన
ఇఇటట ననఇ:51-1-4
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-1-8
వయసదస:28
లఇ: పవ

భరస : మసరసనదల
ఇఇటట ననఇ:51-1-8
వయసదస:45
లఇ: ససస స
8278 MLJ2487437
పపరర: మహనదబబఝ⌍ కర⌍

8270 MLJ2490613
పపరర: శవలకడక కకట⌍

8256 SQX0798496
పపరర: నదగ పదదకన మమళలచడరరవవ

95-125/88

భరస : ఆఇజనవయఝలక⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-7
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-1-8
వయసదస:30
లఇ: పవ
8275 SQX2684751
పపరర: షరకకరరననసర షపక

8267 SQX2127496
పపరర: రగషక షపక

95-125/83

భరస : సదబడమణయశరక
ఇఇటట ననఇ:51-1-2
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-1-6
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:51-1-6
వయసదస:56
లఇ: ససస స
8272 SQX1347930
పపరర: జజన బభషర షపక

95-125/85

తఇడడ:డ మమలమల
ఇఇటట ననఇ:51-1-6
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-125/96

8253 SQX0692392
పపరర: గగపరలకకషష కకఇజగటట
తఇడడ:డ మహబలలశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-1
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట నదరరయణ శరక
ఇఇటట ననఇ:51-1-2
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరరఇగనదయకకలక⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-4
వయసదస:57
లఇ: పవ

8266 SQX2127470
పపరర: అరరద షపక

95-125/82

భరస : మహబలలశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-1
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తలల : సదరరజయ లకకక
ఇఇటట ననఇ:51-1-1
వయసదస:66
లఇ: పవ
8257 MLJ0880203
పపరర: రరధదకకషషమమరరస⌍ పసఇడతల⌍

8252 SQX0680694
పపరర: శవ కకమమరర కకఇజగటట

8277 MLJ2487338
పపరర: వరసదదతవరరవవ⌍ కర⌍

95-125/207

తఇడడ:డ దదరరరపడసరద⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-9
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-125/209

8280 SQX0284588
పపరర: నదగమర బ షపక

95-125/210

తఇడడ:డ బభషర
ఇఇటట ననఇ:51-1-9
వయసదస:39
లఇ: ససస స
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8281 SQX2684728
పపరర: బభషర షపక

95-125/211

తఇడడ:డ నబసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:51-1-9
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-125/107

భరస : పసచతచశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-125/111

తఇడడ:డ మఝకగసశదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-125/114

భరస : సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:47
లఇ: ససస స

8288 SQX2684694
పపరర: భభససర సదబడహకణయఇ గగడవరరస

8291 SQX2903847
పపరర: సరయ మణణ దదపసక గగడవరరస

95-125/1374

8296 MLJ0887141
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ పస⌍

95-125/112

95-125/115

95-125/1372

95-125/118

95-129/22

95-125/121

8303 SQX0752998
పపరర: సఇదదప బలల ఇ

95-125/116

భరస : సతయ శశషగరరర రరవవ చడననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-1-16
వయసదస:62
లఇ: ససస స

8306 MLJ2490845
పపరర: సదగఝణకకమమరర⌍ వవమమరర⌍

95-125/119

8309 SQX0351072
పపరర: చడననఇశశటట శరనవరసరరవవ
తఇడడ:డ యగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-17
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-125/1373

8295 SQX1841964
పపరర: లకడక లలత నహరరక గగడవరరస

95-129/23

8298 SQX0692558
పపరర: మహన చఇదడశశకర ససహహచ

95-125/117

8301 MLJ0886424
పపరర: వరసదదతవరరవవ చడననఇశశటట

95-125/120

తఇడడ:డ సతయశశషగరరరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-16
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-125/122

8304 SQX1546441
పపరర: వజయలకడక చడననఇశశటట

95-125/123

భరస : సదరగష చడననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-1-16
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-125/125

భరస : సరఇబశవరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-17
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-125/127

8292 SQX2903854
పపరర: గరయతడ గగడవరరస

తఇడడ:డ శరరరమ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-1-15
వయసదస:63
లఇ: పవ

తలల : వనఇకట నరసమక
ఇఇటట ననఇ:51-1-16
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-125/124

95-125/113

తఇడడ:డ పసచతచశదర రరవవ గగడవరరస
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:23
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-15
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయశశషగరరరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-16
వయసదస:36
లఇ: పవ
8305 SQX1546482
పపరర: రజన కకమమరర చడననఇశశటట

8300 SQX2684660
పపరర: అరరణ చతగఝ

8289 SQX2684702
పపరర: లకకకకకమమరర గగడవరరస

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గగడవరరస
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరరరమ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-1-15
వయసదస:79
లఇ: పవ

భరస : చఇదడశశఖరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-15
వయసదస:52
లఇ: ససస స
8302 MLJ0887406
పపరర: సదరగశరబబఝ చడననఇశశటట

8297 SQX0275925
పపరర: శరనవరసరరవవ చతగఝ

95-125/109
8286 SQX0029256
పపరర: యఇడడ పడగడ వనఇకట అమరగఇదడ

భరస : మఝకగసశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గగడవరరస
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవరరషనఇదరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-15
వయసదస:52
లఇ: పవ
8299 SQX2684652
పపరర: శశశలజజ చతగఝ

8294 SQX1841956
పపరర: మణణ దదప గగడవరరస

95-125/106

తఇడడ:డ సడరరయ శఇకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసచతచశదర రరవవ గగడవరరస
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝకగసశదర రరవవ గగడవరరస
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:50
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-125/108

తఇడడ:డ మఝకగసశదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:48
లఇ: పవ

8290 SQX2684710
పపరర: శభశర గగడవరరస

భరస : యగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-17
వయసదస:72
లఇ: ససస స

8285 MLJ2490589
పపరర: అపరష గగడవరరస

8283 MLJ0887794
పపరర: సతషతసమమర గగడవరరస
తఇడడ:డ మఝకగససదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : భభససరసదబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-1-14
వయసదస:41
లఇ: ససస స

8287 SQX2684686
పపరర: పసచతచశదరరరవవ గగడవరరస

8308 SQX0284935
పపరర: పదదకవత చడననఇశశటట

95-125/212

భరస : బభషర
ఇఇటట ననఇ:51-1-9
వయసదస:56
లఇ: ససస స

8284 MLJ0887919
పపరర: నళనకకమమరర గగడవరరస

8293 SQX2903862
పపరర: సతయనదరరయణ గగడవరరస

8282 SQX2684736
పపరర: మరరబ షపక

8307 SQX0014084
పపరర: మలలల శదరర⌍

95-125/126

భరస : నరరసఇహ రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-17
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-125/128

8310 SQX0609941
పపరర: ఉమ చడననఇశశటట

95-125/129

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-17
వయసదస:43
లఇ: ససస స
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8311 SQX2270809
పపరర: వనఇకటటశదరలక అమరస లలరర

95-125/130

తఇడడ:డ లమజజరస అమరస లలరర
ఇఇటట ననఇ:51-1-17
వయసదస:50
లఇ: పవ
8314 SQX0564617
పపరర: గఝఱఱ ఇ వషత
ష వరదన

95-125/133

95-131/521

95-131/524

95-131/527

95-131/530

95-131/533

95-131/536

భరస : ఆనఇద
ఇఇటట ననఇ:51-1-26
వయసదస:50
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8324 MLJ0926139
పపరర: చఇదడ శశఖర⌍ తతనదగఝఇటల ⌍

8327 SQX0483131
పపరర: రరధదరరణణ పఫ లశశటట ⌍

8330 MLJ2518124
పపరర: సదబబలకడక⌍ మదడద⌍

8333 MLJ0924878
పపరర: హరరవనఇకటదదలప⌍ మదదద⌍

95-131/539

8336 SQX1263128
పపరర: ధదరజ కకషష మటట పలల

8339 SQX2676765
పపరర: నదగబభయమక చటటటపఫ డ లక
భరస : సడరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:51-1-26
వయసదస:73
లఇ: ససస స

8319 SQX1483114
పపరర: తతజ వనఇకట పవన కకతపరటట

95-131/523

8322 SQX0680561
పపరర: వజయ లకకక మదదద

95-131/526

95-131/528

8325 MLJ0928887
పపరర: వనఇకట భభరతదతవ⌍
తతనదగఝఇటల ⌍
భరస : చఇదడశశఖర⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-24
వయసదస:57
లఇ: ససస స

95-131/529

95-131/531

8328 SQX2676799
పపరర: దతవపడసరదరరవవ అనదన

95-131/532

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:51-1-24
వయసదస:82
లఇ: పవ
95-131/534

8331 MLJ2518132
పపరర: రరమకకషషపడదదప⌍ మదడద⌍

95-131/535

తఇడడ:డ వనఇకటసరఇబశవరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51--1-25
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-131/537

8334 MLJ2518983
పపరర: వనఇకట సదశల⌍ బచదచ⌍

95-131/538

భరస : శవరమమష బభబఝ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-25
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-131/540

తఇడడ:డ శవకకమమర మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:51-1-26
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-131/542

95-131/520

భరస : నవన కకమమర
ఇఇటట ననఇ:51-1-19
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసరఇబశవరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-25
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-25
వయసదస:64
లఇ: పవ
8338 SQX1889518
పపరర: పటనఇ రరమననమక

95-131/525

భరస : వనఇకటసరఇబశవరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51--1-25
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమమమరరస⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-25
వయసదస:80
లఇ: పవ
8335 MLJ2518991
పపరర: శవ రమమశ బభబఝ⌍ బచదచ⌍

8321 SQX0680256
పపరర: ఆఇజనవయఝలక మదదద

8316 SQX0080358
పపరర: పదదకవత కర⌍

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-18
వయసదస:26
లఇ: పవ

భరస : నదగగఇదడ కకమమర⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-24
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-24
వయసదస:51
లఇ: పవ
8332 MLJ0924829
పపరర: సరఇబశవరరవవ⌍ వనఇకట⌍

95-131/522

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-24
వయసదస:64
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-24
వయసదస:73
లఇ: ససస స
8329 SQX2676807
పపరర: నదగగఇదడకకమమర పఫ లశశటట

8318 SQX1446021
పపరర: తతజ వనఇకట పవన కకటపరటట

95-125/132

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-18
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-1-19
వయసదస:69
లఇ: పవ

భరస : ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-1-19
వయసదస:65
లఇ: ససస స
8326 MLJ2518785
పపరర: నదగరరజకకమమరర పఫ లశశటట ⌍ ⌍

95-131/519

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కకటపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-1-18
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-1-19
వయసదస:41
లఇ: పవ
8323 SQX2676815
పపరర: పదదకవత మదదద

8315 SQX0080168
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ కర⌍

8313 MLJ0883371
పపరర: సరయమఝసఇదర జ
తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-17/1
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషష మమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-18
వయసదస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-1-18
వయసదస:30
లఇ: ససస స
8320 MLJ0924340
పపరర: నవన కకమమర మదదద

95-125/131

భరస : శరయమసదఇదర జ
ఇఇటట ననఇ:51-1-17/1
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరయమ సదఇదర
ఇఇటట ననఇ:51-1-17/1
వయసదస:34
లఇ: పవ
8317 SQX0832782
పపరర: రరపశర కకటపరటట

8312 MLJ0883363
పపరర: జయలకడక జ

8337 SQX1394469
పపరర: సరదత లకడక మటట పలల

95-131/541

తఇడడ:డ శవకకమమర మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:51-1-26
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-131/543

8340 SQX2676773
పపరర: ఉమమదతవ పరటట⌍

95-131/544

భరస : మదన మహన⌍
ఇఇటట ననఇ:51-1-26
వయసదస:66
లఇ: ససస స
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8341 SQX1963610
పపరర: లకడక సరగజన పచచపవలకసద

95-1/1201

8342 MLJ0882605
పపరర: జయలలత ఆకకల

భరస : మఝకకఇద మహన రరవవ పచచపవలకసద
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:70
లఇ: ససస స

భరస : రరమకకరషష
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:52
లఇ: ససస స

8344 MLJ2487643
పపరర: శర వఠల రరవవ కరళఇగర

8345 MLJ2490597
పపరర: అరరణఉషరశర కరళఇగ

95-125/501

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ కరళఇగర
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:64
లఇ: పవ
8347 SQX0350488
పపరర: రరమ కకటటశదర రరవవ రరవనల

95-125/504

95-125/507

95-125/510

95-125/513

95-125/516

95-125/519

తఇడడ:డ రరమ కకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:66
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

8357 SQX0692376
పపరర: శఇకర వవమమరర

8360 SQX0942169
పపరర: సదబడహకణయఇ నఇదదల

8363 SQX1063726
పపరర: సరయ లకకణ శరరరమ

95-125/522

8366 SQX1063817
పపరర: లకడక శరదతవ శరరరమ

95-125/511

8369 SQX1226696
పపరర: షపక మఝబషసరర బబగఇ
భరస : షపక అహకద
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:46
లఇ: ససస స

95-125/506

8352 SQX0680785
పపరర: అరరణ వవమమరర

95-125/509

8355 SQX0692327
పపరర: శరనదద వవమమరర

95-125/512

తఇడడ:డ శవ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-125/514

8358 SQX0758425
పపరర: సతయవత పసళల ళ

95-125/515

భరస : సతయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-125/517

8361 SQX0993170
పపరర: భభనద వనఇకట నదగ వర పడసరద
సఇకర
తఇడడ:డ సదబడహకణణయశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:52
లఇ: ససస స

95-125/518

95-125/520

8364 SQX1063742
పపరర: నదగరమలలల శదరర నఇదదపరటట

95-125/521

భరస : సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-125/523

భరస : కరరణదకర రరవవ శరరరమ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-125/525

8349 SQX0350561
పపరర: మఝపషవరపవ సరఇబశవ రరవవ

భరస : శఇకర
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తలల : లకకకదతవ శరరరమ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:29
లఇ: పవ

తలల : లకడక శరదతవ శరరరమ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:33
లఇ: ససస స
8368 SQX1074327
పపరర: రతస యయ మదమఇచ

95-125/508

తఇడడ:డ లకకక నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కకరరచతటట
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:28
లఇ: ససస స
8365 SQX1063783
పపరర: జజగకత శరరరమ

8354 SQX0680819
పపరర: హరరరణణ వవమమరర

95-125/503

తఇడడ:డ మఝరహరర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:77
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దతవదదనఇ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:68
లఇ: పవ
8362 SQX1063668
పపరర: షరలన కకరరచతటట

95-125/505

తఇడడ:డ శఇకర
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:81
లఇ: పవ
8359 SQX0887372
పపరర: పపటర చటటట బభబఝ నకస

8351 SQX0680769
పపరర: సదరరజయ లకకక సఇకర

8346 SQX0350249
పపరర: మఝపషవరపవ నదగగఇదడ పడసరద
తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : భభనదవనఇకట నదగ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబ శవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:73
లఇ: ససస స
8356 SQX0692343
పపరర: శవరజ కరమమపలల

95-125/502

తఇడడ:డ రరమ కకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : రరవనల రరమకకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:67
లఇ: ససస స
8353 SQX0680793
పపరర: కరళమమణణకరయఇబ వవమమరర

8348 SQX0350512
పపరర: రవతతజ రరవవల

95-125/500
8343 MLJ0883421
పపరర: పడసరద గఝపరస సస.ఏచ.ఏల.ఏన.వ.

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : శరవఠల
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవరషచఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:63
లఇ: పవ
8350 SQX0357210
పపరర: చగఝరరపరటట రరజగశదరర

95-125/499

8367 SQX1074319
పపరర: తదయ శర మదమఇచ

95-125/524

భరస : రతస యయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-125/526

8370 SQX1257519
పపరర: శరనవరస రరవపవడడ

95-125/527

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ రరవపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:53
లఇ: పవ
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8371 SQX1951300
పపరర: చనన పసలల

95-125/528

తఇడడ:డ సతయఇ పసలల
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:25
లఇ: పవ
8374 SQX2137867
పపరర: సరఇబ శవ రరవవ వవమమరర

95-125/531

8375 SQX2138345
పపరర: వనఇకట వరరణ ఆకకల

95-125/534

8378 SQX2244630
పపరర: రరమకకషష ఆకకల

భరస : రరమ గగపరల కళoగర
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:58
లఇ: ససస స

8381 SQX2342061
పపరర: సతయఇ పసలల మ

95-125/540

8386 SQX2355527
పపరర: మధవ కకరరచతటట

95-125/542

8384 SQX1364033
పపరర: మకదదల కరళఇగర

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40, f no 303
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఝరర సరదమ
ఇఇటట ననఇ:51-2-43
వయసదస:70
లఇ: పవ

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-44
వయసదస:50
లఇ: ససస స

భరస : యగగసదర రరవవ మలమలపవరరరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-2-44
వయసదస:70
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8393 MLJ0882795
పపరర: సరఇబశవరరవవ యఇ

95-125/551

8396 SQX1074418
పపరర: సతయ మఉనక మదదద

8399 MLJ0882696
పపరర: వనఇకటలకకకకరఇతమక కకట
భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:51-2-45
వయసదస:47
లఇ: ససస స

8379 SQX2271435
పపరర: నదగ రతనఇ తతమకలపలల

95-125/536

8382 SQX2374999
పపరర: లకడక సరగజన పచచపవలకసద

95-125/539

95-126/260

95-125/541
8385 SQX1960590
పపరర: మఝకకఇద మహన రరవవ
పచచపవలకసద
తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ పచచపవలకసద
ఇఇటట ననఇ:51-2-40 FLAT NO 301
వయసదస:79
లఇ: పవ

95-125/543

8388 SQX2412914
పపరర: శరనవరస రరవవ కకరరచతటట

95-125/544

తఇడడ:డ బల రరఇ పడసరద కకరరచతటట
ఇఇటట ననఇ:51-2-40, f no 303
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-125/546

8391 MLJ0882464
పపరర: పడసరద యఇ

95-125/547

తఇడడ:డ చడననమగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-44
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-125/549

8394 MLJ0883405
పపరర: పడసరద కకట

95-125/550

తఇడడ:డ పరరర సరరధద
ఇఇటట ననఇ:51-2-44
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-125/552

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:51-2-44
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-125/554

95-125/533

భరస : మఝకకఇధ రరవవ పచచపవలకసద
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:51-2-44
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-2-44
వయసదస:41
లఇ: ససస స
8398 SQX1463595
పపరర: రమణమక మలమలపవరరరఇ

95-125/538

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ జజల
ఇఇటట ననఇ:51-2-43
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-125/548

8376 SQX2242865
పపరర: నలమ గఝడత

భరస : సరఇబశవ రరవవ తతమకలపలల
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కకరరచస
ఇఇటట ననఇ:51-2-40, f no 303
వయసదస:20
లఇ: ససస స

95-125/545 8390 SQX2064459
8389 SQX1391416
పపరర: జజల లకడక నదరరయణ బబ గరరరపవ
పపరర: జజల శరరష బబ గర రపవ

8395 MLJ0883413
పపరర: నదగ లకడక హహమలత కకట

95-125/535

తఇడడ:డ శర వటల రరవవ కరళఇగర
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:28
లఇ: ససస స
8387 SQX2363786
పపరర: సఇజన కకరరచస

95-125/530

భరస : నదగరఇదడ పడసరద మఝపషవరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సనన బభబఝ పసలల మ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:56
లఇ: పవ

8383 SQX2684405
పపరర: వనఇకటసదగఝణ భడమరరఇబ
మఝనగరల
భరస : కరమమశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:65
లఇ: ససస స

8392 MLJ0882779
పపరర: ధనలకడక యఇ

95-125/532

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-125/537

8373 SQX2137842
పపరర: కకషష అనదష ఆకకల
తఇడడ:డ రరమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:50
లఇ: పవ
8380 SQX2341220
పపరర: యమమన కళ0గర

95-125/529

తఇడడ:డ సతయఇ పసలల
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:51-2-40
వయసదస:81
లఇ: పవ
8377 SQX2244622
పపరర: మమహర బభబఝ వవమమరర

8372 SQX1951334
పపరర: రరజ పసలల

8397 SQX1118372
పపరర: అనల పసడయమఇక మదదద

95-125/553

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:51-2-44
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-125/555

8400 MLJ0882704
పపరర: ఏడడకకఇడలక కకట

95-125/556

తఇడడ:డ బడహకయయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-45
వయసదస:57
లఇ: పవ
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8401 SQX0243535
పపరర: లకకకనదరరయణ⌍ గఝడడపరటట⌍

95-125/557

తఇడడ:డ వనకత తరరమలలశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-45
వయసదస:32
లఇ: పవ
8404 SQX2684397
పపరర: రమమదతవ కకఇడద⌍

95-125/560

95-125/563

95-125/566

95-125/569

95-125/572

95-125/575

తఇడడ:డ గఝరరదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:52
లఇ: పవ
8425 SQX0757823
పపరర: లకకక సదరగఖ జలలల ళల
తఇడడ:డ చడనదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:31
లఇ: ససస స

8409 SQX2684389
పపరర: కనకదదరరర నఇదదపరటట

95-125/565

95-125/568

తఇడడ:డ మధర షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:51-2-47
వయసదస:35
లఇ: పవ

95-125/570 8415 MLJ0880872
8414 SQX0563338
పపరర: ఆలపరటట మధదసడధన రరవవ⌍
పపరర: అబఝదల రహకన షపక

8417 MLJ0883850
పపరర: బభషర షపక

8420 MLJ2490399
పపరర: సరహహరర షపక

8423 SQX0612580
పపరర: మఝనర బభషర⌍ షపక⌍

8426 SQX2903797
పపరర: సలక షపక
భరస : మఝనర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:34
లఇ: ససస స

95-125/571

తఇడడ:డ భభషర
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-125/573

8418 MLJ0887588
పపరర: నదగలకడక⌍ దదసస⌍

95-125/574

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-125/576

8421 MLJ2490514
పపరర: షరకకరర షపక

95-125/577

భరస : రహహమమన
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-125/579

తఇడడ:డ అబఝదల రరహమమన⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-125/581

95-125/562

95-125/567 8412 SQX0276006
8411 SQX0275990
పపరర: యరరగరన⌍ సఇజయ కకమమర⌍
పపరర: ఫసరగజ మహమకద

భరస : భభషర
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-125/578

8406 SQX0757856
పపరర: జజయతసన నఇదదపరటట

భరస : నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-46
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనదరరమషర
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : చడనదన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:44
లఇ: ససస స
8422 SQX0275958
పపరర: చడననరరడడడ జ

95-125/564

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-47
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : భభషర
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:72
లఇ: ససస స
8419 MLJ2490126
పపరర: నదరరయణమక

8408 SQX2684371
పపరర: నదగగశదరరవవ నఇదదపరటట

8424 SQX0752972
పపరర: శవనదనరరయణ రరడడ జలలల ళళ

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : గఝరవయయ⌍ కటట మమరర⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-49
వయసదస:51
లఇ: ససస స

95-125/580

తఇడడ:డ చడనదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-48
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-131/1068

8427 MLJ0880344
పపరర: వనఇకటరతనఇ⌍ గఇగరశశటట ⌍

95-125/582

తఇడడ:డ రరఘవయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-49
వయసదస:89
లఇ: పవ

95-125/583 8429 MLJ2490076
95-125/584 8430 MLJ2490084
8428 MLJ2487072
పపరర: శరనవరస రరవవ⌍ మమమడడపరక⌍
పపరర: ఏల.వ.యస.కకషష పసడయమ⌍ కగ.⌍
పపరర: పదదకవత ⌍ మమమడడపరక⌍

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-49
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-125/559

భరస : నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-46
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-47
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:51-2-47
వయసదస:33
లఇ: పవ
8416 MLJ0881219
పపరర: లమలబ షపక

95-125/561

తఇడడ:డ వనఇకటపషయయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-46
వయసదస:60
లఇ: పవ

భరస : షరరఫకధదర
ఇఇటట ననఇ:51-2-47
వయసదస:55
లఇ: ససస స
8413 SQX0276014
పపరర: మజహ ర మహమకద

8405 SQX0752923
పపరర: రరఇపడసరద నఇదదపరటట

8403 SQX0243790
పపరర: వర వనఇకట కకమమర కకట
తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:51-2-45
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-46
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : రరమ పడసరదద
ఇఇటట ననఇ:51-2-46
వయసదస:38
లఇ: ససస స
8410 MLJ0884924
పపరర: నజక షపక

95-125/558

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-45
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : కకఇడలక⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-45
వయసదస:43
లఇ: ససస స
8407 SQX0843268
పపరర: ఉమ నఇదదపరటట

8402 SQX0243691
పపరర: మణణకఇఠ⌍ కకట⌍

95-125/585

భరస : శరనవరస రరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-49
వయసదస:42
లఇ: ససస స
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8431 SQX0758011
పపరర: శవపరరదత మమటటపలల

95-125/586

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-49
వయసదస:47
లఇ: ససస స
8434 SQX0029272
పపరర: అనల కకమమర రరడడడ⌍ దతశఇ⌍

95-125/608

95-125/611

95-125/614

95-125/617

95-125/620

95-125/623

95-125/626

భరస : రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-54
వయసదస:61
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8444 SQX1495119
పపరర: రరఘవరరవవ గఝఇడడమమడ

8447 MLJ0882902
పపరర: సరసదత⌍ టట⌍

8450 SQX1063791
పపరర: సరసదత మఇదడపవ

8453 SQX0757807
పపరర: రమ కకఇడ

95-125/629

8456 SQX2684322
పపరర: శరనవరసరరవవ కకఇడద

95-125/618

8459 SQX2352888
పపరర: బడమరరఇబక గఝఇటటపలల
తఇడడ:డ వర శశఖర గఝఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:23
లఇ: ససస స

8439 MLJ0886218
పపరర: సతష యన

95-125/613

8442 MLJ0926717
పపరర: రవకకమమర⌍ కలఇ⌍

95-125/616

8445 MLJ0880401
పపరర: కకషష సఇదదప బ

95-125/619

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-53
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-125/621

8448 MLJ0885806
పపరర: రతనకకమమరర యఇ

95-125/622

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-2-53
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-125/624

8451 MLJ2490050
పపరర: సదలమసనద బబగఇ⌍ షపక⌍

95-125/625

భరస : అబఝదల రరహమన⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-54
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-125/627

8454 SQX0758029
పపరర: జయలకడక కకఇడ

95-125/628

భరస : చఇదడమహన
ఇఇటట ననఇ:51-2-54
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-125/630

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-54
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-125/632

95-125/610

తఇడడ:డ మణణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-52
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-54
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:51-2-54
వయసదస:27
లఇ: ససస స
8458 SQX2684348
పపరర: నరకల కకఇడద

95-125/615

భరస : వవవకరనఇద మఇదడపవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-53
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-54
వయసదస:55
లఇ: ససస స
8455 SQX1468850
పపరర: సతష కకఇడద

8441 MLJ0926691
పపరర: ఉషరరరణణ⌍ కలఇ⌍

8436 SQX0758003
పపరర: శవకకమమరర దతశఇ

తఇడడ:డ శశషరవతదరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-2-52
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : చఇదడశశఖర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-53
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-53
వయసదస:50
లఇ: పవ
8452 SQX0757773
పపరర: నరకల కకఇడ

95-125/612

తఇడడ:డ శవశఇకర గఝఇడడమమడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-52
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగపరలకకషరషరరడ⌍డడ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-53
వయసదస:50
లఇ: పవ
8449 SQX1063767
పపరర: వవవకరనఇద మఇదదడపవ

8438 SQX2684363
పపరర: వహహదదబబగఇ పఠరన

95-125/588

భరస : శవ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-51
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : రవకకమమర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-52
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : శవశఇకర గఝఇడడమమడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-52
వయసదస:35
లఇ: ససస స
8446 MLJ0882829
పపరర: చఇదడశశఖరరరడ⌍డడ టట⌍

95-125/609

భరస : ఆదఇఖమన
ఇఇటట ననఇ:51-2-51
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : శశషరవతదరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-2-52
వయసదస:55
లఇ: ససస స
8443 SQX1494525
పపరర: రరమ లకడక వడదలదద

8435 SQX0757849
పపరర: అనడష రరడడడ దతశఇ

8433 SQX1348318
పపరర: పవనదన రరవవ అనదన

తఇడడ:డ లలట వనఇకట సదబభబ రరవవ అనదన
ఇఇటట ననఇ:51-2-50
వయసదస:77
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవ నగగష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-51
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యమకలబభన న
ఇఇటట ననఇ:51-2-51
వయసదస:61
లఇ: పవ
8440 MLJ0886440
పపరర: ఆదదమహలకడక యన

95-125/587

భరస : పవనన రరవవ అనదన
ఇఇటట ననఇ:51-2-50
వయసదస:69
లఇ: ససస స

తలల : శవకకమమరర⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-51
వయసదస:32
లఇ: పవ
8437 SQX2684355
పపరర: ఆదఇఖమన పఠరన

8432 SQX1348268
పపరర: సదవరష కకమమరర అనదన

8457 SQX2684330
పపరర: చఇదడమహన కకఇడద

95-125/631

తఇడడ:డ రమణయయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-54
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-33/1044

8460 SQX2392447
పపరర: దదరరరఇబక గఝఇటటపలల

95-33/1045

తఇడడ:డ వర శశఖర గఝఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:21
లఇ: ససస స
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8461 MLJ0881987
పపరర: గరయతడ గఝఇడడపలల

95-125/633

భరస : పరమమశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:38
లఇ: ససస స

8462 MLJ2490332
పపరర: శశశలజ గఝఇటటపలల
భరస : వరశశఖర
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:40
లఇ: ససస స

95-125/636 8465 SQX1625005
8464 SQX1082601
పపరర: మలల కరరరఫ న రరవవ గఝఇటటపలల
పపరర: చదమఇడతశదరర గఝఇటటపలల

తఇడడ:డ శవ రరమ
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:27
లఇ: పవ
8467 SQX2684280
పపరర: శవరరఇ గఝఇటటపలల

95-125/639

95-125/642

95-125/645

95-125/648

95-125/651

95-125/654

భరస : పడసరదద
ఇఇటట ననఇ:51-2-58
వయసదస:71
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8477 MLJ0882498
పపరర: కకమమరసరదమ పసటటల

8480 SQX0758227
పపరర: పసడయమఇక పసటటల

8483 SQX1318568
పపరర: కకషష పడసరద రరడడ దదయఇ

95-125/657

8486 SQX2684264
పపరర: వజయకకమమరర పసటటల

95-125/646

8489 SQX0757732
పపరర: శశషరతనఇ మమరరళల
భరస : వరగష
ఇఇటట ననఇ:51-2-58
వయసదస:75
లఇ: ససస స

8469 SQX2684306
పపరర: పరమమశదరరరవవ గఝఇటటపలల

95-125/641

8472 MLJ0886994
పపరర: నదగగశదరరరవవ⌍ మదదద⌍

95-125/644

8475 MLJ2490753
పపరర: శవరఇజన

95-125/647

తఇడడ:డ రరమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-2-56
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-125/649

8478 MLJ0883629
పపరర: సపవరనదయక⌍ బ⌍

95-125/650

తఇడడ:డ లకకకపత⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-57
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-125/652

8481 SQX0887257
పపరర: కళళయణణ దదడడడ

95-125/653

భరస : తరరపత రరవవ దదడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-57
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-125/655

95-125/656
8484 SQX2684249
పపరర: వనఇకటనరరసఇహయయ లమలకకట⌍

తఇడడ:డ బఝచచయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-57
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-125/658

భరస : శవసదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-57
వయసదస:55
లఇ: ససస స
95-125/660

95-125/638

తఇడడ:డ నదగగఇదడఇ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-56
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సఫ మ రరడడ దదయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-2-57
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:51-2-57
వయసదస:50
లఇ: పవ
8488 SQX0609990
పపరర: సదరష లత తతలల
ల రర

95-125/643

భరస : కకమమరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:51-2-57
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చలమ రరడడడ దదడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-57
వయసదస:37
లఇ: ససస స
8485 SQX2684256
పపరర: శవసదబభబరరవవ పసటటల

8474 MLJ2487544
పపరర: చఇదడశశఖర ఇఇటటరర

8466 SQX2684272
పపరర: సరఇబశవరరవవ గఝఇటటపలల

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవసదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-57
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-57
వయసదస:52
లఇ: ససస స
8482 SQX0887265
పపరర: తరరపత రరడడడ దదడడడ

95-125/640

తఇడడ:డ రరమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-2-56
వయసదస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-56
వయసదస:38
లఇ: పవ
8479 MLJ2490340
పపరర: పదదకవత లమలలసట ⌍

8471 MLJ0883561
పపరర: మధదరరరరఫ⌍ సపక⌍

95-125/635

తఇడడ:డ రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:79
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహకదర రరఫ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-56
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-56
వయసదస:54
లఇ: ససస స
8476 SQX0612572
పపరర: వనఇకట నరగశ కకమమర⌍ ఎఇ⌍

95-125/637

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : శవరరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:49
లఇ: ససస స
8473 MLJ0887042
పపరర: లకడకశవగరరరజ⌍ మదదద⌍

8468 SQX2684298
పపరర: వరశశఖర గఝఇటటపలల

8463 SQX0757765
పపరర: సకకసబభయ గఝఇటటపలల
భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ రరమ గఝఇటటపలల
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-55
వయసదస:56
లఇ: పవ
8470 SQX2684314
పపరర: రమమదతవ గఝఇటటపలల

95-125/634

8487 SQX0029249
పపరర: తతలల
ల రర పడసరద

95-125/659

తఇడడ:డ వరరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:51-2-58
వయసదస:78
లఇ: పవ
95-125/661

8490 SQX1796416
పపరర: నవ రతన కకమమరర గఝఇడడమమడ

95-125/662

భరస : నదగరరజ గఝఇడడమమడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-58
వయసదస:63
లఇ: ససస స
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8491 MLJ0884734
పపరర: ఖమజజ ఖమన పపతతన

95-125/663

తఇడడ:డ ఆదమ ఖమన పపతతన
ఇఇటట ననఇ:51-2-61
వయసదస:43
లఇ: పవ
8494 MLJ2490449
పపరర: మఝఖమసరరబబగఇ షపక

95-125/666

95-125/669

95-125/672

95-125/675

95-125/678

95-125/681

95-125/684

తఇడడ:డ బడహకనఇదరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-63
వయసదస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8504 SQX0562595
పపరర: షపక మసరసనబ⌍

8507 SQX0564591
పపరర: షపక నబవల⌍

8510 SQX0752881
పపరర: మఝరరగన చదకరస

8513 SQX1570291
పపరర: దదరర చఇదడ శశఖర

95-125/687

8516 MLJ0881375
పపరర: సరసదత⌍ ససహహచ⌍

95-125/676

8519 MLJ2490522
పపరర: రరమతతలశమక జనదనజ⌍
భరస : లకకయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-63
వయసదస:83
లఇ: ససస స

8499 MLJ0880682
పపరర: బభలకసరహహబ⌍ షపక⌍

95-125/671

8502 SQX0552554
పపరర: పఇదద అనదరరధ⌍

95-125/674

8505 SQX0563239
పపరర: పఇదద భభరర వ గకడ⌍

95-125/677

తఇడడ:డ శవరమమష బభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-125/679

8508 SQX0609933
పపరర: నజకన షపక⌍

95-125/680

భరస : బభలక సరహహబ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-125/682

8511 SQX0757948
పపరర: లఇగఇ శరఇత చదకరస

95-125/683

భరస : మఝరరగన
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-125/685

8514 SQX1796457
పపరర: ససనదద బ షపక

95-125/686

భరస : బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:78
లఇ: ససస స
95-125/688

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-63
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-125/690

95-125/668

భరస : శవరమమష బభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడభఝ దదస
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-63
వయసదస:37
లఇ: ససస స
8518 MLJ0886788
పపరర: ఝమనసలకకక⌍ జవరదజ⌍

95-125/673

తఇడడ:డ తదనఇడడ
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:42
లఇ: పవ

భరస : సతష
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:39
లఇ: ససస స
8515 MLJ0881367
పపరర: ససతదకళళయణణ⌍ ససహహచ⌍

8501 SQX0552109
పపరర: పఇదద బబబ అనడష⌍

8496 SQX0612564
పపరర: శమక ఖమన పపతతన

తఇడడ:డ భభషర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమబఝసదభభన⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశషరవతదరఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:43
లఇ: పవ
8512 SQX1063684
పపరర: లకడక టట వ ఎన యస

95-125/670

భరస : నబ వల⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:59
లఇ: పవ
8509 SQX0612556
పపరర: చకరవరరస⌍ ఎన⌍

8498 SQX0692665
పపరర: ఇమమమన ఖమన షపక

95-125/665

తఇడడ:డ ఆదమ ఖమన పపతతన
ఇఇటట ననఇ:51-2-61
వయసదస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవ రమమష బభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : మమబఝ సదభభన⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:56
లఇ: ససస స
8506 SQX0563254
పపరర: పఇదద శవరమమష బభబఝ⌍

95-125/667

తఇడడ:డ ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:51-2-61
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : చకరవరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-62
వయసదస:39
లఇ: ససస స
8503 SQX0562538
పపరర: షపక అలమలబ⌍

8495 SQX0276105
పపరర: నజమ పపతతన

8493 MLJ2487320
పపరర: అనదర షపక
తఇడడ:డ మలమల
ఇఇటట ననఇ:51-2-61
వయసదస:73
లఇ: పవ

భరస : శమక ఖమన పపతతన
ఇఇటట ననఇ:51-2-61
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసకయల
ఇఇటట ననఇ:51-2-61
వయసదస:34
లఇ: పవ
8500 SQX0276089
పపరర: మమదదరర⌍ యన⌍

95-125/664

తఇడడ:డ ఉసరకన
ఇఇటట ననఇ:51-2-61
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:51-2-61
వయసదస:44
లఇ: ససస స
8497 SQX0692624
పపరర: యమసదఫ షపక

8492 MLJ2487254
పపరర: ఇసరకయల షపక

8517 MLJ0884346
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ⌍ సస.హహచ⌍

95-125/689

తఇడడ:డ వనఇకటభడమయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-63
వయసదస:62
లఇ: పవ
95-125/691

8520 MLJ2490894
పపరర: వరణణ ఉపవషమమవవలలరర

95-125/692

భరస : శవశఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-63
వయసదస:47
లఇ: ససస స

Page 289 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
8521 SQX0753004
పపరర: మఝరళకకషష యమ

95-125/693

తఇడడ:డ హనదమఇతత
ఇఇటట ననఇ:51-2-63
వయసదస:53
లఇ: పవ

8522 SQX0757898
పపరర: వరలకడక యమ
భరస : మఝరళకకషష
ఇఇటట ననఇ:51-2-63
వయసదస:45
లఇ: ససస స

95-125/696 8525 SQX0609925
8524 SQX2684231
పపరర: నదగగశదరమక ఉపవషమమవవలలరర
పపరర: కరరమఝననసర షపక⌍

భరస : హనదమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-2-63
వయసదస:72
లఇ: ససస స
8527 SQX1796440
పపరర: ఖమససఇ బ షపక

95-125/699

95-125/702

8531 SQX2684223
పపరర: కరరమఝలమల షపక

95-125/705

8534 SQX2684199
పపరర: ఇసరకయల షపక

తఇడడ:డ జగదదషఅరరణఝసమమర⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-67
వయసదస:38
లఇ: ససస స

8537 MLJ0884916
పపరర: శవకకమమరర⌍ భభగరదద⌍

తఇడడ:డ లకకణరరవవ⌍ ీద⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-67
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : హరరకకషషపడసరదద
ఇఇటట ననఇ:51-2-68
వయసదస:65
లఇ: ససస స
8545 SQX1573725
పపరర: సబభరర కరరరర కగయన ఆర

భరస : చఇదడమమళ బబ లల ససటట
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8543 SQX0757906
పపరర: ఈశదరమక జడడ

95-125/765

95-126/305

8529 SQX2264885
పపరర: జహహర షపక

95-125/701

8532 SQX0609982
పపరర: ససనయద బ షపక

95-125/704

భరస : కరరమఝలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-2-65
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-125/706

8535 SQX2684207
పపరర: కరలలషరబ షపక

95-125/707

భరస : ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:51-2-65
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-125/709

8538 MLJ0884973
పపరర: సదరగఇదడ⌍ బబ గరదద⌍

95-125/710

తఇడడ:డ జగదదషతసమమర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-67
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-125/712

8541 SQX2684173
పపరర: మధదపవనదసమమర పఫ లశశటట

95-125/713

తఇడడ:డ హరరకకషషపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-2-68
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-125/715

భరస : సదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:51-2-69
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎన రవచఇదడన
ఇఇటట ననఇ:51-3-77
వయసదస:28
లఇ: పవ
8548 SQX0002360
పపరర: సడరరయ కకమమరర బబ లల శశటట

95-125/703

తఇడడ:డ హరరకకషషపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-2-68
వయసదస:49
లఇ: పవ
95-125/714

95-125/698

తఇడడ:డ జజన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:51-2-64
వయసదస:21
లఇ: ససస స

భరస : జగదదషఅరరణఝసమమర⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-67
వయసదస:55
లఇ: ససస స

95-125/711 8540 SQX2684165
8539 MLJ0884981
పపరర: జగదదషఆరరణఝసమమర⌍ భభగరదద⌍
పపరర: నదగవనఇకటసతయదతవ పఫ లశశటట

8542 SQX2684181
పపరర: పడమలమదతవ పఫ లశశటట

95-125/700

తఇడడ:డ జజనదసహహబ
ఇఇటట ననఇ:51-2-65
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-125/708

8526 SQX0645713
పపరర: నజరరననసర షపక
భరస : భభషర
ఇఇటట ననఇ:51-2-64
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇసరకయల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-2-64
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కరరమఝలల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-2-65
వయసదస:20
లఇ: పవ
8536 MLJ0884908
పపరర: ససమయ⌍ భభగరదద⌍

95-125/697

తఇడడ:డ జన బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:51-2-64
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇసరకయల
ఇఇటట ననఇ:51-2-64
వయసదస:48
లఇ: పవ
8533 SQX2064491
పపరర: సమర షపక

8528 SQX2125573
పపరర: దదవవద అకరఇ షపక

95-125/695
8523 SQX1527920
పపరర: సరయ కకరటహనద ఉపవమవవలలరర

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష ఉపవమవవలలరర
ఇఇటట ననఇ:51-2-63
వయసదస:30
లఇ: ససస స

భరస : రసదసల⌍
ఇఇటట ననఇ:51-2-64
వయసదస:37
లఇ: ససస స

భరస : వల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-2-64
వయసదస:58
లఇ: ససస స
8530 SQX2684215
పపరర: జజనబభషర షపక

95-125/694

8544 SQX1573709
పపరర: పఫ నదకత ఎన ఆర సస

95-125/764

భరస : ఎన రవచఇదడన
ఇఇటట ననఇ:51-3-77
వయసదస:62
లఇ: ససస స

95-126/261 8547 SQX0002329
8546 SQX1276527
పపరర: శర దదరర మమన చఇదన పసరరమమళల
పపరర: చఇదడమమళ బబ లల శశటట

95-126/304

తఇడడ:డ ఉమ మహహశదర రరవవ పసరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:51-4-97
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభల కకటటశదరరరవవ బబ లల ససటట
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:71
లఇ: పవ

8549 SQX0002592
పపరర: సదబభబరరవవ రరవవరర

95-126/307
8550 SQX0266817
పపరర: శరలకడక మమనదకకఇడ⌍ మనదకకఇడ

తఇడడ:డ నదగయయ రరవవరర
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:75
లఇ: పవ

95-126/306

తఇడడ:డ మఝరళ కకషరషరరడ⌍డడ మనదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:32
లఇ: ససస స
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8551 SQX0487033
పపరర: నదగగశదర రరవవ మతస ఇటట

95-126/308

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల మతస ఇటట
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:62
లఇ: పవ
8554 SQX0683268
పపరర: నదగ మలలల శదరర కళళల పలల

95-126/311

95-126/314

95-126/317

95-127/130

95-127/273

95-127/133

95-127/136

భరస : బడహకరరడడడ ఈమన
ఇఇటట ననఇ:51-6-162
వయసదస:59
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8564 SQX0337998
పపరర: రరమరరడడడ చఇతచడరరవవ

8567 SQX0003079
పపరర: పరమమశదరర జవరడడ

8570 SQX0015685
పపరర: శరనవరసరరడడడ⌍ సరనకకమఝక⌍

8573 SQX0028944
పపరర: ఆదదలకడక⌍ సరనకకమఝక

95-127/139

8576 SQX2145597
పపరర: లకడక తరరపతమక రరయ

95-127/271

8579 SQX0760512
పపరర: రమమదతవ ఈమన
భరస : పవరరషఫ తస మ రరడడడ ఈమన
ఇఇటట ననఇ:51-6-162
వయసదస:32
లఇ: ససస స

95-126/316

8562 SQX0003467
పపరర: లకకకదతవ⌍ కలల
ల రర⌍

95-127/129

8565 SQX0338012
పపరర: జయమక చఇతచడరరవవ

95-127/272

భరస : రరమరరడడడ చఇతచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-6-161
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-127/131

8568 SQX0003160
పపరర: సదనత రరయ

95-127/132

భరస : బడహకరరడడడ రరయ
ఇఇటట ననఇ:51-06-162
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-127/134

8571 SQX0028217
పపరర: సదబభబ రరడడ సరనకకమఝక

95-127/135

తఇడడ:డ రరమ రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-06-162
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-127/137

8574 SQX0949172
పపరర: శవ సరయ రరఘవవఇదడ రరడడడ
రరయ
తఇడడ:డ బడహక రరడడడ రరయ
ఇఇటట ననఇ:51-06-162
వయసదస:28
లఇ: పవ

95-127/138

95-127/140

8577 SQX0760223
పపరర: పవరరషఫ తస మ రరడడడ ఈమన

95-127/274

తఇడడ:డ బడహక రరడడడ రరయ
ఇఇటట ననఇ:51-06-162
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-127/275

8559 SQX2129542
పపరర: దదడకకయణణ రరవవరర

భరస : రవఇదడరరడ⌍డడ కలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:51-06-161
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబ రరడడడ⌍ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-06-162
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహక రరడడ రరయ
ఇఇటట ననఇ:51-06-162
వయసదస:30
లఇ: ససస స
8578 SQX0760249
పపరర: రరజయలకడక ఈమన

95-131/256

తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ⌍ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-06-162
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబ రరడడడ⌍ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-06-162
వయసదస:35
లఇ: ససస స
8575 SQX1511451
పపరర: రమయ భవరన రరయ

8561 SQX2824175
పపరర: భభససర రరడడడ గడడ ఇ

95-126/313
8556 SQX0752428
పపరర: రవ కకమమర పవరరకకఇడ పవరరకకఇడ

భరస : సదబభబరరవవ రరవవరర
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:71
లఇ: ససస స

భరస : రరమ రరడడడ జవరడడ
ఇఇటట ననఇ:51-06-162
వయసదస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరశరరడడడ రరయ
ఇఇటట ననఇ:51-06-162
వయసదస:53
లఇ: పవ
8572 SQX0028688
పపరర: శరరష సరనకకమఝక

95-126/315

తఇడడ:డ మమలకకఇడ రరడడడ చఇతచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-6-161
వయసదస:72
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదర రరవవ మఇదగఝల
ఇఇటట ననఇ:51-6-161
వయసదస:54
లఇ: ససస స
8569 SQX0003210
పపరర: బడహకరరడడడ రరయ

8558 SQX1442318
పపరర: సరయ మమనక కలలల పలల

95-126/310

తఇడడ:డ చలమయయ పవరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రరడడడ గడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రమణదరరడడడ⌍ కలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:51-06-161
వయసదస:36
లఇ: పవ
8566 SQX1978584
పపరర: ధనలకడక మఇదగఝల

95-126/312

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ కలలల పలల
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరడడడ గరయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:26
లఇ: పవ
8563 SQX0003475
పపరర: రవఇదడరరడ⌍డడ కలల
ల రర⌍

8555 SQX0752360
పపరర: ఆదదలకడక పవలకకఇడ పవరరకకఇడ

8553 SQX0583773
పపరర: యవరరజ కకలల గఝఇట
తఇడడ:డ సదబడమణయ రరడడడ కకలల గఝఇట
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : రవకకమమర పవరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ కలలల పలల
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:29
లఇ: పవ
8560 SQX2375509
పపరర: నరరఇదడ రరడడడ గరయఇ

95-126/309

భరస : నదగగశదర రరవవ⌍ మతస ఇటట
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదరరరవవ కలలల పలల
ఇఇటట ననఇ:51-5-121
వయసదస:46
లఇ: ససస స
8557 SQX0793448
పపరర: రరఘవవఇదడ కలలల పలల

8552 SQX0487066
పపరర: ఈశదరర మతస ఇటట

తఇడడ:డ బడహకరరడడడ ఈమన
ఇఇటట ననఇ:51-6-162
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-127/276

8580 SQX0773325
పపరర: శరయమ మహన ఈమన

95-127/438

తఇడడ:డ కకదఇడ రరమశరక ఈమన
ఇఇటట ననఇ:51-7-203
వయసదస:55
లఇ: పవ
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8581 SQX0773366
పపరర: నరససఇహరరవవ నమకగడడ

95-127/439

తఇడడ:డ పరఇడడ రఇగశరక నమకగడడ
ఇఇటట ననఇ:51-7-203
వయసదస:55
లఇ: పవ
8584 MLJ3714037
పపరర: శరనవరసరరవవ⌍ కకలకల⌍

95-128/275

95-128/278

95-129/94

95-129/97

95-127/493

95-128/324

95-128/327

తఇడడ:డ శశషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-8-450
వయసదస:47
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

8594 SQX1306720
పపరర: లకడక శరరవణణ అయధయ

8597 SQX2116838
పపరర: బభల వనఇకటటశదరరల బబ ఇకలరర

8600 MLJ3714763
పపరర: రరమరరడడడ ఆవవల

8603 SQX0780619
పపరర: జజన బబనన జలలల ళల

95-129/100

8606 MLJ0881680
పపరర: రమమదతవ కకతత
స రర

95-129/98

8609 SQX1547423
పపరర: రమణ బరరగర
తఇడడ:డ చడనదనరరడడడ బరరగర
ఇఇటట ననఇ:51-8-832
వయసదస:31
లఇ: పవ

95-128/277

8589 SQX1341668
పపరర: ఎఇ వ యస ఆలలఖయ
పసరరమమళల
తఇడడ:డ ఉమ మహహశదర రరవవ పస
ఇఇటట ననఇ:51-7-433
వయసదస:26
లఇ: ససస స
8592 SQX0873018
పపరర: అయధయ పవన కకమమర

95-125/903

95-129/96

8595 SQX2680171
పపరర: రరజయలకడక అయధయ

95-129/99

భరస : బభలకమకకఇదరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-8-244
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-128/322

8598 MLJ0884015
పపరర: శవపరరదత తమమక

95-128/323

భరస : కకటటరరడడడ తమమక
ఇఇటట ననఇ:51-8-246
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-128/325

8601 MLJ3714771
పపరర: నదగశఇకర రరడడడ ఆవవల

95-128/326

తఇడడ:డ రరమరరడడడ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:51-8-246
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-128/328

8604 SQX0830562
పపరర: మహన రరవవ నవలటటరర

95-128/329

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ ననలటటరర
ఇఇటట ననఇ:51-8-246
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-125/904

భరస : హరరవనఇకట నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-8-450
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-125/906

8586 SQX0827147
పపరర: శర దతవ నమకగడడ

తఇడడ:డ అఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-8-244
వయసదస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ జలలల ళళ
ఇఇటట ననఇ:51-8-246
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-8-327
వయసదస:29
లఇ: ససస స
8608 SQX0350926
పపరర: కకతత
స రర గగవఇద రరజజరరవవ

95-129/95

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:51-8-246
వయసదస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజసఫ జజననలగడడ
ఇఇటట ననఇ:51-8-246
వయసదస:58
లఇ: పవ
8605 SQX0358077
పపరర: యరరఇ రరడడడ నదరరయణమక

8591 SQX0873000
పపరర: అయధయ అయయపష

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ బబ ఇకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-8-245
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ తమమక
ఇఇటట ననఇ:51-8-246
వయసదస:38
లఇ: ససస స
8602 SQX0547810
పపరర: జజననలగడడ వర పడసరద రరవవ

95-128/279

తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక అయధయ
ఇఇటట ననఇ:51-8-244
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : వరరఇజనవయఝలక బబ ఇకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-8-245
వయసదస:30
లఇ: ససస స
8599 MLJ0884692
పపరర: వరగగదవ తమమక

8588 SQX1535949
పపరర: కకషష తతజ కకలల పర

95-128/274

తఇడడ:డ కకదఇడ శరక నమకగడడ
ఇఇటట ననఇ:51-7-203
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అయధదయ బభలమమఝకకఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:51-8-244
వయసదస:30
లఇ: పవ

తలల : రరజయ లకడక అయధదయ
ఇఇటట ననఇ:51-8-244
వయసదస:27
లఇ: పవ
8596 SQX2033835
పపరర: అలలఖయ బబ ఇకలరర

95-128/276

తఇడడ:డ సరయ బభబఝ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-7-203
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-8-244
వయసదస:33
లఇ: ససస స
8593 SQX1179176
పపరర: సరయజతతఇదడ అయధదయ

8585 MLJ3716578
పపరర: అరరణ కకలకల

8583 MLJ2515492
పపరర: కకసదమసదఇదరర కకలల పర
భరస : సరయబభబఝ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-7-203
వయసదస:54
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ కకలకల
ఇఇటట ననఇ:51-7-203
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరయ బభబఝ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-7-203
వయసదస:26
లఇ: ససస స
8590 MLJ2508521
పపరర: అనదరరధ అయధయ

95-127/440

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ నమకగడడ
ఇఇటట ననఇ:51-7-203
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవవకరనఇదసరదమ⌍ కకలకల
ఇఇటట ననఇ:51-7-203
వయసదస:48
లఇ: పవ
8587 SQX1535931
పపరర: లకడక మమనకర కకలల పర

8582 SQX0773382
పపరర: లకడక శశదత నమకగడడ

8607 MLJ0887810
పపరర: సదపన కకతత
స రర

95-125/905

భరస : వనఇకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-8-450
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-129/101

8610 SQX1072123
పపరర: కకరణ నదగఝ బడడగఝ

95-129/102

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-8-834
వయసదస:31
లఇ: పవ
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8611 SQX1264951
పపరర: తతకకర సదభభన shaik

95-129/103

తఇడడ:డ గఝలమ మహమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:51-8-838
వయసదస:41
లఇ: పవ
8614 SQX2484582
పపరర: రహహమమ మహమకద

95-129/104

95-129/222

95-129/225

95-129/228

95-129/230

95-129/233

95-129/236

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:51-9-282
వయసదస:29
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

8624 SQX2823177
పపరర: వనఇకట రతనఇ యరగన

8627 SQX1620484
పపరర: దరరయమ దదసరర

8630 SQX0508598
పపరర: తదడడబబ యన అఇకమకరరవవ

8633 SQX2135606
పపరర: రవఇద కకమమర సరయ సడరర

95-129/239

8636 SQX0464842
పపరర: బభలమజ రరవవలకకలకల

95-129/105

8639 SQX1394741
పపరర: మలల కరరరఫ న కకడడమమల
తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ కకడడమమల
ఇఇటట ననఇ:51-9-282
వయసదస:48
లఇ: పవ

95-129/224

8622 SQX2680122
పపరర: లకకమక కకట

95-129/227

8625 SQX0873091
పపరర: వవణఝగగపరల రరవవ గరడత

95-129/229

తఇడడ:డ మసరసన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-9-279
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-129/231

8628 SQX0079947
పపరర: నదగగఇదడమక కకతదస

95-129/232

భరస : అఇకమక రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-9-281
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-129/234

8631 SQX1075465
పపరర: నదగలకడక సరరదన పసనడడపలల

95-129/235

తఇడడ:డ కకటటఇబ రరవవ పసనడడపలల
ఇఇటట ననఇ:51-9-281
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-129/237

8634 MLJ2504447
పపరర: గగవఇదరరజ రరవవలకకకలకల

95-129/238

తఇడడ:డ సదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:51-9-282
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-129/240

తఇడడ:డ గగవఇదరరజలక రరవవలకకలకల
ఇఇటట ననఇ:51-9-282
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-129/242

8619 SQX1242999
పపరర: కకఇడద రరడడ కరశపవ

భరస : యయలల మరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-9-277
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ సడరర
ఇఇటట ననఇ:51-9-281
వయసదస:23
లఇ: పవ

భరస : మలల కరరరఫ న
ఇఇటట ననఇ:51-9-282
వయసదస:47
లఇ: ససస స
8638 SQX1000215
పపరర: సరఇబశవ రరవవ బబ ఇకకరర

95-129/226

తఇడడ:డ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:51-9-281
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:51-9-281
వయసదస:32
లఇ: పవ
8635 SQX0079756
పపరర: భవరన కకడకమమల

8621 SQX1759505
పపరర: దదరర పడకరశ రరవవ అయధదయ

95-129/221

తఇడడ:డ రరమ చఇదడ రరడడడ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:51-9-277
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : సరఇబశవ రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:51-9-280
వయసదస:73
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-9-281
వయసదస:66
లఇ: ససస స
8632 SQX1155242
పపరర: వనఇకటటసదర రరవవ దదసరర

95-129/223

భరస : గగపయయ యరగన
ఇఇటట ననఇ:51-9-278
వయసదస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల దదసరర
ఇఇటట ననఇ:51-9-280
వయసదస:59
లఇ: పవ
8629 SQX0483545
పపరర: నదగ కళళయణణ కటభరర

8618 SQX0873067
పపరర: కరశపర ఆదద లకకక

8616 MLJ2508836
పపరర: పదదకవత కకట
భరస : వనఇకట రరడడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-9-277
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ ఎ
ఇఇటట ననఇ:51-9-277
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : చనన వనఇకట రరడడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-9-277
వయసదస:50
లఇ: ససస స
8626 SQX1179184
పపరర: సరఇబ ససవర రరవవ దదసరర

95-129/220

భరస : కయమష సరదమ రఇగ రగడడ క
ఇఇటట ననఇ:51-9-277
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తలల : శర లత కకట
ఇఇటట ననఇ:51-9-277
వయసదస:26
లఇ: పవ
8623 SQX2680130
పపరర: శర లత కకట

8615 MLJ2504611
పపరర: వనఇకటరరడడడ కకట

95-129/205
8613 SQX1863844
పపరర: సరయ భభససర రరడడ నవవలలరర

తఇడడ:డ శరనవరస రరడడడ నవవలలరర
ఇఇటట ననఇ:51-9-103
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-9-277
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభలమ రఇగ రగడకడ
ఇఇటట ననఇ:51-9-277
వయసదస:48
లఇ: పవ
8620 SQX1394980
పపరర: యశదఇత రరడడడ కకట

95-129/204

తఇడడ:డ దదసద పసరరకల
ఇఇటట ననఇ:51-8-838
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : గకస బభషర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:51-09-275
వయసదస:20
లఇ: ససస స
8617 SQX0873059
పపరర: కరశపర సరదమ రఇగర రరడడ

8612 SQX1515032
పపరర: రతన బభబఝ పసరరకల

8637 SQX0983270
పపరర: నగలకడక బబ ఇకలరర

95-129/241

భరస : సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-9-282
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-129/243

8640 SQX1452549
పపరర: ఆధద లకడక రరవవలకకలకల

95-129/244

భరస : గగవఇద రరజ రరవవలకకలకల
ఇఇటట ననఇ:51-9-282
వయసదస:48
లఇ: ససస స
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8641 SQX2329878
పపరర: మలల కరరరఫ న రరవవ రరవవల

95-129/245

తఇడడ:డ చడఇచయయ రరవవల
ఇఇటట ననఇ:51-9-282
వయసదస:53
లఇ: పవ
8644 SQX1155424
పపరర: ఉమమ దతవ పప తత
స రర

8642 SQX1886670
పపరర: వనఇకట రరడడడ యయరరవ
తఇడడ:డ సదబబయయ యయరరవ
ఇఇటట ననఇ:51-9-284
వయసదస:24
లఇ: పవ

95-125/134

8645 SQX2148682
పపరర: లకడక గమటభల

భరస : వనఇకట నదగ భభససర లలట పప తత
స రర
ఇఇటట ననఇ:51-11-434
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : అపషల నదయఝడడ గమటభల
ఇఇటట ననఇ:51-12-33
వయసదస:33
లఇ: ససస స

8647 SQX1817634
పపరర: గణణశ దదసరర

8648 MLJ2504579
పపరర: శరనవరసరరవవ దదఇపల

95-129/121

తఇడడ:డ శవ శఇకర రరవవ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:51-12-315 OLD D.NO 13-8-31
వయసదస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తరరపతమక
ఇఇటట ననఇ:51-12-316
వయసదస:40
లఇ: పవ

8650 SQX0761882
పపరర: ఆదదలకడక ఉలల ఇగఝల

8651 SQX0761965
పపరర: జయశర ఏమనవన

95-129/124

భరస : సరఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:51-12-316
వయసదస:56
లఇ: ససస స
8653 SQX1452010
పపరర: ఉషర రరణణ వవలల ఇగఝల

95-129/127

95-129/431

8657 SQX0266478
పపరర: రజయమ పఠరన

95-129/132

8660 SQX1306498
పపరర: షబనద పసనదకకఇడ

తఇడడ:డ షఇషతదదదన ఖమన
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:50
లఇ: పవ

8665 SQX2395655
పపరర: శరదతవ శలఇ

8666 SQX2395697
పపరర: వఇశ కకషష శలఇ

95-129/138

భరస : రతదనకర శలఇ
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : షఇషదదదనదన న
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8669 MLJ2508422
పపరర: తరరపతమక భరస : పసచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-319
వయసదస:39
లఇ: ససస స

95-128/48

8649 MLJ2508778
పపరర: సదషషలత దదఇపల

95-129/123

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-316
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-129/125

8652 SQX0780692
పపరర: శరనవరస రరవవ ఎమనవన

95-129/126

తఇడడ:డ రరజజరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-316
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-129/128

8655 SQX1547373
పపరర: హహససపన రరవవ వవలల గఝల

95-129/129

తఇడడ:డ సరఇబయయ వవలల గఝల
ఇఇటట ననఇ:51-12-316
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-129/130

8658 SQX1072107
పపరర: షబబర పసనదకకఇడ

95-129/131

తలల : రజయమ బబగఇ
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-129/133

8661 SQX1881168
పపరర: శశజయమ పరరదన పటభన

95-129/134

తఇడడ:డ మహమకద రరయమజదదదన పటభన
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-129/137

తలల : జయ లకడక గగల
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-129/139

తఇడడ:డ రతన కకమమర శలఇ
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-129/141

8646 SQX2319663
పపరర: రరమఝలమక బబ ఇకలరర

95-129/136 8664 SQX2387702
8663 SQX2032357
పపరర: మహమకద రరయమజదదదన పఠరన
పపరర: వనద సరయ గగల

భరస : మహమకద రరయమజదదదన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:43
లఇ: ససస స

8668 SQX2680031
పపరర: అజజమస పఠరన

95-129/122

తఇడడ:డ సలఇ పసనదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-129/135

95-129/247

భరస : లకకయయ బబ ఇకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-12-33
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : సలఇఖమన
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పఠరన షఇషతదదదన ఖమన
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:56
లఇ: పవ
8662 SQX2032332
పపరర: మహజబన సయయద

95-128/47

తఇడడ:డ హహసపసన రరవవ వవలల ఇగఝల
ఇఇటట ననఇ:51-12-316
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ దదఇపల
ఇఇటట ననఇ:51-12-316
వయసదస:19
లఇ: పవ
8659 SQX1072115
పపరర: పఠరన అబఝదల సలఇ ఖమన

8654 SQX1452077
పపరర: హరరశ వవలల ఇగఝల

8643 SQX1896976
పపరర: నదరరయణ రరడడడ యయరరవ
తఇడడ:డ సదబబయయ యయరరవ
ఇఇటట ననఇ:51-9-284
వయసదస:26
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-316
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : హహసపసన రరవవ వవలల ఇగఝల
ఇఇటట ననఇ:51-12-316
వయసదస:56
లఇ: ససస స
8656 SQX2873495
పపరర: జజజ న మహహశ దదఇపల

95-129/246

8667 SQX2424984
పపరర: అయయషర పఠరన

95-129/140

భరస : నజర అహకద పఠరన
ఇఇటట ననఇ:51-12-317
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-129/142

8670 SQX0266460
పపరర: శరలత కకట

95-129/143

భరస : సదబభబరరడడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-12-319
వయసదస:36
లఇ: ససస స
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8671 SQX0485664
పపరర: సదబభబరరడడడ కకట

95-129/144

తఇడడ:డ పసదద తరరపరల రరడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-12-319
వయసదస:42
లఇ: పవ
8674 SQX2680023
పపరర: పసచచరరడడడ కకట

95-129/147

95-129/150

భరస : చనతరరపరలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-320
వయసదస:55
లఇ: ససస స
8680 SQX0266445
పపరర: సరగజన వవదదరరపతడ

95-129/153

95-129/156

95-129/159

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-327
వయసదస:40
లఇ: పవ
8692 SQX1452200
పపరర: సలమక షపక
భరస : సలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-12-327
వయసదస:29
లఇ: ససస స
8695 SQX2125763
పపరర: అపషల నదయఝడడ గమటభల
తఇడడ:డ సనన బభబఝ గమటభల
ఇఇటట ననఇ:51-12-331
వయసదస:36
లఇ: పవ
8698 SQX0547711
పపరర: బబ ఇకలరర సతయనదరరయణ
తఇడడ:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:51-12-332
వయసదస:34
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

8679 SQX0266247
పపరర: సరగర బభబఝ వనదదరర పతస

95-129/151

8681 SQX0266452
పపరర: రతన కకమమరర వవదదరరపతడ

8684 SQX1998509
పపరర: రఇజత వనదదరరపరరస

8687 SQX2513018
పపరర: ఖమడరరననసర బబ పఠరన

8690 SQX1072164
పపరర: వనఇకటటశదర రరడడడ ఉడడమఝల

8693 SQX0843193
పపరర: వనఇకట నరససఇహ రరడడడ మఝకకస

8696 MLJ2504231
పపరర: సదబభబరరవవ చటట

95-129/154

8699 SQX0547786
పపరర: బబ ఇకలరర లకకయయ
తఇడడ:డ గఝరవయయ
ఇఇటట ననఇ:51-12-332
వయసదస:34
లఇ: పవ

8682 SQX0296533
పపరర: అనడరరధ వనదదరరపరరస

95-129/155

భరస : సతష బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:51-12-321
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-129/157

8685 SQX1900190
పపరర: రఇజత వనదదరరపరరస

95-129/158

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ వనదదరరపరరస
ఇఇటట ననఇ:51-12-321,13THWARD
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-129/160

8688 SQX0483297
పపరర: పదక ఉడడమఝల

95-129/161

భరస : వనఇకటటశదర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-327
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-129/163

95-129/164
8691 SQX1394907
పపరర: వనఇకట లలకగష రరడడడ వవడడమఝల

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరడడడ వవడడమఝల
ఇఇటట ననఇ:51-12-327
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-129/166

8694 SQX1394865
పపరర: వషత
ష వరదన రరడడడ మమదదరరడడడ

95-129/167

తఇడడ:డ అఇకక రరడడడ మమదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-329
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-129/168

తఇడడ:డ వరసరదమ
ఇఇటట ననఇ:51-12-332
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-129/170

95-129/152

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-321
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-328
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-126/61

95-129/149

8678 SQX0266239
పపరర: మలల కరరరఫ న రరవవ వనదదరరపతస

తఇడడ:డ మమరరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-327
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-129/165

8676 SQX2680007
పపరర: చనతరరపరలలడడడడ కకట
తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-320
వయసదస:60
లఇ: పవ

భరస : వననఫ మహదతవ ఘడతస
ఇఇటట ననఇ:51-12-323
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-129/162

95-129/146

తఇడడ:డ కగ సస హహచ తరరపరల రరడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-12-320
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ వనదదరరపరరస
ఇఇటట ననఇ:51-12-321
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఇరరమలయమయ
ఇఇటట ననఇ:51-12-322
వయసదస:34
లఇ: పవ
8689 SQX0485656
పపరర: శరనవరసరరడడడ పలమనటట

95-129/148

భరస : సరగర బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:51-12-321
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-321
వయసదస:41
లఇ: పవ
8686 SQX0827113
పపరర: కకషష పఇడనబబ యన

8675 SQX1380153
పపరర: కకషష రరడడడ కకట

8673 SQX2318582
పపరర: పవన కలమయణ రరడడ కకట
తఇడడ:డ ఫరదర కకట పసచచ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-319
వయసదస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యస.వ.లఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:51-12-321
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : మలల కరరరఫ న రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-321
వయసదస:55
లఇ: ససస స
8683 SQX0296558
పపరర: సతష బభబఝ వనదదరరపరరస

95-129/145

తఇడడ:డ ఫరదర కకట పసచచ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-319
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదతరరపరలలడడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-319
వయసదస:42
లఇ: పవ
8677 SQX2680015
పపరర: ఆదదలకడక కకటభ

8672 SQX2315372
పపరర: పవన కలమయణణ కకట

8697 MLJ2508323
పపరర: వజయ భభరత చటటట

95-129/169

భరస : సదబబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-332
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-129/171

8700 SQX0555052
పపరర: భవరన బఇకలరర

95-129/172

తఇడడ:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:51-12-332
వయసదస:34
లఇ: ససస స
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8701 SQX1156463
పపరర: సరగజన గగదద

95-129/173

భరస : వనఇకటటశదర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-12-332
వయసదస:72
లఇ: ససస స
8704 SQX1896992
పపరర: సదభభషసణ దదరగరచరల

95-129/176

95-129/177

95-129/180

తఇడడ:డ వవణఝగగపరలరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-334
వయసదస:35
లఇ: పవ
8713 SQX2160752
పపరర: కకషష పసడయ తరరమలశశటట

8705 SQX1953405
పపరర: లకడక జరరపఫ తతరల

8708 SQX2484574
పపరర: రరమశశటట చఇతచడరరవవ

95-126/62

భరస : శరనవరస రరవవ తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-12-334
వయసదస:60
లఇ: ససస స

95-129/178

8709 SQX2570760
పపరర: చన తరరమలయయ దరరర

8711 MLJ0887513
పపరర: పదకజజరరణణ గరదడ

8712 SQX2160695
పపరర: శరనవరస రరవవ తరరమలశశటట

95-129/181

8714 SQX2160778
పపరర: దదపసస భమపత

8720 SQX0762625
పపరర: షమమ షపక

95-129/184

8715 SQX2147775
పపరర: యశశద అఇథరరజ

95-128/51

95-128/54

8721 SQX0827493
పపరర: రఫస సస

95-127/179 8724 SQX2681666
8723 SQX1035899
పపరర: మహమకద అబదత తవరదబ షపక
పపరర: అబఝదలర మద షపక

8725 SQX2681674
పపరర: ఖరస రరన షపక

8726 MLJ0887927
పపరర: సరమమమజయఇ గగగరశశటట

95-127/181

భరస : భభషత షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-335
వయసదస:59
లఇ: ససస స
8728 MLJ3715786
పపరర: మఝఇతదజ షపక
భరస : సదబభన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-335
వయసదస:73
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8729 MLJ3716446
పపరర: సదససకత గగగరశశటట
తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ గగగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-13-335
వయసదస:32
లఇ: ససస స

95-128/55

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-199
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-127/180

తఇడడ:డ అబఝదలడహమమన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-335
వయసదస:54
లఇ: పవ
95-128/57

భరస : సరఇబశవరరవవ గగగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-13-335
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-128/59

95-128/52

భరస : రరమకకషష రరడడడ కఇదదల
ఇఇటట ననఇ:51-13-199
వయసదస:41
లఇ: ససస స

8722 MLJ2501583
పపరర: రరహనదబబగఇ మహమకద

తఇడడ:డ అబఝదల హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-335
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-128/49

8718 MLJ3715489
పపరర: వజయలకడక కఇదదల

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-199
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : షపకకలలర రహమమన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:51-13-335
వయసదస:39
లఇ: ససస స

95-129/182

భరస : రరఘవవలక అఇథరరజ
ఇఇటట ననఇ:51-12-355
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటనదరరయమనదరరడడడ జలరరడడడగరరర
ఇఇటట ననఇ:51-13-199
వయసదస:41
లఇ: ససస స
95-127/178

95-129/179

తఇడడ:డ రరమ మమరరస తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-12-334
వయసదస:70
లఇ: పవ

భరస : శరనవరసరరవవ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:51-13-199
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-128/53

95-127/177

తఇడడ:డ యయసదరతనఇ దరరర
ఇఇటట ననఇ:51-12-333
వయసదస:37
లఇ: పవ

95-128/50 8717 MLJ3715463
8716 MLJ3713906
పపరర: వనఇకట నదరరయణ జజల రగడకడగరరర
పపరర: శరదతవ ఆకకల

8719 MLJ3715513
పపరర: వరనదరరయమణమక జజలరరడడ గరరర

8706 SQX2570786
పపరర: బభల అఇకమక దరరర

తఇడడ:డ మమలకకఇడదరరడడడ చఇతలచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-333
వయసదస:68
లఇ: పవ

భరస : ఫణణ కకషష గరడత
ఇఇటట ననఇ:51-12-334
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసద నదగరరరడడడ జజల రరడడడగరరర
ఇఇటట ననఇ:51-13-199
వయసదస:46
లఇ: పవ

95-129/175

భరస : చనన తరరమలయయ దరరర
ఇఇటట ననఇ:51-12-333
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : వవణఝగగపరలరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-334
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-129/183

8703 SQX1830751
పపరర: జరన బభల రరడడ తమకనవన
తఇడడ:డ కకషష రరడడడ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-12-332
వయసదస:24
లఇ: పవ

భరస : అపరషరరవవ జరరపఫ తతరల
ఇఇటట ననఇ:51-12-333
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : రరమరరడడడ చఇతలచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-12-333
వయసదస:66
లఇ: ససస స
8710 MLJ0887505
పపరర: ఫణణకకషష గరదడ

95-129/174

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ దదరకరచరల
ఇఇటట ననఇ:51-12-332
వయసదస:34
లఇ: పవ

భరస : గగపసరరడడడ దదరగరచరల
ఇఇటట ననఇ:51-12-332
వయసదస:29
లఇ: ససస స
8707 SQX2484566
పపరర: జయమక చఇతలచడరరవవ

8702 SQX1492982
పపరర: గగపరలకకషష రరడడడ దదరకరచరల

8727 MLJ3713682
పపరర: మహమకద అబఝదల గఫర షపక

95-128/58

తఇడడ:డ అబఝదల హమద షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-335
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-128/60

8730 SQX2405850
పపరర: అబఝదల హమద షపక

95-128/61

తఇడడ:డ అబఝదల రహమన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-335
వయసదస:56
లఇ: పవ
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8731 MLJ0880666
పపరర: సరబరర షపక

95-127/182

భరస : ససదద క షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:35
లఇ: ససస స
8734 SQX0760413
పపరర: కరరమఝలమల మహమకద

95-127/185

95-127/188

95-128/62

95-127/191

95-128/65

95-127/194

95-128/70

భరస : బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-340
వయసదస:54
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8744 SQX1074541
పపరర: రగశరక పఠరన

8747 MLJ3715745
పపరర: హససనద⌍ పఠరన⌍

8750 MLJ3714656
పపరర: బడహకయయ చలమల

8753 SQX0703488
పపరర: మలల క షపక

95-128/71

8756 SQX1641836
పపరర: వహహదద షపక

95-127/192

8759 SQX2319804
పపరర: మమహరరననసర పఠరన
భరస : మసరసన వల పఠరన
ఇఇటట ననఇ:51-13-340
వయసదస:48
లఇ: ససస స

8739 SQX2681658
పపరర: గకసదభభషర షపక

95-127/190

8742 SQX0019166
పపరర: మహమకద అబఝదల సతదసర షప

95-128/64

8745 SQX1074574
పపరర: జమర ఖమన పఠరన

95-127/193

తఇడడ:డ మగఝబల ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:51-13-337
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-128/66

8748 MLJ3716263
పపరర: సలమఝననసర⌍ సయయద⌍

95-128/67

భరస : సదభభన⌍ ససయయద
ఇఇటట ననఇ:51-13-337
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-128/68

8751 MLJ3715737
పపరర: పదక అననపరరడడ

95-128/69

భరస : సదబభబరరవవ అననపరరడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-339
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-127/195

8754 SQX2064962
పపరర: ఉసరకన ఖమన పఠరన

95-127/196

తఇడడ:డ మసరసన వల
ఇఇటట ననఇ:51-13-340
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-128/72

భరస : చనదబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-340
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-128/74

95-127/187

తఇడడ:డ అబఝదల హమద అబఝదల
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : బభజ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-340
వయసదస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ అననపరరడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-340
వయసదస:33
లఇ: ససస స
8758 SQX2319796
పపరర: హబబఝననసర షపక

95-128/63

తఇడడ:డ మమలమదదడ చలల
ఇఇటట ననఇ:51-13-339
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : బభబఝ జజగరల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-339
వయసదస:38
లఇ: ససస స
8755 MLJ3716404
పపరర: నదగసదనత అననపరరడడడ

8741 MLJ3715760
పపరర: గకససయమ షపక

8736 SQX1497875
పపరర: బబ షపక

తఇడడ:డ భభషతఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : మగఝబల ఖమన⌍ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:51-13-337
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ అననపవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-339
వయసదస:28
లఇ: పవ
8752 MLJ3716412
పపరర: ధనలకడక జజగరల మమడడ

95-127/189

తఇడడ:డ మౘీ్బఝల ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:51-13-337
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన ఖమన⌍ పఠరన
ఇఇటట ననఇ:51-13-337
వయసదస:52
లఇ: పవ
8749 SQX0949180
పపరర: హరరష కకమమర అననపవరరడడ

8738 SQX2681641
పపరర: మహమకద ఆల షపక

95-127/184

భరస : మహమకద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమససఇ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝగ బఝల ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:51-13-337
వయసదస:29
లఇ: ససస స
8746 MLJ3715307
పపరర: మగఝబల ఖమన⌍ పఠరన⌍

95-127/186

తఇడడ:డ మసరసన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:67
లఇ: పవ
8743 SQX1074533
పపరర: రజయమ సదలమసనద పఠరన

8735 SQX0826909
పపరర: సదరరప రరవపరటట

8733 MLJ2499432
పపరర: గకససయమ షపక
భరస : మహమకదఆల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:56
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదర రరవవ రరవపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమకద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:30
లఇ: పవ
8740 MLJ3714540
పపరర: ఖమదర భభషర షపక

95-127/183

భరస : మఝసరసకఅహకద షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరర మహమకద
ఇఇటట ననఇ:51-13-336
వయసదస:33
లఇ: పవ
8737 SQX1497883
పపరర: సదభభన షపక

8732 MLJ0880674
పపరర: కరరమమన షపక

8757 SQX2319689
పపరర: బభజ షపక

95-128/73

తఇడడ:డ జజనద షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-340
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-128/75

8760 SQX2876647
పపరర: పరరదన సదలమసనద పఠరన

95-128/638

భరస : ఉసరకన ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:51-13-340
వయసదస:35
లఇ: ససస స
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8761 SQX0826859
పపరర: కకశమక జజలరరడడడ

95-127/197

భరస : వనఇకటటశదర రగడకడ జజలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-341
వయసదస:40
లఇ: ససస స
8764 SQX0851576
పపరర: కరశ ఈశదరర దతవ జజలరరడడ గరరర

95-128/78

95-128/81

8765 SQX1568387
పపరర: వనఇకట మహన రరడడ కకట

95-128/79

8768 SQX1999473
పపరర: వనఇకట రసడల కకమమరర కకట

8771 SQX1290501
పపరర: సదససకత చరరమమమళల

95-128/82

95-127/200

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ చరరమమమళల
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:26
లఇ: ససస స

8773 MLJ3714128
పపరర: ఖమజజ షపక

8774 SQX0827238
పపరర: పవరష చఇదడ రరవవ చరరమమమమళల

తఇడడ:డ అమన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:36
లఇ: పవ
8776 SQX2319788
పపరర: శఇకరరరవవ పడవల
తఇడడ:డ హరరబభబఝ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:34
లఇ: పవ
8779 SQX2439362
పపరర: కకషష కకమమరర పడవల

95-128/90

95-128/93

తఇడడ:డ కననయయ⌍ సపససటట
ఇఇటట ననఇ:51-13-345
వయసదస:35
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-128/88

8783 MLJ0882662
పపరర: మఝనన షపక

95-127/291

8786 SQX1641828
పపరర: షరకకరర షపక

95-128/91

8789 MLJ3714078
పపరర: జలమన⌍ షపక⌍
తలల : ఫరరద బ⌍ షరక
ఇఇటట ననఇ:51-13-345
వయసదస:33
లఇ: పవ

8772 MLJ3714102
పపరర: రబభబన షపక

95-128/83

8775 SQX2319770
పపరర: సదగఝణదవత పడవల

95-128/86

8778 SQX2439347
పపరర: పవరష చఇదదడరరవవ పడవల

95-128/89

8781 MLJ3714094
పపరర: మసరసన వల షపక

95-128/92

తఇడడ:డ ఇసరసక మహమకద మహమకద
ఇఇటట ననఇ:51-13-343
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-127/201

8784 SQX0270983
పపరర: నదగఝరరమషర షపక

95-127/202

తఇడడ:డ ఖదదరరబషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-344
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-128/94

భరస : జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-344
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-128/96

95-127/198

తఇడడ:డ శఇకరరరవవ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : నదగఝర బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-344
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బఝడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-344
వయసదస:28
లఇ: పవ
8788 MLJ3714060
పపరర: మఝరళకకషష⌍ సపససటట ⌍

8780 MLJ3713674
పపరర: ఇసరసక మహమకద

8769 SQX0773358
పపరర: దదదజ మమనక చరరమమమళళ

భరస : హరరబభబఝ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమదర వల మహమకద
ఇఇటట ననఇ:51-13-343
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజనభభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-343
వయసదస:43
లఇ: పవ
8785 SQX2032837
పపరర: నదగమర షరరఫ షపక

95-128/85

తఇడడ:డ శఇకరరరవవ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరరరవవ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:50
లఇ: ససస స
8782 MLJ3714110
పపరర: ఛదనదమషర షపక

8777 SQX2436244
పపరర: ధతడ పడవల

95-128/80

తఇడడ:డ నజమఝదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రఇగర రరవవ చరరమమలల
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-128/87

8766 SQX1568395
పపరర: వ ఖమజజ దతవ కకట

తఇడడ:డ పవరష చఇదడరరవవ చరరమమమళళ
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రరవవ చరరమమమళల
ఇఇటట ననఇ:51-13-342
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-128/84

95-128/77

తఇడడ:డ వనఇకట మహన రరడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-13-341
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట మహన రరడడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-13-341
వయసదస:21
లఇ: ససస స
95-127/199

8763 SQX0827220
పపరర: రఘఝ రరమ రరడడ జజలరరడడడగరరర
తఇడడ:డ పసదద నదగరరరడడడ జలరరడడడగరరర
ఇఇటట ననఇ:51-13-341
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-13-341
వయసదస:53
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట మహన రరడడ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-13-341
వయసదస:47
లఇ: ససస స
8770 SQX1135053
పపరర: శవ కకమమరర చరరమమమళల

95-128/76

తఇడడ:డ పసద గరల రరడడడ జలరరడడడగరరర
ఇఇటట ననఇ:51-13-341
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : రఘఝ రరమరరడడడ జలరరడగరరర
డడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-341
వయసదస:43
లఇ: ససస స
8767 SQX1568403
పపరర: పస మలల ఇ కకట

8762 SQX0827022
పపరర: వనఇకటటశదర రరడడడ జజలరరడడడగరరర

8787 MLJ3714029
పపరర: కననయయ సపససటట

95-128/95

తఇడడ:డ బఇగరరయయ సపససటట
ఇఇటట ననఇ:51-13-345
వయసదస:79
లఇ: పవ
95-128/97

8790 MLJ3715661
పపరర: పసనడడతలల సపససటట ⌍

95-128/98

భరస : కననయయ⌍ సపససటట
ఇఇటట ననఇ:51-13-345
వయసదస:63
లఇ: ససస స
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8791 MLJ3715679
పపరర: వనఇకట లకడక⌍ బబ జజఫ ⌍

95-128/99

తఇడడ:డ కననయయ యస⌍ బబ జఫ
ఇఇటట ననఇ:51-13-345
వయసదస:51
లఇ: ససస స
8794 MLJ3714011
పపరర: జయపడకరశ వలల
ల రర

95-128/102

95-128/105

95-127/294

95-127/297

95-128/108

95-128/111

95-128/114

భరస : పపరరరరడడడ జకకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-351
వయసదస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8804 SQX1497909
పపరర: జయ లకడక జకకసరరడడ

8807 SQX2216661
పపరర: నదగమర సనదనల షపక

8810 SQX2216943
పపరర: హహసపన బఇవనన షపక

8813 SQX2276699
పపరర: అలలకయ జకకసరరడడడ

95-127/299

8816 SQX1277533
పపరర: మఝబన షపక

95-128/106

8819 MLJ3716438
పపరర: ఫరతమమ షపక
భరస : మహకద యమసఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-351
వయసదస:42
లఇ: ససస స

8799 SQX2383404
పపరర: శరనవరసరరడడడ సరనకకమఝక

95-127/293

8802 MLJ0885491
పపరర: ఈశదరరరవవ వ

95-127/296

8805 SQX1497917
పపరర: భభనద మమరరస నడతలపరటట

95-128/107

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ నడతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-13-349
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-128/109

8808 SQX2216695
పపరర: కవయ జకకసరరడడడ

95-128/110

తఇడడ:డ పసరర రరడడడ జకకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-349
వయసదస:23
లఇ: ససస స
95-128/112

8811 SQX2216984
పపరర: నదగమర షరరఫ షపక

95-128/113

తఇడడ:డ బఝడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-349
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-128/115

8814 SQX1979780
పపరర: గకస మహహదదదన షపక

95-127/298

తఇడడ:డ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-350
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-128/116

తఇడడ:డ సదబభన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-350
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-128/118

95-128/104

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ వ
ఇఇటట ననఇ:51-13-348
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసరర రరడడడ జకకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-349
వయసదస:22
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదర రరవవ కకచకరరరల
ఇఇటట ననఇ:51-13-350
వయసదస:57
లఇ: ససస స
8818 MLJ2508414
పపరర: వజయలకడక జకకసరరడడడ

95-127/295

భరస : ఖదదర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-349
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరలబ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-349
వయసదస:55
లఇ: పవ
8815 SQX2564938
పపరర: రరమఝలమక కకచకరరరల

8801 MLJ0885145
పపరర: మణణ కకమమరర వ

8796 MLJ3715653
పపరర: పదదకవత వలల
ల రర

తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-347
వయసదస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బఝడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-349
వయసదస:30
లఇ: ససస స

భరస : బఝడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-349
వయసదస:45
లఇ: ససస స
8812 SQX2276533
పపరర: బఝడడ షపక

95-127/292

భరస : సడరయపడకరష రరడడడ జకకసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-349
వయసదస:63
లఇ: ససస స

భరస : భభనదమమరరస నడతలపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-13-349
వయసదస:44
లఇ: ససస స
8809 SQX2216901
పపరర: మమభ షపక

8798 SQX2346443
పపరర: సదజజత సరనకకమఝక

95-128/101

భరస : వనఇకటటశదరరల లలటట వలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:51-13-346
వయసదస:51
లఇ: ససస స

భరస : సదబబరరయఝడడ వ
ఇఇటట ననఇ:51-13-348
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈశదర రరవవ ఉలల
ఇఇటట ననఇ:51-13-348
వయసదస:45
లఇ: పవ
8806 SQX1497925
పపరర: రరధ కకమమరర నడతలపరటట

95-128/103

భరస : శరనవరస రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-13-347
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : ఈశదర రరవవ వ
ఇఇటట ననఇ:51-13-348
వయసదస:62
లఇ: ససస స
8803 SQX0765990
పపరర: సదబభబరరయఝడడ ఉలల

8795 MLJ3714698
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ వనలవనల

8793 SQX1863802
పపరర: రరజగశ ఆవవలమఇద
తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ ఆవవలమఇద
ఇఇటట ననఇ:51-13-345
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ వనలవల
ఇఇటట ననఇ:51-13-346
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల వలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:51-13-346
వయసదస:29
లఇ: ససస స
8800 MLJ0885137
పపరర: రరమమశదరర వ

95-128/100

భరస : జలమన⌍ శరయక
ఇఇటట ననఇ:51-13-345
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తలల : పదదకవత వలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:51-13-346
వయసదస:32
లఇ: పవ
8797 SQX1277079
పపరర: సదపన వలల
ల రర

8792 MLJ3715687
పపరర: ఫరరద బ⌍ షపక⌍

8817 SQX2143469
పపరర: సదధ రరణణ దతశఇ

95-128/117

భరస : లఇగ రరడడడ దతశఇ
ఇఇటట ననఇ:51-13-350
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-128/119

8820 SQX1951532
పపరర: బషసర అబభబస షపక

95-128/120

తఇడడ:డ మహమమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-351
వయసదస:21
లఇ: పవ
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8821 SQX1951540
పపరర: హఫసజజ ఆరరరయమ షపక

95-128/121

తఇడడ:డ మహమమకద షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-351
వయసదస:23
లఇ: ససస స
8824 MLJ3657905
పపరర: శఇకరరఇకర బబ ఇదదల

8822 SQX2140333
పపరర: హఫసజ ఆఫసడన షపక
తఇడడ:డ మహమకద యఝసఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-351
వయసదస:24
లఇ: ససస స

95-128/124

తఇడడ:డ బభలమజ బబ ఇదదల
ఇఇటట ననఇ:51-13-352
వయసదస:52
లఇ: పవ

8825 SQX1546144
పపరర: ఈశదర రరడడడ జజల రరడడడగరరర

భరస : వనఇకట నదరరయణ రరడడ జజల రరడడడ గరరర
ఇఇటట ననఇ:51-13-352
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ సదరపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-352
వయసదస:25
లఇ: పవ

8830 MLJ3714631
పపరర: శవ పప నగఇటట

8831 MLJ3716347
పపరర: బరనతతననసర⌍ షపక⌍

95-128/130

తఇడడ:డ పసఇటరరవవ పఫ నగఇటట
ఇఇటట ననఇ:51-13-353
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : శవ పఫ నగఇటట
ఇఇటట ననఇ:51-13-353
వయసదస:38
లఇ: ససస స
8836 SQX1864297
పపరర: సలమక సదలల న మహమకద

95-128/136

95-128/139

95-128/141

తఇడడ:డ గకస భభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:37
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

8837 SQX1864362
పపరర: ససరరజదదదన మహమకద

8840 SQX1864669
పపరర: శరరసదదదన మహమకద

8843 MLJ2508869
పపరర: మమహర షపక

95-128/144

8846 MLJ3713864
పపరర: ఖమజజ షపక

95-128/134

8849 MLJ3714607
పపరర: చఇదర రరవవ కరపవ
తఇడడ:డ కకఇడబభబఝ కరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట నదరరయణ రరడడడ జజల రరడడడగరరర
ఇఇటట ననఇ:51-13-352
వయసదస:44
లఇ: ససస స
8829 SQX1742873
పపరర: సరయ నఖత అననపవరరడడ

95-128/129

8832 MLJ3716354
పపరర: పవషరషవత కరపవ

95-128/132

8835 SQX1864206
పపరర: ఫకకరడడ న షపక

95-128/135

తఇడడ:డ అల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-354
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-128/137

8838 SQX1864438
పపరర: ఫరతమమ మహమకద

95-128/138

భరస : శరరరరఫవదదదన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:51-13-354
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-128/140

8841 SQX2836062
పపరర: అబమబకర ససదదదక షపక

95-127/494

తఇడడ:డ ఖమజ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-128/142

8844 MLJ3713849
పపరర: దదవవద షపక

95-128/143

తఇడడ:డ గకస బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-128/145

తఇడడ:డ సరరదర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-128/147

95-128/126
8826 SQX1580225
పపరర: వర నదరరయణమక జజల రరడడ గరరర

భరస : వరరలక కరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-13-353
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గకస బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:34
లఇ: పవ
8848 MLJ3714573
పపరర: జబభబర షపక

95-128/131

తఇడడ:డ ఫకకదదదన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:51-13-354
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : ఖమజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:39
లఇ: ససస స
8845 MLJ3713856
పపరర: సమద షపక

8834 SQX1026898
పపరర: షపక మమసర

95-128/123

తఇడడ:డ శరనవరస రరడడ అననపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-13-352
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఫకరరఇన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:51-13-354
వయసదస:34
లఇ: పవ

తలల : ఫకరరఇన మహమకద
ఇఇటట ననఇ:51-13-354
వయసదస:51
లఇ: ససస స
8842 MLJ0886259
పపరర: గకససయమ షపక

95-128/128

తఇడడ:డ అలమల బక షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-353
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : షపక మహమకద
ఇఇటట ననఇ:51-13-354
వయసదస:29
లఇ: ససస స
8839 SQX1864495
పపరర: బబగమ షపక

95-128/125

భరస : అలమలబక⌍ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-353
వయసదస:78
లఇ: ససస స
95-128/133

8823 MLJ2810810
పపరర: దదరరర లకడక బబ ఇదదల
భరస : శఇకర బబ ఇదదల
ఇఇటట ననఇ:51-13-352
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదరరయణ రరడడ జజల రరడడడగరరర
ఇఇటట ననఇ:51-13-352
వయసదస:25
లఇ: పవ

95-128/127 8828 SQX1605056
8827 SQX1594341
పపరర: వర నదరరయణమక జజల రరడడ గరరర
పపరర: సరయ కకరణ రరడడడ సడరపవరరడడడ

8833 MLJ3716388
పపరర: జగదదశదరర పప నగఇటట

95-128/122

8847 MLJ3714565
పపరర: కరరమఝలమల షపక

95-128/146

తఇడడ:డ గకస భభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-128/148

8850 MLJ3714615
పపరర: అపరషరరవవ కరపవ

95-128/149

తఇడడ:డ ససఇహచలఇ కరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:60
లఇ: పవ
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8851 MLJ3714623
పపరర: వరరలక కరపవ

95-128/150

తఇడడ:డ అపరషరరవవ కరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:43
లఇ: పవ
8854 SQX1026849
పపరర: షపక షబన

95-128/153

95-128/156

95-128/159

95-128/161

95-128/163

95-128/166

95-128/169

భరస : జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8864 SQX2904175
పపరర: సమ ఉలమల షపక

8867 SQX0266114
పపరర: ఉసరకన

8870 SQX1743079
పపరర: నగరన షపక

8873 SQX1743434
పపరర: ఖమజజ బభబఝ షపక

95-128/172

8876 SQX2065316
పపరర: ఇమమమన షపక

95-127/812

8879 SQX2874824
పపరర: షబభన షపక
తఇడడ:డ జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:21
లఇ: ససస స

8859 SQX2680817
పపరర: గకసరమషర షపక

95-128/158

8862 SQX2541670
పపరర: షపక నససమ

95-127/302

8865 SQX0266098
పపరర: సనదఉలమల షపక

95-128/162

తఇడడ:డ సమమఉలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-128/164

8868 SQX1036038
పపరర: షపక షరఫసయమ

95-128/165

భరస : ఉసరకన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-128/167

8871 SQX1743111
పపరర: హహసపసన షపక

95-128/168

తఇడడ:డ గకస బభషర
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-128/170

8874 SQX1743459
పపరర: గకస మహహదద న షపక

95-128/171

తఇడడ:డ మమహర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-128/173

తఇడడ:డ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-128/636

95-128/155

భరస : షపక కరరమఝలల
ఇఇటట ననఇ:51-13-356
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదభభన బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరమఉలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:39
లఇ: పవ
8878 SQX2874782
పపరర: షరజ దద షపక

95-128/160

తలల : మమహర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమఝలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:25
లఇ: పవ
8875 SQX1743525
పపరర: సనదవవలమల షపక

8861 SQX2680833
పపరర: జజకకరరననసర షపక

8856 SQX1524736
పపరర: మమరరఫ ఊన మలన షపక

తఇడడ:డ అలమలభక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సమమఉలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : సనదవవలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:34
లఇ: ససస స
8872 SQX1743277
పపరర: నడరరలల షపక

95-128/157

తఇడడ:డ జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:19
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సమమఉలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:36
లఇ: పవ
8869 SQX1742956
పపరర: షరహహదద గఝఇటటరర

8858 SQX2444289
పపరర: మసరసన బ షపక

95-128/152

భరస : ఫజలకలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:57
లఇ: ససస స

భరస : గకసరమషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గకసప బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-356
వయసదస:23
లఇ: పవ
8866 SQX0266106
పపరర: సదఖదలమల షపక

95-128/154

భరస : ననవన సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలమలభక షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:42
లఇ: పవ
8863 SQX2234425
పపరర: హసన అల షపక

8855 SQX1026948
పపరర: షపక జబఉలల హ

8853 MLJ3716362
పపరర: రరజజదనద షపక
తఇడడ:డ రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక ఖజ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:61
లఇ: పవ
8860 SQX2680825
పపరర: జకకరయమ షపక

95-128/151

భరస : చఇదర రరవవ కరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : సదఖదలల
ఇఇటట ననఇ:51-13-355
వయసదస:29
లఇ: ససస స
8857 SQX1524744
పపరర: ఫజలకలమల షపక

8852 MLJ3716321
పపరర: దతవ కరపవ

8877 SQX2680809
పపరర: సరబరరననసర షపక

95-128/174

భరస : సమఉలల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-357
వయసదస:38
లఇ: ససస స
95-128/637

8880 SQX1864123
పపరర: ఆససయమ షపక

95-128/175

తఇడడ:డ రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-358
వయసదస:27
లఇ: ససస స
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8881 SQX2680791
పపరర: షహతదజ షపక

95-128/176

భరస : ఖమజజ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-358
వయసదస:49
లఇ: ససస స
8884 SQX0779306
పపరర: ఉషర పసడయమఇక వడతడపలల

95-112/707

95-127/304

95-127/307

95-127/310

95-127/313

95-127/315

95-47/1145

భరస : మరడడయ దదడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-14-365
వయసదస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8894 SQX0773036
పపరర: వనఇకటరరడడడ కరమరరడడడ

8897 SQX1816560
పపరర: నదరరయణమక కరమరరడడ

8900 SQX2422491
పపరర: మలల కరరరఫ న రరడడడ సరనకకమఝక

8903 SQX2511525
పపరర: సదబబరరవవ కకనఇకక

95-130/778

8906 SQX2064582
పపరర: అఇజరరడడడ పవల

95-127/311

8909 SQX0467571
పపరర: వధదయధర రరడడడ అరర
తఇడడ:డ ఆరర అరరఫ నరరడడడ అరర
ఇఇటట ననఇ:51-14-365
వయసదస:32
లఇ: పవ

8889 SQX1230226
పపరర: సదలమసనద షపక

95-127/306

8892 SQX1035618
పపరర: సదబభబ రరడడ సడరరడడడ

95-127/309

8895 SQX1035790
పపరర: సరయ లకడక దడనతద

95-127/312

భరస : కకషష రరవవ దడనతద
ఇఇటట ననఇ:51-14-362
వయసదస:75
లఇ: ససస స
95-127/314

8898 SQX2425437
పపరర: రరజయ లకడక సరనకకమఝక

95-96/99

భరస : మలల కరరరఫ న రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-14-363
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-127/316

8901 SQX2511541
పపరర: సరగజన కకనఇకక

95-47/1144

భరస : సదబబరరవవ కకనఇకక
ఇఇటట ననఇ:51-14-364
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-125/135

8904 SQX1498618
పపరర: వణ మమధదరర మమమల

95-127/317

తఇడడ:డ గణణశ బభబఝ మమమల
ఇఇటట ననఇ:51-14-364
వయసదస:26
లఇ: ససస స
95-125/136

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరడడడ పవల
ఇఇటట ననఇ:51-14-365
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-127/319

95-127/303

తఇడడ:డ వనఇకట సరదమ రరడడ సడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-14-359
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయయ కకనఇకక
ఇఇటట ననఇ:51-14-364
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గణణశ మమమలమ
ఇఇటట ననఇ:51-14-364
వయసదస:20
లఇ: పవ
8908 SQX0404582
పపరర: సతయవత దదడడడ

95-127/308

తఇడడ:డ మలల రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-14-363
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ మమమలమ
ఇఇటట ననఇ:51-14-364
వయసదస:53
లఇ: పవ
8905 SQX2511970
పపరర: దతవ శరనవరస మమమలమ

8891 SQX0703710
పపరర: లలతకకమమరర సడరరడడడ

8886 SQX0520130
పపరర: లలమ పడసనన బబ మకశశటట

భరస : ఇమమమన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-14-340
వయసదస:41
లఇ: ససస స

భరస : తరరపత రరడడడ కరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-14-362
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-14-363
వయసదస:33
లఇ: పవ
8902 SQX2511566
పపరర: గణణశ మమమలమ

95-127/305

తలల : నదరరయణమక కరమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:51-14-362
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ కరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-14-362
వయసదస:27
లఇ: ససస స
8899 SQX2422087
పపరర: సదబబ రరడడడ సరనకకమఝక

8888 SQX1230192
పపరర: ఇమమమన షపక

95-128/178

భరస : సదరగష బభబఝ బబ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-326
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసరదమరరడడడ సడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-14-359
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : సదబబరరడడడ సడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-14-359
వయసదస:28
లఇ: ససస స
8896 SQX1134899
పపరర: ఆదదలకడక కరమరరడడడ

95-112/708

తఇడడ:డ అబఝదల ఖమదర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-14-340
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటసరదమ రరడడడ సడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-14-359
వయసదస:56
లఇ: ససస స
8893 SQX2325207
పపరర: శర త vudumula

8885 SQX0779314
పపరర: ససజనయ దదపసక vaddepalli

8883 SQX1743178
పపరర: మహమకద షరఫస షపక
తఇడడ:డ రరవవఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-387
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రమమష vaddepalli
ఇఇటట ననఇ:51-14
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ బబ మకశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-326
వయసదస:46
లఇ: పవ
8890 SQX0703660
పపరర: వనఇకతసదబఝబలక సడరరడడడ

95-128/177

భరస : నడరహహదద షపక
ఇఇటట ననఇ:51-13-380
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమమష వడతడ పలల
ఇఇటట ననఇ:51-14
వయసదస:34
లఇ: ససస స
8887 SQX0520155
పపరర: సదరగష బభబఝ బబ మకశశటట

8882 MLJ3715455
పపరర: మరరభ షపక

8907 MLJ0881516
పపరర: అనసడరయ అర

95-127/318

భరస : అరరఫ న రరడడడ అర
ఇఇటట ననఇ:51-14-365
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-127/320

8910 SQX0584300
పపరర: కకఇడలరరవవ దదడడడ

95-127/321

తఇడడ:డ దతవవడడ దదడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-14-365
వయసదస:42
లఇ: పవ
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8911 SQX0584334
పపరర: సఫ మశశఖర రరడడడ ఆరర

95-127/322

తఇడడ:డ అరరఫ నరరడడడ అరర
ఇఇటట ననఇ:51-14-365
వయసదస:32
లఇ: పవ
8914 SQX2017887
పపరర: శర లకడక ఆరర

95-127/325

95-127/328

8915 SQX2065274
పపరర: భమమశదర రరవవ పసదపవలలటట

8920 SQX0003954
పపరర: వనత కకలశశటట

95-127/331

8918 SQX0003814
పపరర: వనఇకట సదజజత కకలశశటట

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ⌍ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-127/334

8924 SQX1291806
పపరర: రరజయలకడక వససఇశశటట

భరస : శశశశటట మఝరళ కకషష
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:24
లఇ: ససస స

8927 SQX2892560
పపరర: బబ జఫ రరజగష

తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరడడ సనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరడడడ మఇధదటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:26
లఇ: పవ

తలల : కకటటరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:44
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

8933 SQX2125524
పపరర: తరరపతమక మఇధదటట

95-126/70

8936 SQX0003350
పపరర: కకటట రరడడడ సరనకకమఝక

95-127/336

8939 SQX0028613
పపరర: దదనమక సరనకకమఝక
భరస : సరఇబశవ రరవవ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:41
లఇ: ససస స

8919 SQX0003863
పపరర: శరనవరస రరవవ వవమ

95-127/330

8922 SQX0883330
పపరర: ససతద రరమమనదజమక శఖకకలల

95-127/333

8925 SQX2144327
పపరర: తడనదథ కకలశశటట

95-127/337

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-131/1063

8928 SQX1862473
పపరర: భభగయ లకడక మఇడటట

95-126/63

భరస : శరనవరస రరడడ మఇడటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-126/65

8931 SQX1953397
పపరర: నరగఇదడ రరడడడ మఇదదటట

95-126/66

తఇడడ:డ శరనవరస రరడడడ మఇదటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-126/68

8934 SQX2126605
పపరర: రవ కకమమర మఇధదటట

95-126/69

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరడడడ మఇధదటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-127/338

తఇడడ:డ పసదద కకటట రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:78
లఇ: పవ
95-127/340

95-127/327

భరస : మలఖరరజనన రరవవ శఖకకలల
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:77
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదర రరడడడ మఇధదటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదరరయణ మమఇధత
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:41
లఇ: పవ
8938 SQX0028449
పపరర: సరఇబశవరరడడడ సరనకకమఝక

95-127/332

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-126/67

8916 SQX0003111
పపరర: శరనవరస నదగరరరఫ న⌍ కకలశశటట ⌍

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల వవమ
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:73
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బబ జఫ వనఇకట రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:23
లఇ: పవ

95-126/64 8930 SQX1945302
8929 SQX1862556
పపరర: షనదకక శఇకర రరడడడ సనకకమఝక
పపరర: జగదదష రరడడడ సరనకకమఝక

8935 SQX2273233
పపరర: వనఇకటటశదరర రరడడడ మమఇధత

95-127/329

భరస : మమధవ రరవవ వససఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-131/1062

95-127/324

తఇడడ:డ బడహకనఇద నదగగశదరరరవవ⌍ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:34
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ వవమ
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన బడహకయయ శఖకకలల
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:80
లఇ: పవ

8932 SQX2125516
పపరర: శవ కకమమర మఇధదటట

95-127/326

భరస : నదగగశదర రరవవ⌍ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:63
లఇ: ససస స
8921 SQX0003970
పపరర: ఉమమ దతవ వవమ వవమ

8913 SQX1035774
పపరర: రమణ పపవషల
భరస : ఆదద రరడడడ పపవషల
ఇఇటట ననఇ:51-14-365
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర రరఘవయయ పసదపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-366
వయసదస:49
లఇ: పవ

8917 SQX0003764
పపరర: బడహకనఇద నదగగశదర రరవవ
కకలశశటట
తఇడడ:డ సదద
ర రర మమరరస కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-367
వయసదస:70
లఇ: పవ

8926 SQX2892552
పపరర: శశశశటట ఈశదరర

95-127/323

తఇడడ:డ కకఇడద రరడడడ పపవషల
ఇఇటట ననఇ:51-14-365
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : సఫ మశశఖర రరడడడ ఆరర
ఇఇటట ననఇ:51-14-365
వయసదస:27
లఇ: ససస స

8923 SQX0883397
పపరర: మలల కరరరఫ నరరవవ శఖకకలల

8912 SQX1035741
పపరర: ఆదద రరడడడ పపవషల

8937 SQX0003947
పపరర: కరససయమక సరనకకమఝక

95-127/339

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-14-368
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-127/341

8940 SQX0374546
పపరర: రరజగఇదడ మదదదల

95-127/342

తఇడడ:డ గరఇధద మదదదల
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:32
లఇ: పవ
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8941 SQX0760702
పపరర: శరరవణణ మదదదల

95-127/343

తఇడడ:డ గరఇధద మదదదల
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:30
లఇ: ససస స
8944 SQX1740075
పపరర: ఆఇజనవయఝలక మనదగగటట

95-127/346

95-127/349

95-127/352

95-127/355

95-126/71

95-127/358

95-127/360

తఇడడ:డ కకసటయయ బడతటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-373
వయసదస:72
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

8954 SQX2146710
పపరర: లమవణయ కమమకల

8957 SQX0004010
పపరర: రగణఝకరరడడడ చలమల

8960 SQX2560803
పపరర: శరత కకమమరర రరయపరటట

8963 SQX2854289
పపరర: మలలల శదరర కకకకసరర

95-127/362

8966 SQX0003830
పపరర: కకటటశదరర మరర

95-125/137

8969 SQX2681609
పపరర: లఇగమక ససరఇశశటట
భరస : పసదనదసరయయ ససరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-373
వయసదస:79
లఇ: ససస స

8949 SQX1816883
పపరర: గకరర పఇదదటట

95-127/351

8952 SQX2901122
పపరర: వర కకమమరర తదటటకకఇడ

95-128/641

8955 SQX2146751
పపరర: చననబభబయ కమకల

95-125/138

తఇడడ:డ వనఇకటరరమయయ కమకల
ఇఇటట ననఇ:51-14-371
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-127/356

8958 SQX1074558
పపరర: రమణ రరయపరటట

95-127/357

భరస : నదగగశదర రరవవ రరయపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-371
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-127/359

8961 SQX2134252
పపరర: లకడక మమదదల

95-125/139

భరస : సదబభబరరవవ మదదల
ఇఇటట ననఇ:51-14-371 5TH LINE
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-128/634

8964 MLJ0881433
పపరర: నదసరమక బడతటట

95-127/361

భరస : నదరరయణ బ
ఇఇటట ననఇ:51-14-373
వయసదస:71
లఇ: ససస స
95-127/363

భరస : శవశఇకర రరడడడ మరర
ఇఇటట ననఇ:51-14-373
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-127/365

95-127/348

భరస : లఇగర రరవవ తదటటకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : శర రరమ రరడడ కకకకసరర
ఇఇటట ననఇ:51-14-372
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : నదసరమక బడతటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-373
వయసదస:64
లఇ: ససస స
8968 SQX1291988
పపరర: నదరరయణ బడతటట

95-127/353

భరస : మధద రరయపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-371
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసదరరల బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:51-14-372
వయసదస:50
లఇ: పవ
8965 SQX0003558
పపరర: నరసమక బడతటట

8951 SQX2258747
పపరర: హనదమఇతరరవవ మమనదగగటట

8946 SQX1742014
పపరర: దతవ జజగరపవ

భరస : చనన వనఇకటటశదరరల పఇదదటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట అపరష రరడడ చలమల
ఇఇటట ననఇ:51-14-371
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబరరవవ మమదల
ఇఇటట ననఇ:51-14-371
వయసదస:72
లఇ: ససస స
8962 SQX1739879
పపరర: సరఇబశవ రరవవ బతత
స ల

95-127/350

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ కమమకల
ఇఇటట ననఇ:51-14-371
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : చమక అబభబయ కమకల
ఇఇటట ననఇ:51-14-371
వయసదస:56
లఇ: ససస స
8959 SQX1896539
పపరర: లకడక మమదల

8948 SQX1742725
పపరర: వనఇకట లకడక మనదగగటట

95-127/345

భరస : శశఖర జజగరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భభససర
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:34
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరరడడడ వణఝకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-14-370
వయసదస:59
లఇ: ససస స
8956 SQX2273258
పపరర: వనఇకయమక కమకల

95-127/347

భరస : హనడమఇతత రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశదరరల పఇదదటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:27
లఇ: పవ
8953 SQX2681633
పపరర: అదదలకడక వణఝకలరర

8945 SQX1740109
పపరర: అనడష పసలల కటల

8943 SQX1739937
పపరర: గకరర పసదమలల
భరస : చనన వనఇకటటశదరరల పసదమలల
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ పసలల కటల
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశదరరల పసదమలమల
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:27
లఇ: పవ
8950 SQX1816933
పపరర: సరయ పఇదదటట

95-127/344

తఇడడ:డ లకడకనరసయయ మదదదల
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ భభససర రరవవ మనదగగటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-369
వయసదస:31
లఇ: పవ
8947 SQX1742576
పపరర: సరయ పసదమలమల

8942 SQX0766295
పపరర: గరఇధద మదదదల

8967 SQX0760454
పపరర: శఇకర రరడడడ మరర

95-127/364

తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ మరర
ఇఇటట ననఇ:51-14-373
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-127/366

8970 SQX2681617
పపరర: వనఇకటలకకమక మరర

95-127/367

భరస : తరరపతరరడడడ మరర
ఇఇటట ననఇ:51-14-373
వయసదస:64
లఇ: ససస స
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8971 SQX2681625
పపరర: చననమమకయ ససరఇశశటట

95-127/368

భరస : పసదనదసరయయ ససరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-14-373
వయసదస:59
లఇ: ససస స
8974 SQX0766733
పపరర: పవలమలరరడడడ రరయ

95-127/371

95-127/373

95-127/376

95-127/379

95-127/382

95-127/385

95-127/387

భరస : బడహకరరడడడ⌍ మర
ఇఇటట ననఇ:51-15-381
వయసదస:57
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8984 SQX0703637
పపరర: అశదన చలల గరల

8987 SQX2117760
పపరర: వమల కకతస పలల

8990 SQX2681583
పపరర: మరరబ షపక

8993 SQX1074426
పపరర: పదక మమచవరపవ

95-127/390

8996 SQX1169540
పపరర: కకషష చలల గరల

95-127/380

8999 SQX0752071
పపరర: చలమమరరడడడ కరనక
తఇడడ:డ లకడకరరడడడ కరనక
ఇఇటట ననఇ:51-15-381
వయసదస:55
లఇ: పవ

8979 SQX0028811
పపరర: వనఇకట నదగ లకడక శలమ

95-127/375

8982 SQX0271114
పపరర: రఫస షపక

95-127/378

8985 SQX1025312
పపరర: నదగ మలల శదరర చలల గరల

95-127/381

భరస : ఆనఇద సఇతతష కకమమర చలల గరల
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-127/383

8988 SQX2292001
పపరర: సలమకన బభష షపక

95-127/384

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:23
లఇ: పవ
95-127/386

8991 SQX2570083
పపరర: సతయ కకతస పలల

95-128/179

తఇడడ:డ రరజరతనఇ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:19
లఇ: ససస స
95-127/388

8994 SQX2681567
పపరర: నదగరరజ మమచవరపవ

95-127/389

తఇడడ:డ హరరబభబఝ మమచవరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-14-378
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-127/391

తఇడడ:డ గఝరవయయ చలల గరల
ఇఇటట ననఇ:51-15-376
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-126/74

95-126/72

తఇడడ:డ హకదయతతలల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : నదగరరజ మమచవరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-14-378
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : హరరబభబఝ మమచవరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-14-378
వయసదస:64
లఇ: ససస స
8998 SQX0249284
పపరర: వనఇకటలకకమక⌍ మర⌍

95-127/377

భరస : అమరరలల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ మమచరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-14-378
వయసదస:67
లఇ: పవ
8995 SQX2681575
పపరర: సదధద మమచవరపవ

8981 SQX0247437
పపరర: నదగలకడక చలల గరన

8976 SQX2273068
పపరర: వమల కకతస పలల

భరస : దదనవష శలమ
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజరతనఇ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:23
లఇ: పవ
8992 SQX0645804
పపరర: హరరబభబఝ మమచరపవ

95-127/374

తఇడడ:డ కకషష చలల గరల
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష చలల గరల
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:29
లఇ: పవ
8989 SQX2360147
పపరర: చఇద బభష షపక

8978 SQX0015776
పపరర: రరజరతనఇ కకతస పలల

95-127/370

తఇడడ:డ రరజ రతనఇ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:23
లఇ: ససస స

భరస : కకషష చలల గరన
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:32
లఇ: ససస స
8986 SQX1169516
పపరర: సఇతతష కకమమర చలల గరల

95-127/372

తఇడడ:డ చఇదడ పరల కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అఇజనవయఝలక శలమ
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:43
లఇ: పవ
8983 SQX0338517
పపరర: మఝనన షపక

8975 SQX2681591
పపరర: వనఇకటలకడక రరయ

8973 SQX0766337
పపరర: చఇదడశశఖర రరడడడ రరయ
తఇడడ:డ పవలమలరరడడడ రరయ
ఇఇటట ననఇ:51-14-374
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : పవలమలరరడడడ రరయ
ఇఇటట ననఇ:51-14-374
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : రరజరతనఇ కకతస పలల
ఇఇటట ననఇ:51-14-376
వయసదస:50
లఇ: ససస స
8980 SQX0029090
పపరర: దదనవష శలమ

95-127/369

తఇడడ:డ పవలమలరరడడడ రరయ
ఇఇటట ననఇ:51-14-374
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ రరయ
ఇఇటట ననఇ:51-14-374
వయసదస:66
లఇ: పవ
8977 SQX0015750
పపరర: రమమదతవ కకతస పలల

8972 MLJ0883280
పపరర: వనఇకరటరరమ రరడడడ రరయ

8997 MLJ2493831
పపరర: బడహకరరడడడ⌍ మర⌍

95-126/73

తఇడడ:డ రరమరరడడడ⌍ మర
ఇఇటట ననఇ:51-15-381
వయసదస:67
లఇ: పవ
95-126/75

9000 SQX1896430
పపరర: తరరపతమక కనకఇ

95-126/76

భరస : చలమమరరడడడ కనకఇ
ఇఇటట ననఇ:51-15-381
వయసదస:50
లఇ: ససస స

Page 305 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
9001 SQX0683169
పపరర: సదబభబరరవవ తదటట

95-126/77

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల తదటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-383
వయసదస:44
లఇ: పవ
9004 SQX0752550
పపరర: కకటటరతనఇ తదటట

95-126/80

95-126/83

95-126/86

95-126/89

95-126/92

95-126/95

95-126/98

తఇడడ:డ రఇగరరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:35
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

9014 SQX1277038
పపరర: మహహష రరడడడ దదగరరరరడడడ

9017 SQX0312272
పపరర: శరలన గఇట

9020 SQX0323501
పపరర: మలమయదదడ రరడడడ దదగరరరరడడడ

9023 SQX0683110
పపరర: అనసడయ దతవ పనదనల

95-126/101

95-126/90

9009 SQX0617472
పపరర: వనఇకట మహన రరడడ కగసరర

9012 SQX0617688
పపరర: రమణమక కగసరర

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-126/88

9015 MLJ2493195
పపరర: రరమకకషష పనదనల పననల

95-126/93

9018 SQX0312397
పపరర: కకషఫ ర రరడడడ ఏలలరర

95-126/91

95-126/94

తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ వవలలరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-126/96

9021 SQX0323642
పపరర: వనఇకట శవరరరడడడ వవలలరర

95-126/97

తఇడడ:డ తరరపతరరడడడ వవలలరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-126/99

9024 SQX0683151
పపరర: గరరరధర గగపరల పనదనల

95-126/100

తఇడడ:డ జయరరమ శరక పననల
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:46
లఇ: పవ

95-126/102 9027 SQX0752147
9026 SQX0751982
పపరర: వనఇకట జయలకడక సరనకకమఝక
పపరర: సదవరరస సరనకకమఝక

9029 SQX0752253
పపరర: రఇగరరరడడడ సరనకకమఝక

95-126/85

తఇడడ:డ జయరరమశరక పననల
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట కకషరషరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-126/104

95-126/82

భరస : వనఇకట రరడడడ కగసరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-384
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : జయరరమ శరక పననల
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:73
లఇ: ససస స

భరస : అఇకకరరడడడ కనక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:30
లఇ: ససస స
9028 SQX0752170
పపరర: కకషరషరరడడడ సరనకకమఝక

95-126/87

తఇడడ:డ మమలకకఇడదరరడడడ దదగరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : మలమయదదడ రరడడడ దదగరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:35
లఇ: ససస స
9025 SQX0717074
పపరర: లకడక కనక కనక

9011 SQX0617647
పపరర: వనఇకటటశదర రరడడడ కగసరర

9006 SQX1093962
పపరర: దదతడ పడవల

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ కగసరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-384
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదర రరడడడ గఇట
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ వవలలరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:31
లఇ: పవ
9022 SQX0617555
పపరర: సదజజత దదగరరరరడడడ

95-126/84

తఇడడ:డ మలకకఇడద రరడడడ దదగరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-384
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : వనకకటరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:42
లఇ: ససస స
9019 SQX0312413
పపరర: అనల రరడడడ వవలలరర

9008 SQX2683084
పపరర: కకషషకకమమరర పడవల

95-126/79

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-15-383
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తలల : వనఇకట రరడడడ కగసరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-384
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరఘవయయ తదటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-384
వయసదస:79
లఇ: పవ
9016 MLJ2493922
పపరర: భభగయలకకక సరనకకమఝక

95-126/81

భరస : శఇకరరరవవ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-15-383
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడదరరడడడ కగ
ఇఇటట ననఇ:51-15-384
వయసదస:62
లఇ: పవ
9013 SQX0683177
పపరర: వనఇకటటశదరరల తదటట

9005 SQX1093954
పపరర: పవరష చఇదడ రరవవ పడవల

9003 SQX0752279
పపరర: శఇకరరరవవ పడవల
తఇడడ:డ హరరబభబఝ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-15-383
వయసదస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శఇకర రరవవ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-15-383
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : హరరబభబఝ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-15-383
వయసదస:74
లఇ: ససస స
9010 SQX0617613
పపరర: వనఇకటరరడడడ కగసరర

95-126/78

భరస : సదబభబరరవవ తదటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-383
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదరరల తదటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-383
వయసదస:73
లఇ: ససస స
9007 SQX2683076
పపరర: సదగఝణదవత పడవల

9002 SQX0752055
పపరర: సరసదత తదటట

95-126/103

భరస : రఇగరరరడడడ కకతస మసద
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-126/105

9030 SQX1210608
పపరర: అనష రరడడడ వవలలరర

95-126/106

తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ వవలలరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:28
లఇ: పవ
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9031 SQX2682995
పపరర: చనసదబభబరరడడడ సరనకకమఝక

95-126/107

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:80
లఇ: పవ
9034 SQX2683027
పపరర: లకకకరరడడడ సరనకకమఝక

95-126/110

95-126/113

95-126/115

95-126/118

95-126/121

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ దదమల
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:30
లఇ: ససస స
9049 SQX1815737
పపరర: హహమఇత జజగరల మమడడ

95-126/124

95-128/181

9055 SQX1978295
పపరర: వనఇకట మఝరళధర రరడడడ
సరనకకమఝక
తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-389
వయసదస:24
లఇ: పవ

95-126/128

9058 SQX2233369
పపరర: తరరపత రరడడడ సరనకకమఝక

95-126/131

వయసస 01-01-2021 నటక

9041 MLJ2493088
పపరర: వనఇకరయమక కఇచరల

9044 SQX1093947
పపరర: సదధదర కకమమర జజగరల మమడడ

9036 SQX2683043
పపరర: మఇగమక సరనకకమఝక

95-126/112

9039 SQX2118008
పపరర: మహన రరఘవవఇదడ కకలకల

95-128/180

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ కకలకల
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-126/116

9042 SQX0248443
పపరర: మఝననబబగమ షపక

95-126/117

భరస : చఇద షపక షపక
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-126/120

తఇడడ:డ సతయ నదరరయణ జజగరల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:30
లఇ: పవ

9045 SQX1114263
పపరర: జ యస యస కకమమర
దదమల
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ దదమల
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:27
లఇ: పవ

9047 SQX1118513
పపరర: సతయనదరరయణ దదమల

9048 SQX1191998
పపరర: తతలసస దదమల

95-126/123

95-126/119

95-126/122

9050 SQX2682987
పపరర: చడననయయ మదదదపరటట

భరస : సతయనదరరయణ దదమల
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-126/125

తఇడడ:డ రరవవకయయ మదదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ దదమల
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వవగర రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-389
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-126/114

తఇడడ:డ సనయయ దదమల
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ జజగరల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:24
లఇ: పవ
9052 SQX2065563
పపరర: నవన దదమల

9038 SQX2683068
పపరర: సరసదత సరనకకమఝక

95-126/109

భరస : సదబభబరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:73
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడయయ కఇచరల
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:67
లఇ: ససస స

భరస : శవశఇకర మదదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:55
లఇ: ససస స
9046 SQX1118471
పపరర: రమయ కకషష దదమల

95-126/111

భరస : లకకకరరడడడ⌍ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చడననయయ⌍ మదదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:38
లఇ: పవ
9043 SQX0486928
పపరర: శరలకడక మదదదపరటట

9035 SQX2683035
పపరర: అచచమక సరనకకమఝక

9033 SQX2683019
పపరర: వనఇకటరరడడడ సరనకకమఝక
తఇడడ:డ చనసదబభబరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : చనసదబభబరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:74
లఇ: ససస స

భరస : తరరపతరరడ⌍డడ ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:59
లఇ: ససస స
9040 MLJ0885988
పపరర: శవశఇకర⌍ మదదదపరటట⌍

95-126/108

తఇడడ:డ రరడ⌍కడ ఏలలరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-385
వయసదస:47
లఇ: పవ
9037 SQX2683050
పపరర: రఇగలకకక ఏలలరర

9032 SQX2683001
పపరర: తరరపతరరడడడ ఏలలరర

9053 SQX2437531
పపరర: చడనతనయ సదరరప పవవరదడ

9051 SQX2875649
పపరర: రగషరక షపక

95-126/734

తఇడడ:డ చదఇద షపక
ఇఇటట ననఇ:51-15-387
వయసదస:19
లఇ: ససస స
95-126/126

9054 SQX1796689
పపరర: భవరన సరనకకమఝక

95-126/127

తఇడడ:డ వనఇకట సఇపత కకమమర పవవరదడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-388
వయసదస:20
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-389
వయసదస:25
లఇ: ససస స

9056 SQX1978311
పపరర: లకడక పసడయఇకర సరనకకమఝక

9057 SQX2217693
పపరర: శరనవరస రరడడడ సరనకకమఝక

95-126/129

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-389
వయసదస:25
లఇ: ససస స
9059 SQX2340131
పపరర: పవరష శవరన బరఇ
తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరడడడ బరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-15-389
వయసదస:23
లఇ: ససస స

95-126/130

తఇడడ:డ వవగర రరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-389
వయసదస:34
లఇ: పవ
95-126/132

9060 SQX2341931
పపరర: లకడక నరసమక సరనకకమఝక

95-126/133

భరస : వవగరరరడడడ సరనకకమఝక
ఇఇటట ననఇ:51-15-389
వయసదస:61
లఇ: ససస స
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9061 SQX2349660
పపరర: రరఢ కకమమరర బరఇ

95-126/134

భరస : వనఇకటటశదర రరడడడ బరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-15-389
వయసదస:37
లఇ: ససస స
9064 SQX1093988
పపరర: లకడక ఉపరషడ

95-126/137

95-126/140

95-126/143

95-126/144

95-126/147

95-126/150

95-126/153

తఇడడ:డ సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:41
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

9074 SQX0421768
పపరర: బభలరరడడడ⌍ యఇ.⌍

9077 SQX2351120
పపరర: సదశల లలకకరరడడడ

9080 SQX2682946
పపరర: గణణశదరరరవవ రరమగరన

9083 SQX0287839
పపరర: జరరనద షపక

95-126/156

9086 SQX0824193
పపరర: రరజజ సరహహబ షపక

95-126/145

9089 SQX1863133
పపరర: వజయమల లకడక బబ లమల
భరస : నరరసఇహరరవవ బబ లమల
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:50
లఇ: ససస స

9069 SQX2682961
పపరర: చడఇచదరరమరరడడడ వనదకకరర

95-126/142

9072 SQX2566891
పపరర: నదగమణణ మలల

95-126/511

9075 SQX1545583
పపరర: సదనత మఝకకస

95-126/146

తఇడడ:డ బభలరరడడడ మఝకకస
ఇఇటట ననఇ:51-15-391
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-126/148

9078 SQX0425892
పపరర: రమమదతవ రరమగన

95-126/149

భరస : శరనవరసరరవవ రరమగన
ఇఇటట ననఇ:51-15-392
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-126/151

9081 SQX2682953
పపరర: నదగ మన రరమగరన

95-126/152

భరస : గణణశదరరరవవ రరమగరన
ఇఇటట ననఇ:51-15-392
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-126/154

9084 SQX0752220
పపరర: కకమమరర కకమమకర

95-126/155

భరస : అపషలనదయఝడడ కకమమకర
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:50
లఇ: ససస స
95-126/157

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-126/159

95-126/139

భరస : కకఇడయయ మలల
ఇఇటట ననఇ:51-15-390
వయసదస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమఝలక కమఝకల
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:55
లఇ: పవ
9088 SQX1118562
పపరర: మసరసన వల షపక

95-126/510

తఇడడ:డ నదగభమషణఇ రరమగరన
ఇఇటట ననఇ:51-15-392
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:32
లఇ: ససస స
9085 SQX0752303
పపరర: అపషలనదయడడ కమఝకల

9071 SQX2566883
పపరర: కకఇడయయ మలల

9066 SQX1123751
పపరర: దదరరరరరవవ బబ లల

తఇడడ:డ బఇడడరరడడడ వనదకకరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-390
వయసదస:69
లఇ: పవ

భరస : రరమరరడడడ లలకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-391
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ నరరవవ పసలల
ఇఇటట ననఇ:51-15-392
వయసదస:46
లఇ: పవ
9082 SQX0250225
పపరర: నడరఫ హన షపక

95-126/141

తఇడడ:డ యఇ.నరసరరడ⌍డడ యఇ
ఇఇటట ననఇ:51-15-391
వయసదస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబబరరడడడ లలకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-391
వయసదస:71
లఇ: పవ
9079 SQX1952878
పపరర: శరనవరసరరవవ పసలల

9068 SQX1524694
పపరర: రమణ రరడడడ గఝఇటక

95-126/136

తఇడడ:డ సడరయయ బబ లల
ఇఇటట ననఇ:51-15-390
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దతవవడడ మలల
ఇఇటట ననఇ:51-15-390
వయసదస:41
లఇ: పవ

భరస : యఇ.బభలరరడడడ యఇ
ఇఇటట ననఇ:51-15-391
వయసదస:57
లఇ: ససస స
9076 SQX2344711
పపరర: రరమరరడడడ లలకకరరడడడ

95-126/138

తఇడడ:డ పరపస రరడడ గఝఇటక
ఇఇటట ననఇ:51-15-390
వయసదస:40
లఇ: పవ

భరస : చడఇచదరరమరరడ⌍డడ వనదకకరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-390
వయసదస:64
లఇ: ససస స
9073 SQX0421735
పపరర: రతనఇ యఇ.

9065 SQX1093996
పపరర: గడడ యయ వవపద

9063 SQX1093970
పపరర: భభగయలకడక బబ లల
భరస : దదరరర రరవవ బబ లల
ఇఇటట ననఇ:51-15-390
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకయయ ఉపరషడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-390
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : లకడక నదరరయణ గళల
ఇఇటట ననఇ:51-15-390
వయసదస:69
లఇ: ససస స
9070 SQX2682979
పపరర: మనదకక వణఝకలరర⌍ వనదకకరర

95-126/135

తఇడడ:డ చడఇచద రరడడడ బరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-15-389
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : గడడడ యయ ఉపరషడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-390
వయసదస:38
లఇ: ససస స
9067 SQX1479998
పపరర: కకమమరర గళల

9062 SQX2351229
పపరర: వనఇకటటశదర రరడడడ బరఇ

9087 SQX1093863
పపరర: జజరరన షపక

95-126/158

భరస : రరజజ సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-126/160

9090 SQX1979053
పపరర: శవ పడసరద గరరనపవడడ

95-126/161

తఇడడ:డ హరరబభబఝ గరరనపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:25
లఇ: పవ
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9091 SQX2682888
పపరర: హహసపసన షపక

95-126/162

తఇడడ:డ మసరసన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:59
లఇ: పవ
9094 SQX2682912
పపరర: హబబఝననసర షపక

95-126/165

95-126/168

95-126/729

95-126/171

95-126/174

95-126/177

95-126/180

భరస : సదదశవ రరవవ బసవ
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:71
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

9104 SQX0323717
పపరర: అఇజనదతవ గగళళ

9107 SQX2682862
పపరర: అఇజరరడడడ రగళళ

9110 MLJ0881839
పపరర: జయరరఇ ఎ.

9113 SQX0752394
పపరర: వనఇకటటసదర రరడడడ కనక

95-126/183

9116 SQX0824367
పపరర: లకకక దతవ ఎరరవ

95-126/172

9119 SQX1590901
పపరర: ఆదద లకడక అనదమలశశటట
భరస : పవలమల రరవవ అనదమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:59
లఇ: ససస స

9099 SQX2855203
పపరర: సదభదడ మలల

95-126/728

9102 MLJ0880609
పపరర: కకటటరతన రరడడడ వణఝకలరర

95-126/170

9105 SQX1625039
పపరర: మమనక వణఝకలరర

95-126/173

తఇడడ:డ కకటట రతనరరడడడ వణఝకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-394
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-126/175

9108 SQX2682870
పపరర: వనఇకతరతనమక రగళళ

95-126/176

భరస : నదరపరరడడడ⌍ రగళళ
ఇఇటట ననఇ:51-15-394
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-126/178

9111 MLJ0886192
పపరర: కకషఫ ర⌍ ఎ.⌍

95-126/179

తఇడడ:డ ఎ.పవలమలరరవవ⌍ ఏ
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-126/181

9114 SQX0752402
పపరర: రమణమక కనక

95-126/182

భరస : వనఇకటటశదరరరడడడ కనక
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-126/184

భరస : శరనవరస రరడడడ ఎరరవ
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-126/186

95-126/167

తఇడడ:డ బబ లమల రరడడడ వణఝకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-394
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశదరరరడడడ కనక
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : కకషఫ ర అనదమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:33
లఇ: ససస స
9118 SQX1487496
పపరర: శరరదద దతవ బసవ

95-126/169

తఇడడ:డ ఎ.పవలమలరరవవ ఏ
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:39
లఇ: పవ

భరస : మహహశ బభబఝ పడవల
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:42
లఇ: ససస స
9115 SQX0824185
పపరర: రజన అనదమలశశటట

9101 MLJ0880575
పపరర: రరమలకడక వణఝకలరర

9096 SQX2682938
పపరర: నదఇచదరమక గరరనపవడడ

భరస : నదగరరజ మలల
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదరపరరడడడ రగళళ
ఇఇటట ననఇ:51-15-394
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : సదబడమణయఇ పమడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-396
వయసదస:71
లఇ: ససస స
9112 SQX0683292
పపరర: జజయత అరరణద పడవల

95-126/512

తఇడడ:డ నదరపరరడడడ గగళళ
ఇఇటట ననఇ:51-15-394
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటరతన రరడడడ వణఝకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-394
వయసదస:24
లఇ: ససస స
9109 SQX1964865
పపరర: సదశల పమడడపరటట

9098 SQX2567402
పపరర: నదగమణణ కఇదదరర

95-126/164

భరస : హరరపస
డ రదద గరరనపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : కకటటరతన రరడడడ వణఝకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-394
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరరససరరడడడ రగళళ
ఇఇటట ననఇ:51-15-394
వయసదస:77
లఇ: పవ
9106 SQX1796705
పపరర: వసఇత వణఝకలరర

95-126/166

భరస : రవ కఇదదరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దతవవడడ మలల
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:36
లఇ: పవ
9103 MLJ2497147
పపరర: నదరపరరడడడ రగళళ

9095 SQX2682920
పపరర: అతదయయమక గగటభటల

9093 SQX2682904
పపరర: హరరపస
డ రదద గరరనపవడడ
తఇడడ:డ శవ గరరనపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : సననబభబఝ⌍ గగటభటల
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మదర సరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:56
లఇ: ససస స
9100 SQX2855278
పపరర: నదగరరజ మలల

95-126/163

తఇడడ:డ జగనదనధ⌍ గగటభటల
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:54
లఇ: పవ

భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-15-393
వయసదస:54
లఇ: ససస స
9097 SQX2830081
పపరర: మరరయఇబ షపక

9092 SQX2682896
పపరర: సననబభబఝ గగటభల⌍ గగటటల

9117 SQX1093871
పపరర: మహన లకడక అనదమలశశటట

95-126/185

భరస : జయ రరఇ అనదమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-126/187

9120 SQX1979335
పపరర: రరజగష కకమమర గగనదగఝఇటల

95-126/188

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష గగనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:23
లఇ: పవ
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9121 SQX2682854
పపరర: సదదశవ రరవవ బసవ

95-126/189

తఇడడ:డ లకణరరవవ బసవ
ఇఇటట ననఇ:51-15-397
వయసదస:74
లఇ: పవ
9124 SQX1655927
పపరర: సరయ సఇజయ కకలల పర

95-126/192

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-15-398
వయసదస:24
లఇ: పవ
9127 SQX2448173
పపరర: వ ఏ ఏల మమలక కకలల పర

95-126/190

9125 SQX1816230
పపరర: నలమ కకలల పర

95-126/193

95-126/195

9128 SQX2682847
పపరర: సదశల కకలల పరర

భరస : వనఇకటటశదరరల చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-399
వయసదస:68
లఇ: ససస స

95-126/194

95-126/197
9129 SQX0824292
పపరర: గరరరధర గగపరల సరయ చదఇడడరర

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-399
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-128/184

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కటట మఝరర
ఇఇటట ననఇ:51-16
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-126/200

9126 SQX2447936
పపరర: మహన రరవవ కకలల పర

95-126/199 9132 SQX1277707
9131 SQX1492487
పపరర: నదగ వనఇకట భవరన చదఇడడరర
పపరర: నరగఇదడ గరయఇ

95-128/183 9134 SQX2680775
9133 SQX1585605
పపరర: వనఇకట సతయనదరరయణ ఉపషల
పపరర: రరమశరక కటట మమరర

9136 SQX1002831
పపరర: లలకగష కకమమర గరరల పరటట

95-126/196

భరస : గరరరధర గగపరల సరయ చదఇడడరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-399
వయసదస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష మమరరస ఉపషల
ఇఇటట ననఇ:51-16
వయసదస:61
లఇ: పవ

95-126/191

తఇడడ:డ పవలల రరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-15-398
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : హనదమఇతరరవవ⌍ కకలల పరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-398
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-126/198

9123 SQX1035337
పపరర: ఇఇదదర కకలల పరర
భరస : మహనరరవవ కకలల పరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-398
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-15-398
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహన రరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-15-398
వయసదస:24
లఇ: ససస స
9130 SQX1002856
పపరర: రరజగశదరర చదఇడడరర

9122 SQX0548891
పపరర: హనదమఇతరరవవ కకలల పర
కకలల పరర
తఇడడ:డ పవలమలరరవవ కకలల పరర
ఇఇటట ననఇ:51-15-398
వయసదస:57
లఇ: పవ

9137 SQX1484880
పపరర: కకరణ కకమమర గరరల పరటట

95-128/182

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరడడడ గరయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-16
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-128/185
9135 SQX2680783
పపరర: ఊమమహహశదరర దతవ కటట మమరర

భరస : రరమశరక కటట మఝరర
ఇఇటట ననఇ:51-16
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-126/201

9138 SQX1484898
పపరర: భభరర వ గరరల పరటట

95-126/202

తఇడడ:డ పఇచమఝకక ఆఇజనవయ పడసరద గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:51-16-400
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పఇచమఝఖ ఆఇజనవయ పడసరద గరరల పరట
ఇఇటట ననఇ:51-16-400
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : కకరణ కకమమర గరరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:51-16-400
వయసదస:33
లఇ: ససస స

9139 SQX1535907
పపరర: చమడడ రరడడడ మమడఇ

9140 SQX1535915
పపరర: నదగ లకడక మమడఇ

95-126/204

9141 SQX2682821
పపరర: పఇచమఝఖ ఆఇజనవయపడసరద
గరరల పరటట⌍ గరల పరటట
తఇడడ:డ రరమకకషషమమరరస⌍ గరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:51-16-400
వయసదస:63
లఇ: పవ

95-126/207

95-126/208
9144 MLJ2494235
పపరర: శరకకషష చడనతనయ పడభఝ కకతస మమసద

95-126/203

తఇడడ:డ బభల రరడడడ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:51-16-400
వయసదస:42
లఇ: పవ
9142 SQX2682839
పపరర: పదకజ గరరల పరటట గరల పరటట

భరస : చమడడ రరడడడ మమడఇ
ఇఇటట ననఇ:51-16-400
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-126/206

9143 MLJ0880898
పపరర: కకటటశదరరరవవ కకతస మమసద

భరస : పఇచమఝఖ ఆఇజనవయపడసరద గరల పరటట
ఇఇటట ననఇ:51-16-400
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ కకతస మసద
ఇఇటట ననఇ:51-16-401
వయసదస:63
లఇ: పవ

9145 SQX0247411
పపరర: ఆదదలకడక కకతస మమసద

9146 SQX0247452
పపరర: నదగగశదరమక కకతస మమసద

95-126/209

భరస : కకటటశదరరరవవ కకతస మసద
ఇఇటట ననఇ:51-16-401
వయసదస:57
లఇ: ససస స
9148 SQX0276097
పపరర: తడపవర రరమలఇగగశదరరరవవ
మదదదల
తఇడడ:డ రరఘవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-16-402
వయసదస:65
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ కకటటశదరరవవ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:51-16-401
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-126/210

భరస : సదబభబరరవవ కకతస మసద
ఇఇటట ననఇ:51-16-401
వయసదస:77
లఇ: ససస స
95-125/140

9149 SQX0276766
పపరర: లమవణయ మదదదల⌍
భరస : రరమలఇగగశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-16-402
వయసదస:37
లఇ: ససస స

95-126/205

9147 SQX1492396
పపరర: లకడక శరరష కకతస మమసద

95-126/211

భరస : చడనతనయ పడభఝ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:51-16-401
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-125/141

9150 SQX0638676
పపరర: సతయ ససజనయ మదదదల⌍

95-125/142

భరస : రరమలఇగగశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-16-402
వయసదస:37
లఇ: ససస స
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9151 SQX1625013
పపరర: పడభభవత గఝబభబ

95-125/143

భరస : బభలకకషష గఝబభబ
ఇఇటట ననఇ:51-16-402
వయసదస:75
లఇ: ససస స
9154 SQX1492511
పపరర: రరఘవ రరవవ మదదదల

95-126/213

95-126/214

95-126/217

95-126/220

95-126/223

95-126/226

95-126/229

భరస : గగపరల రరవవ గఝఇడద
ఇఇటట ననఇ:51-16-411
వయసదస:50
లఇ: ససస స
9175 SQX2850147
పపరర: నదగ జజయత పసనదగగఇడ

95-126/724

భరస : శరకరఇత బమరరల
ఇఇటట ననఇ:51-16-411
వయసదస:32
లఇ: ససస స
9178 SQX0477166
పపరర: సఇతతష రరడడడ మర
తఇడడ:డ గఝరరసరదమ రరడడ ⌍ మర
ఇఇటట ననఇ:51-16-414
వయసదస:34
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

9161 SQX0683078
పపరర: ఉదయ లకకక వవమమరర

9164 SQX1065243
పపరర: అమరరనథ గఝపరస వవటటకలరర

9167 SQX2682813
పపరర: పడసనన వవటటకలరర

9170 SQX1276634
పపరర: వరలకడక తదళళళరర

95-126/218

95-128/635

9159 SQX0247684
పపరర: జనదరదనరరవవ గఝఇడద

95-126/216

95-126/219
9162 SQX1900166
పపరర: భభరర వ సరయ శరనదథ ఉటటకలరర

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర పడసరద వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-408
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-126/221

9165 SQX2682797
పపరర: పడసరదద ఊటటకలరర

95-126/222

తఇడడ:డ శశషయయ ఊటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-409
వయసదస:77
లఇ: పవ
95-126/224

9168 SQX0824268
పపరర: లకకక పడమలమ రరణణ తదళళళరర

95-126/227

9171 SQX0751891
పపరర: పరరదతమక చల వవటట

95-126/228

భరస : మహన వనఇకటటష బభబఝ తదళళళరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-410
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : ససతదరరమయయ చల వవటట
ఇఇటట ననఇ:51-16-411
వయసదస:75
లఇ: ససస స

9173 SQX2682789
పపరర: బభల వనఇకట ఝమనస లకడక
బమరరల
భరస : మధదసడధన రరవవ బమరరల
ఇఇటట ననఇ:51-16-411
వయసదస:61
లఇ: ససస స

95-126/230

9174 SQX2850121
పపరర: మదదసడధన రరవవ బమరరల

9176 MLJ2493542
పపరర: సదబబలకకమక⌍ మర⌍

95-126/231

9179 SQX2568913
పపరర: శకకఇతల ఆకకల
భరస : శరయఇ సదఇదర ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:51-16-414
వయసదస:61
లఇ: ససస స

95-126/225

భరస : శవ కకటటశదర రరవవ తదళళళరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-410
వయసదస:60
లఇ: ససస స

95-126/723

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ బమరరల
ఇఇటట ననఇ:51-16-411
వయసదస:65
లఇ: పవ

భరస : గఝరవర సరదమరరడడ ⌍ మర5
ఇఇటట ననఇ:51-16-414
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-126/233

9156 SQX2872356
పపరర: శరరద దదవ

తఇడడ:డ గగపరల రరవవ గఝఇడద
ఇఇటట ననఇ:51-16-408
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : పడసరదద వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-409
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల తదలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:51-16-410
వయసదస:67
లఇ: పవ
9172 SQX1104900
పపరర: లకడక గఝఇడద

95-126/215

తలల : లకడక పడసనన వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-409
వయసదస:28
లఇ: పవ

భరస : రరమమకరరస గఝడడవరడ
ఇఇటట ననఇ:51-16-409
వయసదస:74
లఇ: ససస స
9169 SQX0824276
పపరర: శవ కకటటశదరరరవవ తదలల
ల రర

9158 SQX1837244
పపరర: తతలసస గగరరఫ లల

95-126/212

భరస : వనఇకట రమణ దదవ
ఇఇటట ననఇ:51-16-404
వయసదస:75
లఇ: ససస స

భరస : రరఘవయయ వవమమరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-408
వయసదస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసరద వవటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-409
వయసదస:31
లఇ: ససస స
9166 SQX2682805
పపరర: హహహమమవత గఝడడవరడ

95-125/145

భరస : లకడకనదరరయణ గగరరఫలల
ఇఇటట ననఇ:51-16-406
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససనధయమయ గఝఇడద
ఇఇటట ననఇ:51-16-408
వయసదస:57
లఇ: పవ
9163 SQX0425850
పపరర: హహహమమ పడవలల క వవటటకలరర

9155 SQX1625732
పపరర: వనఇకట నదగ సదజజత గఝబభబ

9153 SQX1492453
పపరర: శర ధన లకడక మదదదల
తఇడడ:డ కగశవ రరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-16-402
వయసదస:57
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట గఝరర పడసరద గఝబభబ
ఇఇటట ననఇ:51-16-404
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదదశశషత మటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:51-16-406
వయసదస:46
లఇ: ససస స
9160 SQX0583625
పపరర: గగపరల రరవవ గఝఇడద

95-125/144

తఇడడ:డ బభలకకషష గఝబభబ
ఇఇటట ననఇ:51-16-402
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషష మమరరస మదదదల
ఇఇటట ననఇ:51-16-402
వయసదస:90
లఇ: పవ
9157 SQX0752501
పపరర: వజయలకడక మటటటపలల

9152 SQX1625716
పపరర: వనఇకట గఝరర పడసరద గఝబభబ

9177 MLJ2494334
పపరర: శరకరఇత రరడఫ డ⌍ మర⌍

95-126/232

తఇడడ:డ గఝరర సరదమరరడడ ⌍ మర
ఇఇటట ననఇ:51-16-414
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-126/234

9180 SQX0813394
పపరర: అమరమక మమతఇగర

95-110/853

భరస : సతదయనఇదఇ మమతఇగర
ఇఇటట ననఇ:51-16-415
వయసదస:37
లఇ: ససస స
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9181 MLJ2493013
పపరర: పవషషవలల కకమమరర కకశక

9183 SQX0548768
పపరర: నదగ బసఇత చలపతరరవవ⌍
చలకమమరర⌍
తఇడడ:డ కకటటఇబరరవవ⌍ చలకమఝరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-416
వయసదస:45
లఇ: పవ

95-126/237

భరస : ఎన హహచ చఇదడ శశఖర కకమమర కకశక
ఇఇటట ననఇ:51-16-415
వయసదస:39
లఇ: ససస స

95-126/236
9182 SQX2682771
పపరర: ఎన హహచ చఇదడ శశఖర కకమమర
కకశక
తఇడడ:డ వనఇకటసదబబమక కకశక
ఇఇటట ననఇ:51-16-415
వయసదస:44
లఇ: పవ

9184 SQX1027847
పపరర: సదరగష కకమమర తతరరటట

9185 SQX1027862
పపరర: సరఇబశవ రరవవ తతరరటట

9186 SQX1035220
పపరర: చదమఇడతశదరర గఝదడ

95-126/240

95-126/235

95-126/238

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ తతరరటట
ఇఇటట ననఇ:51-16-416
వయసదస:30
లఇ: పవ
9187 SQX1035253
పపరర: సదరగష గఝదడ

తఇడడ:డ గఇటయయ తతరరటట
ఇఇటట ననఇ:51-16-416
వయసదస:50
లఇ: పవ
95-126/241

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ గఝదడ
ఇఇటట ననఇ:51-16-416
వయసదస:47
లఇ: పవ
9190 SQX2682722
పపరర: వనఇకటరరమమరరవవ అడడ గరళల

95-126/244

95-126/352

9191 MLJ2493856
పపరర: వనఇకట సదజజత అడడ గరళల

9194 SQX2682730
పపరర: వనఇకటకకషషనగగశ అడడ గరళల

95-126/355

9197 SQX0751933
పపరర: జగదదష బభబఝ తతమకఇడడడ

తఇడడ:డ తరరపతరరడడడ మరరఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-16-421
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అపరషరరవవ ఎకసల
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:45
లఇ: పవ
9205 SQX0752527
పపరర: రతనఅమమలయ గఇటసరల

భరస : రరఇబభబఝ రరచమదదగఝ
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-126/351

95-126/353

9195 SQX2682748
పపరర: గరతదఇజన దతవ అడడ గరళల

95-126/354

భరస : వనఇకటమగగశ అడడ గరళల
ఇఇటట ననఇ:51-16-419
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-126/356

9203 SQX0751958
పపరర: శరవలల గఇటసరల

95-126/364

9206 SQX0793356
పపరర: వజయలకడక ఎకసల

9209 SQX0824243
పపరర: లకకక పరరదత దచతపలల
భరస : నరససఇహ మమరరస దచతపలల
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:47
లఇ: ససస స

95-126/357

95-126/359

9201 SQX2682714
పపరర: శవ కకమమరర తతమకఇడడడ
తతమకఇడడడ
భరస : కకషషమమరరస తతమకఇడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-16-421
వయసదస:76
లఇ: ససస స

95-126/360

95-126/362

9204 SQX0752519
పపరర: శరనవరసరరవవ గఇటసరల

95-126/363

తఇడడ:డ పసచచయయ గఇటసరల
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:55
లఇ: పవ
95-126/365

భరస : వవణఝగగపరల ఎకసల
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:43
లఇ: ససస స
95-126/367

9198 SQX0751966
పపరర: శరలత మమరఇరరడ
భరస : వనఇకటరరడడడ మమరఇరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-16-421
వయసదస:37
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ గఇటసరల
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ గఇటసరల
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:31
లఇ: ససస స
9208 SQX0793380
పపరర: తతలసస రరచమదదగఝ

9192 SQX0751883
పపరర: మఇజపసడయ అడడ గరళల గఝగరరలలఇ
అడడ గరళల
తఇడడ:డ నగగష అడడ గరళల
ఇఇటట ననఇ:51-16-419
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఝరరనదధఇ తతమకఇడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-16-421
వయసదస:56
లఇ: పవ
95-126/361

95-126/243

95-126/350

తఇడడ:డ కకషషమమరరస తతమకఇడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-16-421
వయసదస:29
లఇ: పవ

95-126/358 9200 SQX2682706
9199 SQX0793455
పపరర: వనఇకటరరడడడ మమరఇరరడడడ మరరఇరరడడడ
పపరర: కకషషమమరరస తతమకఇడడడ

9189 SQX2682763
పపరర: రరజగశదరర మమరర
భరస : హరరనదరరయణ మమరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-418
వయసదస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరమమరరవవ అడడ గరళల
ఇఇటట ననఇ:51-16-419
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జ.రమమశ కకమమర⌍ గగలల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-16-421
వయసదస:43
లఇ: ససస స

9202 SQX0751925
పపరర: వవణఝగగపరల ఎకసల

95-126/242

భరస : వనఇకట రరమమరరవవ అడడ గరళల
ఇఇటట ననఇ:51-16-419
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నగగష అడడ గరళల
ఇఇటట ననఇ:51-16-419
వయసదస:32
లఇ: పవ
9196 MLJ2494052
పపరర: గకరరదతవ⌍ గగళలపవడడ⌍

9188 SQX2682755
పపరర: హరరనదరరయణ మమరర

భరస : సదరగష గఝదడ
ఇఇటట ననఇ:51-16-416
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరఘవయయ మమరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-418
వయసదస:82
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటసరదమ అడడ గరళల
ఇఇటట ననఇ:51-16-419
వయసదస:86
లఇ: పవ
9193 SQX0752204
పపరర: నదగరఇజత కకమమర అడడ గరళల

95-126/239

9207 SQX0793372
పపరర: సరయకకమమరర కకమమకరర

95-126/366

భరస : జగదదష కకమమకరర
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-126/368

9210 SQX0824250
పపరర: నరససఇహ మమరరస దదచతపలల
దచతపలల
తఇడడ:డ జగనదనధఇ దచతపలల
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-126/369
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9211 SQX1291731
పపరర: సరయ ఈశదర గఇటసరల

95-126/370

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ గఇటసరల
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:27
లఇ: పవ
9214 SQX2682680
పపరర: చడననకగశవరరవవ చగలలల టట

95-126/373

9215 SQX2682698
పపరర: ఉషరరరణణ చగలలల టట

95-126/376

9218 SQX2682649
పపరర: సరఇబశవరరవవ తదడతపలల
తఇడడ:డ రరమమకరరస తదడతపలల
ఇఇటట ననఇ:51-16-424
వయసదస:80
లఇ: పవ

9220 SQX2682664
పపరర: సరమమమజయమఝ తదడతపలల

9221 SQX2682672
పపరర: రమమదతవ తదడతపలల

95-126/379

భరస : సరఇబశవరరవవ తదడతపలల
ఇఇటట ననఇ:51-16-424
వయసదస:77
లఇ: ససస స

95-126/374

9224 SQX0870014
పపరర: యఇడడపగ
డ డ శశశలజ

95-126/372

9216 SQX1492404
పపరర: కకషష కరఇత తదడతపలల

95-126/375

తఇడడ:డ వరరఇజనవయ కకమమర తదడతపలల
ఇఇటట ననఇ:51-16-424
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-126/377

9219 SQX2682656
పపరర: వరరఇజనవయకకమమర తదడతపలల

95-126/380

9222 MLJ2494516
పపరర: నఇదకకషఫ ర ఆకకల

95-126/381

తఇడడ:డ బభలకకషష ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:51-16-425
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-126/383

95-126/384
9225 SQX0870022
పపరర: వనఇకట కకషష రరవవ యఇడడపగ
డ డ

తఇడడ:డ బభలకకషష⌍ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:51-16-425
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట అనల కకమమర యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:51-16-425
వయసదస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:51-16-425
వయసదస:72
లఇ: పవ

95-126/385
9226 SQX0870030
పపరర: వనఇకట అనల కకమమర
యఇడడపగ
డ డ
తఇడడ:డ వనఇకట కకషష రరవవ యమఇధడపగ
డ డ
ఇఇటట ననఇ:51-16-425
వయసదస:43
లఇ: పవ

9227 SQX1532341
పపరర: శరయమల ఆకకల

9228 SQX2682623
పపరర: బభలకకషష ఆకకల ఆకకల

భరస : నఇద kishore ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:51-16-425
వయసదస:32
లఇ: ససస స

9229 SQX2682631
పపరర: లలమకకమమరర ఆకకల⌍ ఆకకల

9230 MLJ0881581
పపరర: అఇజనకకమమరర⌍ -⌍

95-126/388

భరస : బభలకకషష⌍ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:51-16-425
వయసదస:58
లఇ: ససస స
9232 MLJ0881813
పపరర: వధదయసరగర⌍ నవరరళళ⌍
తఇడడ:డ హరరనదద⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-427
వయసదస:35
లఇ: పవ
9235 MLJ2490662
పపరర: రగణఝకరదతవ కకఇజగటట

95-125/151

భరస : శవరరమగగపరల
ఇఇటట ననఇ:51-17-427
వయసదస:58
లఇ: ససస స
9238 SQX2684009
పపరర: బభలగఝరరనదధఇ కకఇజగటట
తఇడడ:డ శవనదరరయణమమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-17-427
వయసదస:46
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-126/386

95-125/154

9233 MLJ2487288
పపరర: సదబబ రరవవ⌍ టటకరవ⌍

95-125/146

9231 MLJ0881706
పపరర: హరనదథ⌍ నవరరళళ⌍

95-125/147

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-427
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-125/149

9234 MLJ2487775
పపరర: శవరరమగగపరల కకఇజగటట

తఇడడ:డ రరమసదబబయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-427
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గఝరరనధఇ
ఇఇటట ననఇ:51-17-427
వయసదస:65
లఇ: పవ

95-125/152
9236 SQX1035022
పపరర: వనఇకట జయ నదగ శశష హహమ
బఇదద కకఇజగటట
భరస : బభల గఝరరనదథఇ
ఇఇటట ననఇ:51-17-427
వయసదస:42
లఇ: ససస స

9237 SQX1281781
పపరర: రచన వనఇకట కకఇజగటట
తఇడడ:డ ససవర రరఇ గగపరల కకఇజగటట
ఇఇటట ననఇ:51-17-427
వయసదస:34
లఇ: ససస స

9239 SQX2684017
పపరర: సదధ కకఇజగటట

9240 SQX0942144
పపరర: లకకక శశదత నఇబఝరర

భరస : శవనదనరరయణ
ఇఇటట ననఇ:51-17-427
వయసదస:69
లఇ: ససస స

95-126/387

తఇడడ:డ శశషగరరరరరవవ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:51-16-425
వయసదస:60
లఇ: పవ

భరస : టటకర.వ.సదబభబరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-427
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-125/148

95-126/378

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ తదడతపలల
ఇఇటట ననఇ:51-16-424
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : వరరఇజనవయకకమమర తదడతపలల
ఇఇటట ననఇ:51-16-424
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-126/382

9213 SQX1318279
పపరర: చఇదదడవత మదదద
భరస : నరససఇహరరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:52
లఇ: ససస స

భరస : చడననకగశవరరవవ⌍ చగలలల టట
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరరఇజనవయ కకమమర తదడతపలల
ఇఇటట ననఇ:51-16-424
వయసదస:34
లఇ: పవ

9223 SQX0548941
పపరర: ససజనయ ఆకకల

95-126/371

తఇడడ:డ రరమ రరవవ మదదద
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససతదరరమయయ చగలలల టట
ఇఇటట ననఇ:51-16-422
వయసదస:56
లఇ: పవ
9217 SQX1492420
పపరర: సఇదదప తదడతపలల

9212 SQX1318261
పపరర: నరససఇహరరవవ మదదద

95-125/155

95-125/150

95-125/153

95-125/156

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-17-428
వయసదస:31
లఇ: ససస స
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9241 SQX0942151
పపరర: సదబభబ రరవవ నఇబఝరర

95-125/157

తఇడడ:డ పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:51-17-428
వయసదస:61
లఇ: పవ
9244 SQX2394088
పపరర: రరమ ససత నఇబమరర

95-125/160

95-125/163

95-125/166

95-125/169

95-125/164

9251 SQX1204650
పపరర: చలస లమభభనద

9254 SQX1074350
పపరర: ససజనయ కరమశశటట

95-125/172

9257 SQX1531889
పపరర: సరమమమజయమఇ కరమశశటట

95-125/167

9260 SQX0995852
పపరర: వసఇత కకమమరర దతసద

95-125/162

9249 SQX0859793
పపరర: ససజనయ గఝఇటటరర

95-125/165

9252 MLJ0887489
పపరర: సరయబభబఝ ససదద దబతత
స న

95-125/168

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-17-431
వయసదస:58
లఇ: పవ
95-125/170

95-125/171
9255 SQX1258137
పపరర: గగపస పవన కకమమర కరమశశటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-17-431
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-125/173

భరస : వనఇకట రరవవ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-17-431
వయసదస:70
లఇ: ససస స
95-125/175

9246 MLJ2487676
పపరర: వనఇకటటశదరగఝపరస⌍ మమజగటట⌍

తఇడడ:డ వనఇగయయ గఝఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:51-17-430
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరరవ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-17-431
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తలల : సరఇబభడజయమఇ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-17-431
వయసదస:51
లఇ: పవ
9259 SQX2303022
పపరర: శరనవరస రరడడడ మఝననఇగర

9248 MLJ2490563
పపరర: ఉమమదతవ మమజగటట

95-125/159

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-430
వయసదస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చలస యయసదదదసద
ఇఇటట ననఇ:51-17-430
వయసదస:36
లఇ: పవ

భరస : వరపడసరద⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-431
వయసదస:36
లఇ: ససస స
9256 SQX1527912
పపరర: వనఇకటటసదరరరరవ కరమశశటట

95-125/161

భరస : వనఇకటటశదరగఝపస
ఇఇటట ననఇ:51-17-430
వయసదస:70
లఇ: ససస స

భరస : కరరరసక
ఇఇటట ననఇ:51-17-430
వయసదస:31
లఇ: ససస స
9253 MLJ0887539
పపరర: మఇజల⌍ గగల⌍

9245 MLJ2487478
పపరర: మఝరళ⌍ కకషష⌍

9243 SQX1318519
పపరర: పవరష సఇదదప నఇబమరర
తఇడడ:డ సదబభబరరవవ నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:51-17-428
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-430
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లవకకమమర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-430
వయసదస:37
లఇ: ససస స
9250 SQX1128736
పపరర: పసదపవలలటట ససమయ

95-125/158

భరస : సడబబరరవవ నఇబఝరర
ఇఇటట ననఇ:51-17-428
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : సదబబ రరవవ నఇబమరర
ఇఇటట ననఇ:51-17-428
వయసదస:60
లఇ: ససస స
9247 MLJ2490555
పపరర: రరప⌍ కకమమకరర⌍

9242 SQX0998260
పపరర: రరమ ససత నఇబఝరర

9258 SQX1531897
పపరర: వజయ లకడక కరమశశటట

95-125/174

భరస : వనఇకటటసదర రరవవ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-17-431
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-125/176

9261 SQX2429884
పపరర: ఏడడకకఇడలక దతశ

95-125/177

తఇడడ:డ వరరరరడడడ మఝననఇగర
ఇఇటట ననఇ:51-17-431
వయసదస:50
లఇ: పవ

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:51-17-432
వయసదస:67
లఇ: ససస స

95-125/178
9262 SQX1347658
పపరర: ఉమ మహహశదర రరవవ
పసరరమమళల
తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ పసరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:51-17-433
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-125/179 9264 SQX0100735
9263 SQX0029447
పపరర: వనఇకట కకషష మమరరస కకనదగమలల
పపరర: శవనఆగరభమషణ అభమనయ⌍
డథగరపరరస⌍
తఇడడ:డ వనఇకట శరనవరస రరవవ కకనదగమలల
తఇడడ:డ రరఇబభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-434
ఇఇటట ననఇ:51-17-434
వయసదస:40
లఇ: పవ
వయసదస:34
లఇ: పవ

95-125/180

9265 MLJ2487361
పపరర: వనఇకటటశదరరరర గరరల పరటట⌍

9266 MLJ2490415
పపరర: సదబబలమ గఝఇడద⌍

95-125/181

తఇడడ:డ ఆదడయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-435
వయసదస:99
లఇ: పవ
9268 SQX0825919
పపరర: ఆఇజనవయ శరక ఈమన
తఇడడ:డ కకషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-17-436
వయసదస:54
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ చన వనఇకటటశదరరల దతశ
ఇఇటట ననఇ:51-17-432
వయసదస:74
లఇ: పవ

95-125/182

9267 MLJ0880104
పపరర: శరయమసదఇదరరరవవ ⌍
అఇబడడపవడడ⌍
తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరవవ ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-436
వయసదస:64
లఇ: పవ

95-125/183

95-125/185

9270 SQX2276962
పపరర: లకడక ససతమమబ బబ బబ

95-125/186

భరస : మలల ఖమరరఫ నరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-17-435
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-125/184

9269 SQX1359893
పపరర: సదగఝణ బభలజగపలల
తఇడడ:డ ఆఇజనవయఝలక బభలజగపలల
ఇఇటట ననఇ:51-17-436
వయసదస:93
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సదబబరరవవ బబ బబ
ఇఇటట ననఇ:51-17-443
వయసదస:74
లఇ: ససస స
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9271 SQX0824391
పపరర: సకజన అడడసదమలల

95-126/389

తఇడడ:డ జగనదనథ రరవవ అడడసదమలల
ఇఇటట ననఇ:51-17-443
వయసదస:31
లఇ: ససస స
9274 SQX0887414
పపరర: రరఘవవఇదడ రరవవ

95-125/188

95-125/191

9278 MLJ0881490
పపరర: నదగలకడక బచదచ

9281 SQX0284620
పపరర: శవ శఇకర ససఇగ కతడ⌍

భరస : లకడక శరనవరస రరవవ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:51-18-438 DNO.13-2-22
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమమన ససఇగ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-439
వయసదస:57
లఇ: పవ

9283 SQX0285049
పపరర: నదరరయణ బభయ కతడ

9284 SQX0758078
పపరర: జజయతశర కతడ

95-125/213

భరస : శవ శఇకర ససఇగ కతడ
ఇఇటట ననఇ:51-18-439
వయసదస:55
లఇ: ససస స
9286 SQX0758367
పపరర: మమధవ బభయ కతడ
భరస : సతయనదరరయణ ససఇగ
ఇఇటట ననఇ:51-18-439
వయసదస:48
లఇ: ససస స
9289 MLJ0884585
పపరర: సదనత చలవరదద

95-125/219

తఇడడ:డ రరఘవవఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-440
వయసదస:64
లఇ: పవ
9295 SQX2683985
పపరర: వనఇకటరతనఇ యఇడమమరర

95-125/225

భరస : చలపతరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-442
వయసదస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-125/214

95-125/193
9279 SQX1796374
పపరర: వనఇకట సరయ శర వషత
ష బచదచ

9282 SQX0752816
పపరర: గగపరలససఇగ కతడ

95-125/196

9285 SQX0758334
పపరర: కతడ యల జర దదరర

95-125/215

తఇడడ:డ శవ శఇకరససఇగ
ఇఇటట ననఇ:51-18-439
వయసదస:30
లఇ: ససస స

95-125/217 9288 SQX1796382
9287 SQX1533026
పపరర: లకడక సరయ నరగఇదడ ససఇగ కతడ
పపరర: బభల చడనతనయ ససఇగ కతడ

9290 MLJ0884890
పపరర: ధనదఇజయరరవవ⌍ ఛలవరదద⌍

9293 SQX0692681
పపరర: సఇజవ ఇననఇజ

9296 SQX2683993
పపరర: పపడమలత యఇడమమరర

9299 MLJ2487213
పపరర: శవ⌍ అఇకరళళ⌍
తఇడడ:డ హహసపసన⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-442
వయసదస:47
లఇ: పవ

95-125/218

తఇడడ:డ గగపరల ససఇగ కతడ
ఇఇటట ననఇ:51-18-439
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-125/220

9291 SQX0680827
పపరర: సదజజత ఇననఇజ

95-125/221

భరస : రరమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-18-440
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-125/223

9294 SQX2141562
పపరర: పడసరద పవలకకఇడ

95-125/224

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ పవలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:51-18-440
వయసదస:21
లఇ: పవ
95-125/226

భరస : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:51-18-440
వయసదస:79
లఇ: ససస స
95-125/228

95-125/190

తఇడడ:డ బభలమజ ససఇగ
ఇఇటట ననఇ:51-18-439
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమమమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-18-440
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-440
వయసదస:86
లఇ: పవ
9298 MLJ0887604
పపరర: పరరదత⌍ -⌍

95-125/195

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-440
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-125/222

తఇడడ:డ రరఘవవఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-437
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకడక శరనవరస రరవవ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:51-18-438
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గగపరల ససఇగ కతడ
ఇఇటట ననఇ:51-18-439
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : ధనదఇజయరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-440
వయసదస:48
లఇ: ససస స
9292 SQX0692400
పపరర: రరమమమరరస ఇననఇజ

95-125/192

తఇడడ:డ శవ శఇకర ససఇగ
ఇఇటట ననఇ:51-18-439
వయసదస:32
లఇ: ససస స
95-125/216

95-125/187

తఇడడ:డ ధనదఇజయరరవవ చలవరధద
ఇఇటట ననఇ:51-18-437
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : నదగరరజ
ఇఇటట ననఇ:51-18-438
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-125/194

9273 SQX0887406
పపరర: మఝరళధర పఇడతశదర

95-125/189 9276 SQX1257626
9275 SQX1257584
పపరర: దతవ వనఇకట నవయ శర చలవరధద
పపరర: తరరణణ చలవరధద

తఇడడ:డ ధనదఇజయరరవవ చలవరధద
ఇఇటట ననఇ:51-18-437
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఝరళధర పరఇడతశదర
ఇఇటట ననఇ:51-18-437
వయసదస:24
లఇ: ససస స
9280 SQX2365146
పపరర: వనఇకట సదధదరరణణ బచదచ

95-126/390

తఇడడ:డ మలల కరరరఫ న రరవవ అడడసదమలల
ఇఇటట ననఇ:51-17-443
వయసదస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జనదరదన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-437
వయసదస:84
లఇ: పవ
9277 SQX1624981
పపరర: మమనస పరఇడతశదర

9272 SQX1415190
పపరర: జగనదనథరరవవ అడడసదమలల

9297 MLJ0887596
పపరర: చలపతరరవవ⌍ మమచవరపవ⌍

95-125/227

తఇడడ:డ చననకకటయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-442
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-125/229

9300 MLJ2487577
పపరర: శరనవరసద⌍ అఇకరళళ⌍

95-125/230

తఇడడ:డ హహసపసన⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-442
వయసదస:36
లఇ: పవ
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9301 MLJ2490621
పపరర: లకక⌍ అఇకరళళ⌍

95-125/231

భరస : శవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-442
వయసదస:41
లఇ: ససస స
9304 SQX1584904
పపరర: సరఇబశవ రరవవ అమ
ల జ

95-125/234

95-125/237

9308 SQX0887380
పపరర: వలవరతత నదగ లకకక శరరదణణ

95-125/240

9311 SQX1027763
పపరర: రమయ పసడయమఇక వలవవటట

95-125/243

9314 SQX2683977
పపరర: వనఇకటరమణదరరవవ ఆలపరటట
తఇడడ:డ వనఇకటకకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-18-443
వయసదస:58
లఇ: పవ

9316 MLJ0886655
పపరర: శరనదగలకడక గరఇధద

9317 SQX0572388
పపరర: కకలల పర వనఇకటటశదర రరవవ

95-125/246

తఇడడ:డ వనఇకటలలమపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-18-444
వయసదస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట లల పడసరద గరఇథద
ఇఇటట ననఇ:51-18-444
వయసదస:36
లఇ: పవ

9320 SQX1257758
పపరర: శరవదయ గరఇధద

తఇడడ:డ వనఇకట లల పడసరద గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:51-18-444
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : వ.యనచఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:55
లఇ: ససస స
9328 SQX0680892
పపరర: పదకకకమమరర గఝగరరలఇ
భరస : పవలమలరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:56
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-125/241

9326 MLJ2490191
పపరర: చననమమకయ ఏనమరరడడ

95-125/244

9329 SQX0692301
పపరర: నటరరజజ పపరరమళళ
తఇడడ:డ గకరరశఇకర
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:34
లఇ: పవ

9309 SQX0945378
పపరర: వలవవటట హహమ సదససకత

95-125/239

9312 SQX1319475
పపరర: అనడరరధ అలపరటట

95-125/242

9315 MLJ0885947
పపరర: శవనదగగశదరర గరఇధద

95-125/245

తఇడడ:డ సడరయ పడకరశ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-444
వయసదస:42
లఇ: ససస స
95-125/247

9318 SQX1155432
పపరర: శరరద దతవ గరఇథద

95-125/248

భరస : వనఇకట లల పడసరద గరఇథద
ఇఇటట ననఇ:51-18-444
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-125/250

9321 SQX2683951
పపరర: వనఇకటలలమపడసరద గరఇధద

95-125/251

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:51-18-444
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-125/253

9324 MLJ2487742
పపరర: గకరరశఇకర పసరరమమళళ

95-125/254

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-125/256

భరస : గఝరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-125/258

95-125/236

భరస : వనఇకట రమణ రరవవ అలపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-18-443
వయసదస:57
లఇ: ససస స

భరస : వనఇటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-125/255

9306 SQX0752808
పపరర: రవచఇదడన నటరరజన

తలల : ఉష రరణణ
ఇఇటట ననఇ:51-18-443
వయసదస:32
లఇ: ససస స

భరస : శర సరయ కకషష గరఇధద
ఇఇటట ననఇ:51-18-444
వయసదస:34
లఇ: ససస స

95-125/252 9323 MLJ0880963
9322 SQX2683969
పపరర: శర రరమ చఇదడ భకకలక గఝపస గరఇధద
పపరర: సదజజత ఊటటకలరర

9325 MLJ2490183
పపరర: రరజగశదరర పసలక

95-125/238

తఇడడ:డ వనఇకట రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-444
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-125/249

95-125/233

తఇడడ:డ నటరరజన
ఇఇటట ననఇ:51-18-443
వయసదస:66
లఇ: పవ

తలల : ఉష రరణణ వలవవటట
ఇఇటట ననఇ:51-18-443
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రరవవ ఆలపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-18-443
వయసదస:27
లఇ: ససస స

9319 SQX1155440
పపరర: శర సరయ కకషష గరఇథద

95-125/235

తలల : ఉష రరణణ
ఇఇటట ననఇ:51-18-443
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ రరవవ అలపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-18-443
వయసదస:30
లఇ: పవ
9313 SQX1351386
పపరర: వననషషవ దతవ ఆలపరటట

9305 SQX2355972
పపరర: రరప తతనదగఝఇటల

9303 SQX1581314
పపరర: కకరస ర అమ
ల జ
భరస : సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-442
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:51-18-442
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : రవచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:51-18-443
వయసదస:34
లఇ: ససస స
9310 SQX1013705
పపరర: వఇశ కకషష అలపరటట

95-125/232

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-442
వయసదస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-442
వయసదస:35
లఇ: పవ
9307 SQX0757724
పపరర: దదపసస శరణయ ఆర

9302 SQX0692269
పపరర: వననద రరమకకషష ససహహచ

9327 MLJ2490803
పపరర: సదనత పసరరమమళళ

95-125/257

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-125/259

9330 SQX0692467
పపరర: వవణఝ గగపరల గఝగరరలఇ

95-125/260

తఇడడ:డ పవలమలరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:31
లఇ: పవ
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9331 SQX0825927
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ వవటటకలరర

95-125/261

తఇడడ:డ రరధద కకషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:58
లఇ: పవ
9334 SQX1347807
పపరర: పవలమల రరవవ గఝగరరలఇ

95-125/264

95-125/266

95-125/269

తఇడడ:డ శరనవరసద మమకర
ఇఇటట ననఇ:51-18-446
వయసదస:38
లఇ: పవ
9343 MLJ0887026
పపరర: పదక కర

95-125/272

95-125/275

95-125/278

95-125/281

తఇడడ:డ కకషఫ ర
బభబఝ మఝరరకకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-125/270

9350 MLJ0886903
పపరర: సదబడమణయఇ⌍ ఏవ⌍

9353 MLJ2487759
పపరర: సరఇబశవరరవవ పసరరమమళళ

95-125/284

95-125/287

95-125/273

9339 SQX2327799
పపరర: ససఇధదజ మమకర

95-125/268

9342 SQX2340800
పపరర: సదవరష లకడక మమకర

95-125/271

9345 MLJ0887190
పపరర: లమవణయకకమమర కర

95-125/274

తఇడడ:డ రరమమఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-18-447
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-125/276

9348 MLJ0882845
పపరర: వనఇకటనదగరఇజనవయఝలక బ

95-125/277

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:47
లఇ: పవ
95-125/279

9351 MLJ0886911
పపరర: శరయమలమదతవ⌍ ఏ⌍

95-125/280

భరస : వ.సదబడమణయఇ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-125/282

9354 MLJ2490795
పపరర: లకడక పసరరమళల

95-125/283

భరస : గకరరశఇకర
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:54
లఇ: ససస స

9356 SQX0680843
పపరర: హHARITA Vరరత వరణణ
మఝరరకకపవడడ
భరస : కకశశరగ బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:55
లఇ: ససస స

95-125/285

9359 SQX2683936
పపరర: రరమమఇజనవయఝలక కకరతస

95-125/288

తఇడడ:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:69
లఇ: పవ

95-126/391

భరస : శరనవరసద మమకర
ఇఇటట ననఇ:51-18-446
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:42
లఇ: ససస స
9358 SQX1351485
పపరర: హనషర మఝరరకకపవడడ

9341 SQX2328078
పపరర: శరనవరసద మమకర

9347 MLJ0880930
పపరర: వనఇకటసదబబరతనఇ బ

9336 SQX0824425
పపరర: రరధద రరణణ పసలక

తఇడడ:డ శరనవరసద మమకర
ఇఇటట ననఇ:51-18-446
వయసదస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకషషరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:35
లఇ: పవ
9355 SQX0561787
పపరర: కకలల పర రమమదతవ

95-125/267

తఇడడ:డ బభలయయ
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:72
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటసదబబరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:46
లఇ: ససస స
9352 MLJ2487296
పపరర: పవనదసమమర⌍ ఏ⌍

9338 SQX0692293
పపరర: వనఇకట మహహశదర రరవవ
బబ గర వరపవ
తఇడడ:డ కనకరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:51-18-446
వయసదస:74
లఇ: పవ

9344 MLJ0887174
పపరర: హహమశర కర

95-125/263

తఇడడ:డ చఇదడ కకమమర రరడడడ పసలక
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : లమవణయకకమమర
ఇఇటట ననఇ:51-18-447
వయసదస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమమఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-18-447
వయసదస:43
లఇ: పవ
9349 MLJ0884759
పపరర: సదబభబయమక బ

95-125/265

తఇడడ:డ దదరరరపడసరద రరవవ మమకర
ఇఇటట ననఇ:51-18-446
వయసదస:70
లఇ: పవ

భరస : లకకకకరఇత
ఇఇటట ననఇ:51-18-447
వయసదస:41
లఇ: ససస స
9346 SQX2683944
పపరర: లకకకకరఇతదరరవవ కకరతస

9335 SQX1796580
పపరర: కకటటశదర రరవవ పసరరమమళల

9333 SQX1347732
పపరర: సరయ పవన కకమమర గఝగరరలఇ
తఇడడ:డ పవలమల రరవవ గఝగరరలఇ
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ పసరరమమళల
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట మహహశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-446
వయసదస:69
లఇ: ససస స
9340 SQX2328029
పపరర: హహతశరయమ మమకర

95-125/262

తలల : రరజగశదరర పసలక
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశదర రరవవ గఝగరరలఇ
ఇఇటట ననఇ:51-18-445
వయసదస:62
లఇ: పవ
9337 SQX0680835
పపరర: సతయవత బబ గర వరపవ

9332 SQX1074368
పపరర: రరధదరరన పసలక

9357 SQX0692350
పపరర: కకశశరగ బభబఝ మఝరరకకపవడడ

95-125/286

తఇడడ:డ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:51-18-448
వయసదస:54
లఇ: పవ
9360 SQX0692251
పపరర: కకషష కరఇత గరదడ

95-125/289

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:51-18-449
వయసదస:31
లఇ: పవ
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9361 SQX0887463
పపరర: రరకగష కకరషష గరదడ

95-125/290

తఇడడ:డ వనఇకట రమణ
ఇఇటట ననఇ:51-18-449
వయసదస:28
లఇ: పవ
9364 MLJ0880997
పపరర: భవరన⌍ పసరరమమళళ⌍

95-125/293

95-125/296

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:51-18-450
వయసదస:59
లఇ: పవ
9370 SQX2683910
పపరర: శశషరరరవవ కకతత
స రర

95-125/299

95-131/553

95-131/556

95-131/559

95-131/562

తఇడడ:డ శఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-460
వయసదస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-125/300

9380 SQX2676740
పపరర: పదకజ పవవరదడ⌍

9383 SQX2676716
పపరర: వజయలకడక పవవరదడ

95-131/565

95-131/554

9369 SQX1063858
పపరర: మణణ కకషష చడనతనయ వఇదవరసస

9372 SQX1442201
పపరర: పవరష చఇదడ శరససస స మమళచడరరవవ

9375 SQX0269191
పపరర: పడవణ పవవరదడ⌍

తఇడడ:డ వనఇకట కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-460
వయసదస:73
లఇ: పవ

95-125/301

95-131/555

95-131/557

9378 SQX2676724
పపరర: బభలపడసరదరరవవ పవవరదడ⌍

95-131/558

తఇడడ:డ పవననయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-456
వయసదస:68
లఇ: పవ
95-131/560

9381 MLJ2519114
పపరర: వనఇకటరమమష పవవరదడ

95-131/561

తఇడడ:డ మహన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-459
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-131/563

9384 MLJ2518918
పపరర: లకడక పవవరదడ

95-131/564

భరస : దదనవష
ఇఇటట ననఇ:51-19-459/1
వయసదస:45
లఇ: ససస స

95-131/566 9387 SQX0726315
9386 MLJ2519528
పపరర: నదగలకకక తడపవరసదఇదరర బబ లశశటట
పపరర: దతవ మటట పలల

9389 SQX0726679
పపరర: శఇకరరరవవ మటట పలల

95-125/298

తఇడడ:డ పడసరదరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-456
వయసదస:38
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటచఇదడకకమమర
ఇఇటట ననఇ:51-19-459/1
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-131/568

95-125/295

తఇడడ:డ వనఇకట నదరరయణ శరక మమళచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-452
వయసదస:67
లఇ: పవ

భరస : మహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-459
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరమమశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-459/1
వయసదస:66
లఇ: పవ
9388 SQX0726430
పపరర: లలత మటట పలల

9377 SQX1818574
పపరర: ససమయ గగరరర

9366 MLJ0886010
పపరర: వజయలకడక కకతత
స రర

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-450
వయసదస:28
లఇ: పవ

భరస : బభలపడసరదరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-456
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-459
వయసదస:47
లఇ: పవ
9385 MLJ2519510
పపరర: వనఇకటచఇదడకకమమర బబ లశశటట ⌍

95-125/297

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గగరరర
ఇఇటట ననఇ:51-19-456
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఝరరనదధఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-456
వయసదస:58
లఇ: పవ
9382 SQX2676708
పపరర: దదనవష పవవరదడ

9368 SQX1063833
పపరర: భవయ జజయత వఇడవరసస

9374 MLJ2519981
పపరర: వనఇకట నరజ గరరర⌍ ⌍

95-125/292

భరస : శశషరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-450
వయసదస:66
లఇ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-456
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ గరగర
ఇఇటట ననఇ:51-19-456
వయసదస:29
లఇ: పవ
9379 SQX2676732
పపరర: సతయనదరరయణ గరరర⌍

95-125/294

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ శరససస స మమళచడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-452
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభలపడసరదరరవవ ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-456
వయసదస:41
లఇ: పవ
9376 SQX1092493
పపరర: వజయ దదపక గరగర

9365 MLJ0883975
పపరర: హరరవనఇకట నరరసఇహరరవవ
కకతత
స రర
తఇడడ:డ శశషరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-450
వయసదస:51
లఇ: పవ

9371 SQX1027821
పపరర: ఫణణ కకమమర మమళచడరరవవ

9363 SQX2683928
పపరర: వనఇకటరమణ గరదడ
తఇడడ:డ మసరసన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-449
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబ శవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-18-450
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరరరఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:51-18-450
వయసదస:75
లఇ: పవ
9373 MLJ0930792
పపరర: పడశరఇత పవవరదడ⌍ ⌍

95-125/291

భరస : వనఇకట రమణ గరడత
ఇఇటట ననఇ:51-18-449
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గకరరశఇకర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-18-450
వయసదస:36
లఇ: ససస స
9367 SQX0564575
పపరర: వఇడవళ సరఇబశవ రరవవ

9362 SQX2276921
పపరర: పదక పప గడదదఇడద

95-131/567

భరస : శఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-460
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-131/569

9390 SQX2503548
పపరర: లల కకషష సరయ పఇచపఅలమ

95-113/860

తఇడడ:డ శరనవరసరఓ పఇచపఅలమ
ఇఇటట ననఇ:51-19-462
వయసదస:29
లఇ: పవ
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9391 SQX2503985
పపరర: వజయ లకడక పఇచపఅలమ

95-125/302

భరస : లల కకషష సరయ పఇచపఅలమ
ఇఇటట ననఇ:51-19-462
వయసదస:29
లఇ: ససస స
9394 MLJ0883645
పపరర: శరనవరసరరవవ గరదడ

95-125/304

95-125/307

95-125/310

భరస : కకనయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:69
లఇ: ససస స
9403 SQX0275933
పపరర: రమమష⌍ రఇగఇ⌍

95-125/313

95-125/316

95-125/308

9401 MLJ2490787
పపరర: సరయసదధదమమదవ గరదడ

95-125/311

9407 SQX1257188
పపరర: వననషషవ గరదత

95-125/319

9410 SQX1495085
పపరర: పడగత రరవవ గదత

తఇడడ:డ కకషషపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-19-465
వయసదస:39
లఇ: ససస స

9413 MLJ2490381
పపరర: లకకకకకమమరర టట

తఇడడ:డ రరమరరవవ పస సన
ఇఇటట ననఇ:51-19-465
వయసదస:71
లఇ: పవ
9418 MLJ0882670
పపరర: అలవవలకమఇగమక టట
భరస : శరహరరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:75
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-125/314

95-125/317

9419 MLJ0882688
పపరర: వనఇకటరమణ టట
తఇడడ:డ శరహరరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:42
లఇ: పవ

95-125/309

9402 SQX0275917
పపరర: రఇగనదద⌍ రఇగఇ⌍

95-125/312

9405 SQX1063601
పపరర: కకనయయ గరదడ

95-125/315

9408 SQX1257238
పపరర: సరయ శవ వగగనశ గరదత

95-125/318

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గరదత
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-125/320

9411 SQX1861632
పపరర: సఫ దమయరజన ధదచతపఅల

95-125/321

తఇడడ:డ ససతద రరమమఇజనవయఝలక ధదచతపఅల
ఇఇటట ననఇ:51-19-464/2
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-125/323

9414 SQX1258996
పపరర: శరరదణణ యమమజజల

95-125/324

భరస : సదబడమణయ శరత బభబఝ అఇబడడపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-125/326

భరస : వవఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465
వయసదస:64
లఇ: ససస స
95-125/328

9399 MLJ2490498
పపరర: నదగగశదరమక దద

తఇడడ:డ గఝరవయయ గరదడ
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:79
లఇ: పవ

భరస : కకషషపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-19-465
వయసదస:67
లఇ: ససస స

95-125/325 9416 SQX2683902
9415 SQX2032282
పపరర: వర వనఇకట రతనఇ పదకనదభఝన
పపరర: వవదవత పదకనదభఝన

95-125/306

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : రవఇదడ గదత
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-125/322

9396 MLJ2487353
పపరర: పడసరద రరవవ అయత

భరస : ఆఇజనవయఝలక డక.యస.ఆర
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ గరదత
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:28
లఇ: ససస స

భరస : రరమ కకషష చడనతనయ దదచతపలల
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:38
లఇ: ససస స
9412 MLJ2490373
పపరర: దతవకరకకమమరర టట

9398 MLJ2487486
పపరర: దదచతపలల ససత రరమ
ఆఇజనవయఝలక
తఇడడ:డ వనఇకట కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:66
లఇ: పవ

9404 SQX0276022
పపరర: లకడక⌍ రఇగఇ⌍

95-125/303

తఇడడ:డ తరరమలనదధఇ అయత
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:67
లఇ: పవ

భరస : రమమష⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సఇపత కకమమర
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:50
లఇ: ససస స
9409 SQX1359935
పపరర: రరప దతవ దదచతపలల

95-125/305

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:50
లఇ: పవ
9406 SQX1063627
పపరర: ధన లకడక ధనపరల

9395 MLJ2487205
పపరర: దదలపవసమమర చతగఝ

9393 MLJ0882969
పపరర: నరకలమదతవ అడపరష
భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభల నగగశ బభబఝ చతగఝ
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ డక ఏస ఆర అఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:39
లఇ: పవ
9400 MLJ2490746
పపరర: యయగగశదరరదతవ గరదడ

95-131/570

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-462
వయసదస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకనయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-464
వయసదస:50
లఇ: పవ
9397 MLJ2487379
పపరర: చడనతనయ దదచతపలల

9392 SQX2676690
పపరర: అఇజమక నమకల

9417 MLJ0882225
పపరర: గరరరజజకకమమరర తతలల
ల రర

95-125/327

భరస : పసననదదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:79
లఇ: ససస స
95-125/329

9420 MLJ0883389
పపరర: ఝమనసవరన టట

95-125/330

తఇడడ:డ శరహరరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:44
లఇ: ససస స
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9421 MLJ0884148
పపరర: శవనదగశరనవరస ఐ

95-125/331

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:39
లఇ: పవ
9424 MLJ0887109
పపరర: జగనదనధరరవవ యఇ

95-125/334

95-125/337

95-125/340

95-125/343

95-125/346

95-125/349

9442 MLJ0886671
పపరర: సడరరయ నదరరయణ
యన.యన.వ
తఇడడ:డ షరభభచదరరయలక
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-125/352

9445 MLJ2490548
పపరర: నదగమణణ యన

95-125/355

భరస : సడరగయనదరరయమణ ఏన.వ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:42
లఇ: ససస స

భరస : రరజగష
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

9431 SQX0610006
పపరర: అరరణ కకమమరర బతతచ

9434 SQX0887307
పపరర: గణణష బభబఝ బఇధరరవవరర

9437 SQX2373520
పపరర: యష జరనన

9440 MLJ0882654
పపరర: వనఇకటజనదరద నరరవవ పస

95-125/341

95-125/336

9429 MLJ2490761
పపరర: వజయలకడక కరరరవవల

95-125/339

9432 SQX0612473
పపరర: లకడక శరనవరస రరవవ బతతచ

95-125/344

9435 SQX1013515
పపరర: మదన మహన నఇదదయల

95-125/347

9438 MLJ0881730
పపరర: కఇచన పరతరగషర

95-125/348

భరస : లలతతసమమర
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:47
లఇ: ససస స
95-125/350

9441 MLJ0884155
పపరర: కకటటశదరరరవవ ఐ

95-125/351

తఇడడ:డ సదరయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:68
లఇ: పవ

95-125/353
9443 MLJ0887935
పపరర: రగజజశవబభనద శశఖర చచదరర
తలల ఇ
తఇడడ:డ ససతదరరమమఇజనవయఝలక చచదరర తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:36
లఇ: పవ

9444 MLJ0887976
పపరర: గఇగరభభరత తలల ఇ
తఇడడ:డ శతదరరమమఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:36
లఇ: ససస స

9446 MLJ2490811
పపరర: సదకనయ కరరషరపవ⌍

9447 SQX0275966
పపరర: అనదరరధ బ

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ బతతచ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:40
లఇ: ససస స

95-125/345

తఇడడ:డ నరససఇహ చదరరయలక నఇదదయల
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటపవననయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:57
లఇ: పవ

9449 SQX0609974
పపరర: లకడక జల పసడయ బతతచ

95-125/342

తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ బతతచ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:50
లఇ: పవ

95-125/356

భరస : వనఇకట రమమశ కకమమర⌍
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-125/358

9426 MLJ2487692
పపరర: వనఇకటటశదరరల కరరరవవల

భరస : వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలత కకమమర జరనన
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:23
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటజనదరదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:52
లఇ: ససస స

9448 SQX0320184
పపరర: దదపసస టట వనన

95-125/338

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:35
లఇ: పవ

భరస : మదన మహన
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:42
లఇ: ససస స
9439 MLJ0882613
పపరర: కనగదదరర పస

9428 MLJ2487833
పపరర: నరససఇహరరవవ టట

95-125/333

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:62
లఇ: పవ

భరస : లకడక శరనవరస రరవవ బతతచ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:34
లఇ: ససస స
9436 SQX1013523
పపరర: లకడక శరరష తరరమల

95-125/335

తఇడడ:డ సడరయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:69
లఇ: పవ

భరస : నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:66
లఇ: ససస స
9433 SQX0887299
పపరర: జజయతరమమమ బఇధరరవవరర

9425 MLJ2487304
పపరర: కకషషపడసరద టట

9423 MLJ0886705
పపరర: నదగమణణ యఇ
భరస : జగనదనథరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:74
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:49
లఇ: పవ
9430 MLJ2490837
పపరర: వసఇతలకడక టట.

95-125/332

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:51-19-465/1
వయసదస:70
లఇ: పవ
9427 MLJ2487809
పపరర: రరజగశ తతమకఇదదడ

9422 MLJ0885459
పపరర: లకడకనదగసదశల ఐ

95-125/354

95-125/357

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-125/359

9450 SQX0610014
పపరర: మమధవ అఇజన బచదచ

95-125/360

భరస : నదగ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:36
లఇ: ససస స
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9451 SQX0612481
పపరర: శరనవరస రరవవ ఒరరస

95-125/361

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:52
లఇ: పవ
9454 SQX0887281
పపరర: సదబబ రరవవ బఇధఇరరవవరర

95-125/364

95-125/367

95-125/370

9458 SQX0949214
పపరర: పవన ఆదదతయ బఇధఇరరవవరర

9461 SQX1391242
పపరర: సదధ మణణ కకపషరపవ

95-125/373

9464 SQX1517830
పపరర: సదబదడ గగవరద నఇ

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ తలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:69
లఇ: పవ
95-125/379

9472 SQX1624999
పపరర: ఉమసరడవఇత కకమకతతటట

9473 SQX2683852
పపరర: సదబడహకణయఇ బతతచ

భరస : కగ మఝరళ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:51
లఇ: పవ
9478 MLJ0881656
పపరర: రరమకకషరషరరవవ టట.వ
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:48
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-125/371

9476 SQX2683886
పపరర: రమమష కకమమర బచదచ

95-125/374

95-125/377

95-125/369

9462 SQX1391333
పపరర: రరమయయ కకపషరపవ

95-125/372

9465 SQX1517848
పపరర: సడరయనదరరయణ చదరరయలక
గగవరద నఇ
తఇడడ:డ శశషరచదరరయలక గగవరద నఇ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-125/375

9468 SQX1573758
పపరర: రరమమ రరవవ అబభబరరడడ

95-125/378

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక అబభబరరడడ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:43
లఇ: పవ

9479 MLJ0881672
పపరర: బలరరమకకషష రరవవ పస
తఇడడ:డ వనఇకట పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:56
లఇ: పవ

95-125/381

తఇడడ:డ లకడక శరనవరస రరవవ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:24
లఇ: పవ
95-125/383

95-125/384
9474 SQX2683860
పపరర: లలత కకమమర జరనన లలత
కకమమర జరనన
తఇడడ:డ సదమరకల జరనన సదమరకల జరనన
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:53
లఇ: పవ

95-125/386

9477 SQX2683894
పపరర: జయలకడక బచదచ

తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:46
లఇ: పవ
95-125/388

95-125/366

తఇడడ:డ నదరరయణ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:78
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:78
లఇ: పవ
95-125/385

9459 SQX1169102
పపరర: శరనవరస రరవవ మమజగటట

95-125/380 9471 SQX1624536
9470 SQX1573782
పపరర: వనఇకట సతయనదరరయణ కకపసషశశటట
పపరర: పవన కకశక బచదచ

తఇడడ:డ లలట చఇదడ రరవవ కకపసషశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:58
లఇ: పవ

95-125/382

9456 SQX0888792
పపరర: ఓఇకరర లకడక పడసనన సదఇకర

తఇడడ:డ నదఇచదరయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : రరమమ రరవవ అబభబరరడడ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:40
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సతయనదరరయణ కకపసషశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:52
లఇ: ససస స

9475 SQX2683878
పపరర: సతయనదరరయణ బచదచ

95-125/368

భరస : సడరయనదరరయణ చదరరయలక గగవరద నఇ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:51
లఇ: ససస స

95-125/376 9467 SQX1573741
9466 SQX1545484
పపరర: ససతద రరమమఇజనవయఝలక తలల ఇ
పపరర: అనదపమ కసరసల

95-125/363

తఇడడ:డ ఉదయ చఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సడరయనదరరయణ చదరరయలక గగవరద నఇ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:27
లఇ: ససస స

9469 SQX1573774
పపరర: వర వనఇకట లకడక కకపసషశశటట

95-125/365

తఇడడ:డ సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:32
లఇ: పవ

భరస : శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:45
లఇ: ససస స
9463 SQX1517822
పపరర: భభరర వ గగవరదనఇ

9455 SQX0887315
పపరర: హనదమమయమక కకఇడడమఝటల

9453 SQX0692319
పపరర: బభల మలలల శదర రరవవ కలనల
తఇడడ:డ పరనకరలక
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:81
లఇ: పవ

భరస : సదబభబ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉదయ చఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:34
లఇ: పవ
9460 SQX1169144
పపరర: మమమధదల దతవ మమజగటట

95-125/362

భరస : బభలమలలల శదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:65
లఇ: పవ
9457 SQX0888834
పపరర: వనఇకటటష సదఇకర

9452 SQX0680702
పపరర: రరమరరజయఇ కలనల

95-125/387

భరస : సదబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466
వయసదస:69
లఇ: ససస స
95-125/389

9480 MLJ0882092
పపరర: పడసరద టట.వ.డడ

95-125/390

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:46
లఇ: పవ
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9481 MLJ0882100
పపరర: రరగరన టటయల

95-125/391

భరస : పడసరద టటవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:38
లఇ: ససస స
9484 MLJ0883488
పపరర: లలతకకమమరర పచచపవలకసద

95-125/394

9491 SQX0563437
పపరర: పవరషచఇదడ రరవవ శఖమకకలకల

95-125/402

95-125/403

9494 SQX1063866
పపరర: రమమశ బభబఝ కటటవరపవ

95-125/589

9497 SQX0243949
పపరర: పసడత కరరరమమరర

95-125/404

9500 SQX0780460
పపరర: మణణపవరష కకపవరర

95-125/590

9503 SQX1063882
పపరర: వననద బభబఝ కటటవరపవ

95-125/593

9506 SQX2136331
పపరర: సదలలచన కకలల
ల రర
భరస : గగపరలకకషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-19-467,FLAT SF2
వయసదస:58
లఇ: ససస స

9508 SQX1951367
పపరర: వనఇకట రమణ సడరరనడడ

9509 SQX1951391
పపరర: కకషషవవణణ మరరయమల

95-125/601

తఇడడ:డ సతయ నదరరయన సడరరనడడ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467,SAI RAM APPARTM
వయసదస:63
లఇ: పవ

9498 SQX0552745
పపరర: లకడక కకమమరర మరరయమల

95-125/591

9501 SQX0781047
పపరర: నరగఇదడ కకపవరర

95-125/594

తఇడడ:డ దదమదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:43
లఇ: పవ
95-125/596

తఇడడ:డ రమమశ బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-125/598

95-125/405

భరస : శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : నరగఇదడ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-125/595

9495 SQX2327989
పపరర: జగన మహన రరవవ వవలనత
తఇడడ:డ సదరయనదరరయణ వవలనత
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:75
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవ సతయనదరరయణ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:34
లఇ: ససస స
95-125/592

9492 SQX0781054
పపరర: దదమదర రరవవ కకపవరర
తఇడడ:డ పడసరద రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:74
లఇ: పవ

తఇడడ:డ భమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబమమరరస కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:51-19-467,FLAT NO SF-2
వయసదస:63
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-125/401

తఇడడ:డ గఝరవయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఈశదర
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:36
లఇ: పవ
9505 SQX2136323
పపరర: గగపరల కకషషమమరరస కకలల
ల రర

తఇడడ:డ వనఇకట పవననయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:79
లఇ: పవ

95-125/400

తఇడడ:డ ఈశదర వరపడసరద రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:51
లఇ: పవ
9502 SQX0825992
పపరర: మఝరళ కకమకతతటట

95-125/396
9486 SQX0649160
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ పచచపవలకసద

95-125/399

తఇడడ:డ రరధద కకషష
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:37
లఇ: పవ
9499 SQX0563270
పపరర: శరనవరసరరవవ మరరయమల

95-125/395

95-125/398 9489 SQX2138683
9488 SQX2138659
పపరర: వనఇకటటశదరరరవవ పచచపవలకసద
పపరర: వ యన జగదదశదరర
పచచపవలకసద
తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
భరస : వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:52
లఇ: పవ
వయసదస:43
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటపషయయ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:70
లఇ: ససస స
9496 SQX0013938
పపరర: గగలల మమడడ శరకరఇత

95-125/393

95-125/397

భరస : జగననకహన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:61
లఇ: ససస స
9493 SQX1063361
పపరర: శరయమల చలక

9485 SQX0612465
పపరర: వనఇకటటశదర రరవవ బతతచ

9483 MLJ0882126
పపరర: కకమలమదతవ పస
భరస : బలరరమకకషష రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబడహకణయఇ బతతచ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:21
లఇ: పవ
9490 MLJ0883587
పపరర: వజయలకడక వ

95-125/392

భరస : టటవరరమకకషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-466/1
వయసదస:70
లఇ: ససస స
9487 SQX2138360
పపరర: చఇదడశశఖర పచచపవలకసద

9482 MLJ0882118
పపరర: దదపరలకడక టట

9504 SQX1063890
పపరర: నదగవరణణ ఆరమఇడల

95-125/597

తఇడడ:డ అరరఫ న రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-125/599

9507 SQX1951342
పపరర: సరవతడ సడరరనడడ

95-125/600

భరస : సతయ నదరరయణ సడరరనడడ
ఇఇటట ననఇ:51-19-467,SAI RAM APPARTM
వయసదస:87
లఇ: ససస స
95-125/602

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ మరరయమల
ఇఇటట ననఇ:51-19-467,SAI RAM APPARTM
వయసదస:24
లఇ: ససస స

9510 MLJ0880450
పపరర: సదబడమణయషరత కరళఇగర

95-125/603

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-468
వయసదస:38
లఇ: పవ
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9511 MLJ0880542
పపరర: రరధదదతవ కరళఇగర

95-125/604

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-19-468
వయసదస:62
లఇ: ససస స
9514 SQX2523629
పపరర: మఠరకకలమ నగరజ

95-125/607

95-128/399

95-128/402

95-131/571

95-131/574

95-131/577

95-131/580

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-477
వయసదస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

9524 SQX2676674
పపరర: కకషషమమరరస బదతదటట

9527 SQX1837335
పపరర: నదగ సరదత బదదదటట

9530 SQX0269068
పపరర: శరఇతయయ కరకకమమనద

9533 SQX2676666
పపరర: లలత అనదమఝల⌍

95-131/583

9536 SQX2676641
పపరర: మమలత ఏరరమమళళ⌍

95-131/572

9539 MLJ2518702
పపరర: సరయబభబ⌍ నలల మలల ⌍
తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-477
వయసదస:46
లఇ: పవ

9519 SQX2217073
పపరర: సరసదత వవలలరర

95-128/401

9522 SQX2486967
పపరర: సఇదదప బఝసస

95-128/404

9525 SQX2676682
పపరర: రరఘవవఇదడ రరవవ బదతదటట

95-131/573

తఇడడ:డ కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-20-75
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-131/575

9528 SQX0169466
పపరర: కకరషష కకమమరర కరకకమమనద

95-131/576

తఇడడ:డ శరఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:51-20-476
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-131/578

9531 SQX1456574
పపరర: హహమలత మధదరరఇతకఇ

95-131/579

భరస : మగగష మధదరరఇతకఇ
ఇఇటట ననఇ:51-20-476
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-131/581

95-131/582
9534 SQX2676625
పపరర: వనఇకటశశషఫణణశరక అనదమఝల⌍

తఇడడ:డ శరనవరసమమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-476/A
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-131/584

భరస : అపరషరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-476/A
వయసదస:66
లఇ: ససస స
95-131/586

95-128/198

తఇడడ:డ నరహరర బఝసస
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటశశషపణణశరక⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-476
వయసదస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-476/A
వయసదస:68
లఇ: పవ
9538 MLJ2518652
పపరర: గరతదసరయలకడక⌍ నలల మలల ⌍

95-128/403

తఇడడ:డ పరపయయ
ఇఇటట ననఇ:51-20-476
వయసదస:64
లఇ: పవ

భరస : శవరజ మధదరరఇథకఇ
ఇఇటట ననఇ:51-20-476
వయసదస:61
లఇ: ససస స
9535 SQX2676633
పపరర: అపరషరరవవ ఏరరమమళళ⌍

9521 SQX2276723
పపరర: హహమలత నలల పరటట

9516 SQX2218618
పపరర: చఇదడశశఖర రరడడడ తమకపవరఇ

భరస : చఇదడ శశఖర రరడడడ తమకపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : రరఘవవఇదడ రరవవ బదదదటట
ఇఇటట ననఇ:51-20-475
వయసదస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:51-20-476
వయసదస:39
లఇ: ససస స
9532 SQX1568437
పపరర: మఇజల మధదరరఇథకఇ

95-128/400

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-20-75
వయసదస:71
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరభదదడచదరర
ఇఇటట ననఇ:51-20-452
వయసదస:60
లఇ: పవ
9529 SQX0234807
పపరర: హరరత కరకకమమనద

9518 SQX1743392
పపరర: నదగరరజ మమతతకకల

95-125/606

తఇడడ:డ గగపరల కకషష రరడడడ తమకపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:52
లఇ: పవ

భఇధదవవ: రరగఇ కగదర నదథ నలల పరటట
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:22
లఇ: ససస స

భరస : కకరషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-20-75
వయసదస:65
లఇ: ససస స
9526 SQX0472639
పపరర: శశషతకకమమర కకఇడడపరరస

95-128/197

తఇడడ:డ మఝసలయయ మమతతకకల
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రరడడడ తమకపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:21
లఇ: ససస స
9523 MLJ2519023
పపరర: నదగలకడక బదతదటట

9515 SQX2217065
పపరర: గగపరల కకషష రరడడడ తమకపవరఇ

9513 SQX2511434
పపరర: మఠరకకలమ నరరయణమక
భరస : మఠరకకలమ నగరజ
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయరరమ రరడడడ తమకపవరఇ
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:84
లఇ: పవ

భరస : నదగ రరజ
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:32
లఇ: ససస స
9520 SQX2217081
పపరర: భభగరరథద తమకపవరఇ

95-125/605

భఇధదవవ: మఠరకకలమ నరరయణమక
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మఠరకకలమ మఝసలయయ
ఇఇటట ననఇ:51-20
వయసదస:37
లఇ: పవ
9517 SQX1743004
పపరర: నదరరయణమక

9512 SQX2510717
పపరర: మఠరకకలమ నగరజ

9537 SQX2676658
పపరర: అననపవరష వననమమరర⌍

95-131/585

భరస : నదగశరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-476/A
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-131/587

9540 SQX0169458
పపరర: పడవణ కర

95-131/588

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-20-478
వయసదస:33
లఇ: పవ
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9541 SQX1093384
పపరర: పవన కకతతరర

95-131/589

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-20-478
వయసదస:36
లఇ: పవ

9542 SQX1479915
పపరర: వ ఎన యస ఎల ఎన ఎ
రఇగవలల కకతతరర
భరస : పడవణ కకతతరర
ఇఇటట ననఇ:51-20-478
వయసదస:28
లఇ: ససస స

95-131/592 9545 SQX2676617
9544 SQX2676609
పపరర: వనఇకట నరససఇహ రరవవ కకతత
పపరర: రతనకకమమరర కకతత
స రర
స రర

తఇడడ:డ వనఇకటసదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-20-478
వయసదస:59
లఇ: పవ
9547 MLJ2518306
పపరర: అనడరరధద⌍ పవవరదడ⌍

95-131/595

9548 MLJ2518512
పపరర: రఘరరఇ⌍ కకమకరరజ⌍

తఇడడ:డ జజదలమనరససఇహరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-479
వయసదస:63
లఇ: పవ
95-131/601

9554 SQX0366385
పపరర: పసనదమరరస లకడక తతలసస⌍

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-20-480
వయసదస:31
లఇ: పవ

9557 SQX0819839
పపరర: వనఇకట సదనగ జతతఇదడ
అఇబటటపవడడ
తఇడడ:డ వనఇకట కకషష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-20-480
వయసదస:35
లఇ: పవ

95-131/607
9559 SQX1201433
పపరర: వనఇకటసదబడమణయ కకశక
అఇబటటపవడడ
తఇడడ:డ వనఇకటకకషష మమరరస అఇబటటపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-20-480
వయసదస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:51-20-480
వయసదస:60
లఇ: పవ

9562 MLJ2519015
పపరర: శరత బభబఝ⌍ చననఇ⌍

9563 MLJ2519080
పపరర: రరజయలకడక⌍ చననఇ⌍

95-131/610

తఇడడ:డ రరమమమరరస⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-480/2
వయసదస:43
లఇ: పవ
9565 MLJ2518751
పపరర: పదదకవత కకఇదద

95-131/613

భరస : వరసదదతవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-20-481
వయసదస:38
లఇ: ససస స
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95-131/599

9549 MLJ2518538
పపరర: సరసదత⌍ కకమరరజ⌍

95-131/597

9552 SQX2676591
పపరర: శవనదగకకమమరర పవవరదడ

95-131/602

95-131/603
9555 SQX0366419
పపరర: పసనదమరరస యజజ నదరరయణ
శరక⌍
తఇడడ:డ అచదయత రరమమఇజనవయ శరక⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-480
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-131/605

9558 SQX0945857
పపరర: శవ పరరదత వనమమ

95-131/606

భరస : భభససర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-20-480
వయసదస:69
లఇ: ససస స

95-131/608 9561 SQX2676575
9560 SQX2676567
పపరర: వనఇకట కకరషషమమరరస అఇబటటపవడడ
పపరర: సదబబలకడక అఇబటటపవడడ

9566 MLJ2518769
పపరర: వజయలకడక⌍ కకఇదద⌍

9569 SQX1139345
పపరర: కకఇడద సడవఇత
భరస : పవన కకమమర
ఇఇటట ననఇ:51-20-481
వయసదస:34
లఇ: ససస స

95-131/600

భరస : బభలకకషష
ఇఇటట ననఇ:51-20-479
వయసదస:73
లఇ: ససస స

95-131/609

భరస : వనఇకటకకరషషమమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-20-480
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-131/611

9564 MLJ2518454
పపరర: వరసదదతవరరవవ కకఇదద

95-131/612

తఇడడ:డ సదధదకర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-20-481
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-131/614

భరస : వశశదసదర రరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-481
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-131/616

95-131/594
9546 MLJ2518827
పపరర: ఆఇజనవయశరక⌍ మదదకలరర⌍

భరస : భమమమణణకరయరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-479
వయసదస:58
లఇ: ససస స

భరస : రరమమమరరస⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-480/2
వయసదస:67
లఇ: ససస స

భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-20-481
వయసదస:58
లఇ: ససస స
9568 SQX0366476
పపరర: కకఇదద సదజజత

95-131/596

భరస : యజజ నదరరయణ శరక⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-480
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-131/604

95-131/591

తఇడడ:డ రరమమరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-478/A3
వయసదస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభలకకషష⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-479
వయసదస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-480
వయసదస:41
లఇ: ససస స
9556 SQX0538116
పపరర: వనఇకట ఆదదతయ అఇబటటపవడడ

95-131/593

తఇడడ:డ భమమమణణకరయరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-479
వయసదస:41
లఇ: పవ

95-131/598 9551 SQX2676583
9550 MLJ2518546
పపరర: భమమమమణణకయరరవవ⌍ కకమరరజ⌍
పపరర: వనఇకటసతషరబబఝ పవవరదడ⌍

9543 SQX1479931
పపరర: అనదశర కకతతరర
భరస : పవన కకతతరర
ఇఇటట ననఇ:51-20-478
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట నరససఇహ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-20-478
వయసదస:58
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటసతష బభబఝ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-20-479
వయసదస:44
లఇ: ససస స

9553 MLJ0922468
పపరర: నరజ⌍ మలమలదద⌍

95-131/590

9567 SQX0234740
పపరర: పవనదసమర కర

95-131/615

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-20-481
వయసదస:38
లఇ: పవ
95-131/617

9570 SQX2676534
పపరర: సదధదకర కకఇద

95-131/618

తఇడడ:డ రగశయయ కకఇద
ఇఇటట ననఇ:51-20-481
వయసదస:72
లఇ: పవ
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9571 SQX2676542
పపరర: సదబభబరరవవ కకఇదద

95-131/619

తఇడడ:డ రగశయయ
ఇఇటట ననఇ:51-20-481
వయసదస:67
లఇ: పవ
9574 SQX2874071
పపరర: శరఇత దతవ భవరరససటట

9572 SQX2676559
పపరర: రరజయలకడక కకఇద
భరస : సదధదకర కకఇద
ఇఇటట ననఇ:51-20-481
వయసదస:67
లఇ: ససస స

95-135/528

9575 SQX0272070
పపరర: రరమకకరషష రరడడడ జలకగఝ

భరస : శరనవరస రరవవ భవరరససటట
ఇఇటట ననఇ:51-20-525,FLAT NO 10
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రగశరరడడడ జలకగఝ
ఇఇటట ననఇ:51-21
వయసదస:67
లఇ: పవ

9577 SQX1394873
పపరర: మమనస వణ జలకగఝ

9578 SQX1406413
పపరర: మమఘశరయఇ జలకగఝ

95-127/394

తఇడడ:డ రరమకకషష రరడడడ జలకగఝ
ఇఇటట ననఇ:51-21
వయసదస:38
లఇ: ససస స
9580 SQX2464014
పపరర: పవరరషఫ తస ఇ రరవవ రరయపవడడ

95-135/391

95-135/392

భరస : పడభఝ పడసరద కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:51-21-488
వయసదస:70
లఇ: ససస స
9586 SQX0682831
పపరర: సరగరర సఇధతపవడడ

95-135/394

95-135/397

తఇడడ:డ వనఇకట వరపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:36
లఇ: పవ
9595 SQX0238576
పపరర: ఆకకల రవచఇదడ

95-135/399

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:56
లఇ: పవ
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95-131/622

9585 SQX0682823
పపరర: హహమలత సఇధతపవడడ

9593 SQX0680314
పపరర: వనఇకట పవన కకమమర ఆకకల

9596 SQX0271718
పపరర: ఆకకల వనఇకట పవన కకమమర

9599 SQX2670628
పపరర: సదబబరరవమక ఆకకల⌍
భరస : రరమచఇదడరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:83
లఇ: ససస స

95-135/390

9582 SQX1121995
పపరర: పరదతవరరద న కకఇద

9584 SQX1744200
పపరర: శర మధదమమల సఇదడపవడడ

95-131/624

95-131/623

95-135/393

భరస : మణణ బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:51-21-489
వయసదస:45
లఇ: ససస స
95-135/395

9588 SQX0706309
పపరర: మణణబభబఝ సఇదడపవడడ

95-135/396

తఇడడ:డ లకకకనరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:51-21-489
వయసదస:71
లఇ: పవ
95-135/398

9591 SQX1830389
పపరర: వనఇకట ససరర చఇదన ఆకకల

95-116/594

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష పడసరద ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:24
లఇ: ససస స
95-131/626

9594 SQX1305565
పపరర: వనఇకట నదగ రరమ చరణ
ఆకకల
తఇడడ:డ వనఇకట కకషష పడసరద ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:26
లఇ: పవ

95-131/627

95-135/400

9597 SQX2670602
పపరర: వనఇకటవరపడసరద ఆకకల

95-135/401

తఇడడ:డ వనఇకట వరపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-135/402

9579 SQX2463453
పపరర: సదనత రరయపవడడ

భరస : పడభఝ పడసరద కకఇద
ఇఇటట ననఇ:51-21-488
వయసదస:70
లఇ: ససస స

9590 SQX2311991
పపరర: వనఇకట సదబబరరవవ తమకన

95-127/393

తలల : పవరరషఫ తస ఇ రరవవ రరయపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-21-486
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట వరపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట వరపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:32
లఇ: పవ
9598 SQX2670610
పపరర: వనఇకటకకషషపడసరద ఆకకల

95-127/395

తఇడడ:డ శశష రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-21-489
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-131/625

9576 SQX0645812
పపరర: అననపవరష జలకగఝ

భరస : సదరగశ బభబఝ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-21-486,gadiyaram Vari Stree
వయసదస:46
లఇ: ససస స

9587 SQX0706234
పపరర: గరరరధర సఇదడపవడడ

95-131/621

భరస : రరమ కకషరషరరడడడ జలకగఝ
ఇఇటట ననఇ:51-21
వయసదస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మణణబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:51-21-489
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మణణబభబఝ
ఇఇటట ననఇ:51-21-489
వయసదస:34
లఇ: పవ
9592 SQX0680306
పపరర: రవ చఇదడ గఝపరస ఆకకల

95-127/392

భరస : ఫణణ బభబఝ సఇదడపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-21-489
వయసదస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మణణ బభబఝ
ఇఇటట ననఇ:51-21-489
వయసదస:31
లఇ: ససస స
9589 SQX0706655
పపరర: ఫణణ బభబఝ సఇదడపవడడ

9581 SQX2388932
పపరర: శరలత కకలల పర

9573 SQX1620591
పపరర: గకససయమ సయయద
భరస : ఖదదరరలల సయయద
ఇఇటట ననఇ:51-20-483
వయసదస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకషష రరడడడ జలకగఝ
ఇఇటట ననఇ:51-21
వయసదస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకషష మమరరస రరయపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-21-486
వయసదస:47
లఇ: పవ
9583 SQX2425304
పపరర: పరదతవరద న కకఇడద

95-131/620

తఇడడ:డ రరమచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-135/403

9600 SQX2670636
పపరర: పదదకవత ఆకకల

95-135/404

భరస : వనఇకటవరపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:59
లఇ: ససస స
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9601 SQX2670644
పపరర: వనఇకటసదజజత ఆకకల⌍

95-135/405

భరస : వనఇకటకకషషపడసరద⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-490
వయసదస:48
లఇ: ససస స
9604 SQX0239251
పపరర: సదమత⌍ మఇచదకకఇడ⌍

95-135/408

95-131/630

95-135/409

95-135/411

9611 SQX2670594
పపరర: చఇపకవలల పవవరదడ

9614 MLJ2525145
పపరర: శరధర⌍ తలల ఇ⌍

95-131/634

9617 SQX0014035
పపరర: మవరల సరదత సడరర

95-135/416

9620 SQX2173615
పపరర: సదభభషసణణ బచదచ
భరస : వనఇకట సదబబయయ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:51-21-501
వయసదస:45
లఇ: ససస స

9622 SQX2412401
పపరర: శరనవరస రరవవ సదరగ

9623 SQX0366518
పపరర: చకరస సతయనదరరయణ⌍

95-135/419

తఇడడ:డ రరమ కకటయయ సదరగ
ఇఇటట ననఇ:51-21-501
వయసదస:59
లఇ: పవ

భరస : వవవకరనఇద⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-503
వయసదస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతఇ రరజ సరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:51-21-503
వయసదస:82
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-135/410

95-135/412

9629 SQX2439412
పపరర: వఇశ కనమరల పవడడ

95-131/632

9612 SQX1105767
పపరర: కరరరసక తదడడగరరర

95-131/633

9615 SQX1395277
పపరర: నరససఇహ రరవవ చమకకరరస

95-135/413

తఇడడ:డ సదబబ రరవవ చమకకరరస
ఇఇటట ననఇ:51-21-499
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-135/414

9618 SQX1280627
పపరర: నదగ యవ తతజ బచదచ

95-135/415

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబయయ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:51-21-501
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-135/417

9621 SQX2411874
పపరర: శరదతవ సదరగ

95-135/418

భరస : శరనవరస రరవవ సదరగ
ఇఇటట ననఇ:51-21-501
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-131/635

9624 SQX2212991
పపరర: పడసడన చకస

95-131/636

భరస : శరకరఇత చకస
ఇఇటట ననఇ:51-21-503
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-135/421

తఇడడ:డ కకషషదదసద
ఇఇటట ననఇ:51-21-503
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-135/423

9609 SQX1092584
పపరర: నరససఇహరరవవ పవవరదడ

తఇడడ:డ ఫసలప పడకరష
ఇఇటట ననఇ:51-21-492/2
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పసచచయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-503
వయసదస:72
లఇ: పవ

95-135/420 9626 SQX0706341
9625 SQX0273904
పపరర: వనఇకటసదబబమక⌍ ఈడడషగఇటట⌍
పపరర: రరజశశఖర చదలవరడ

95-131/629

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ పవవరదడ
ఇఇటట ననఇ:51-21-492
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-21-501
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరమనదనరరయణ మమరరస బచదచ
ఇఇటట ననఇ:51-21-501
వయసదస:51
లఇ: పవ

9628 SQX2173482
పపరర: రఇగ రరజ సరరకకఇడ

95-131/631

తఇడడ:డ హనదమఇతరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-495
వయసదస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ సడరర
ఇఇటట ననఇ:51-21-501
వయసదస:34
లఇ: ససస స
9619 SQX2173524
పపరర: వనఇకట సదబబయయ బచదచ

9608 SQX0447680
పపరర: సదజజత⌍ పవవరదడ⌍

9606 SQX0366278
పపరర: కకట కకషష కకమమరర⌍
భరస : శరనవరస రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-492
వయసదస:46
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రరవవ పవవరదడ
ఇఇటట ననఇ:51-21-492
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గణణషతసమమర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-495
వయసదస:47
లఇ: ససస స
9616 SQX1394386
పపరర: ఇఇదద సడవఇత సడరర

95-131/628

భరస : నరససఇహరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-492
వయసదస:35
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరసరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-492
వయసదస:50
లఇ: ససస స
9613 MLJ0931121
పపరర: అనడరరధ⌍ తలల ఇ⌍

9605 SQX0366237
పపరర: కకట పవణయవత⌍

95-135/407
9603 SQX0238550
పపరర: శరతచఇదడకకమమర మఇచదకకఇడ

తఇడడ:డ గకరరశఇకర
ఇఇటట ననఇ:51-21-491
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : రరమచఇదడ రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-492
వయసదస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమచఇదడ రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-492
వయసదస:52
లఇ: పవ
9610 SQX0239244
పపరర: కకషషకకమమరర⌍ కకట⌍

95-135/406

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-491
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : శరశచఇదడకకమమర⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-491
వయసదస:59
లఇ: ససస స
9607 SQX0366294
పపరర: కకట శరనవరస రరవవ⌍

9602 MLJ2524742
పపరర: దదరరరపడసరద⌍ మమమడడ⌍

9627 SQX2173466
పపరర: వరలకడక సరరకకఇడ

95-135/422

భరస : రఇగ రరజ సరరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:51-21-503
వయసదస:78
లఇ: ససస స
95-135/424

తఇడడ:డ వనఇకట రరఇ బడహకఇ కనమరల పవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-21-503
వయసదస:25
లఇ: పవ

9630 SQX2670578
పపరర: శరలకడక చదమరరస

95-135/425

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-21-503
వయసదస:52
లఇ: ససస స
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9631 SQX2670586
పపరర: శరదతవ చదమరరస

95-135/426

భరస : కకటటశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-21-503
వయసదస:48
లఇ: ససస స
9634 SQX0787978
పపరర: వవననవ ఝమనస లకకక

95-135/428

95-135/431

95-135/433

9638 SQX1967629
పపరర: శరనవరస రరవవ తతనదగఝఇటల

9641 SQX2670552
పపరర: శశభ మటట పలల

95-93/87

9644 SQX0029082
పపరర: శవరరరడడడ తమకనవన

తఇడడ:డ శవరరరడడడ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-22
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-127/401

95-131/638

భరస : శరఇతలమల ససఇగర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:73
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

9653 MLJ0925826
పపరర: కరశలమష కకమమర సఇఘహ

95-131/641

9656 MLJ0927921
పపరర: తడష లమకకమమరర⌍ సనద⌍

95-127/396

9659 SQX0717041
పపరర: లకడక నదగవనఇకట శలష
ఇననమమరర
తఇడడ:డ గఝరరనదధరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:33
లఇ: ససస స

9639 MLJ2524114
పపరర: దదరరర పడసరద శరకరకకళఇ

95-135/432

9642 SQX2670560
పపరర: ీకవనఇకట సదజజత గఝరరఇ⌍

95-135/435

9645 SQX0105916
పపరర: రతస మక మఝవదల

95-127/397

భరస : రరమరరడడడ మఝవదల
ఇఇటట ననఇ:51-22
వయసదస:56
లఇ: ససస స
95-127/399

9648 SQX0703561
పపరర: లకడకరరపరల తమకనవన

95-127/400

తఇడడ:డ శవరరరడడడ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-22
వయసదస:30
లఇ: ససస స
95-127/402

95-131/637
9651 MLJ0925248
పపరర: గఝరరనదధరరవవ⌍ ఇననమమరర⌍

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:61
లఇ: పవ
95-131/639

9654 MLJ0925933
పపరర: వకరమ కకమమర⌍ ససఇఘహ⌍

95-131/640

తఇడడ:డ శరఇతలమల⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-131/642

భరస : సదరగష కకమమర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:49
లఇ: ససస స
95-131/644

95-135/430

భరస : అమరగశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-21-509
వయసదస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరఇతలమల
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:44
లఇ: పవ

భరస : దదనవష కకమమర
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:37
లఇ: ససస స
9658 MLJ2519908
పపరర: గకరరబభయ⌍ ససఇగర⌍

95-135/434

భరస : శరనవరస రరడడ తతమకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-22
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : గఝరరనదధరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:53
లఇ: ససస స
9655 MLJ0925990
పపరర: కవత కకమమరర ససఇఘహ

9650 SQX1035493
పపరర: అననపవరష తతమకపవడడ

9636 SQX0271338
పపరర: వవవకరనఇద ఈడడషగఇటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల
ఇఇటట ననఇ:51-21-509
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : శవరరరడడడ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-22
వయసదస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవరరరడడడ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-22
వయసదస:31
లఇ: పవ
9652 MLJ0925271
పపరర: రమమదతవ ఇననమమరర

95-156/321

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-22
వయసదస:66
లఇ: పవ

95-127/398 9647 SQX0105932
9646 SQX0105924
పపరర: సదభభష భరదదదజ రరడడ తమకనవన
పపరర: సదమలత తమకనవన

95-135/427

తఇడడ:డ శరరరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-21-506
వయసదస:78
లఇ: పవ

భరస : రఇగరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-21-509
వయసదస:79
లఇ: ససస స

భరస : అఇకమకరరవవ అచచఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-21-3732
వయసదస:56
లఇ: ససస స

9649 SQX0703611
పపరర: రరజ శశఖర రరడడడ తమకనవన

95-135/429

తఇడడ:డ నరససఇహ రరవవ తతనదగఝఇటల
ఇఇటట ననఇ:51-21-508
వయసదస:66
లఇ: పవ

భరస : దదరరరపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-21-509
వయసదస:46
లఇ: ససస స
9643 SQX1709872
పపరర: వనఇకట రమణ అచచఇశశటట

9635 MLJ0930214
పపరర: శరరరమకకషష ఈడడషగఇటట

9633 MLJ0926626
పపరర: నదగమలలల శదరర ఆర
భరస : షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:51-21-505
వయసదస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవవకరనఇద
ఇఇటట ననఇ:51-21-506
వయసదస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-21-508
వయసదస:31
లఇ: పవ
9640 MLJ2528107
పపరర: నదగలకకక శరకరకకళఇ

95-135/522

భఇధదవవ: శరలన గఝపస
ఇఇటట ననఇ:51-21-503,FF-2,
వయసదస:51
లఇ: పవ

భరస : పడసరద రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-21-505
వయసదస:45
లఇ: ససస స
9637 SQX0706697
పపరర: వ యల కకమమర కకఇగళళ

9632 SQX2849909
పపరర: మననజ కకమమర గఝపస

9657 MLJ0927939
పపరర: సదరగష కకమమర ససఇఘహ

95-131/643

తఇడడ:డ శరఇతలమల సనవర
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-131/645

9660 SQX0726943
పపరర: లకకక మమనస ఇననమమరర

95-131/646

తఇడడ:డ గఝరరనదధరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:35
లఇ: ససస స
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9661 SQX1743996
పపరర: మనషర కకమమరర జరనన ససఇఘహ

95-131/647

తఇడడ:డ సదరగష జరనన ససఇఘహ
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:25
లఇ: ససస స
9664 MLJ0925255
పపరర: నరగఇదడకకమమర దతవశశటట

95-131/649

95-131/652

95-131/655

95-131/658

తఇడడ:డ వరరఇజజనవయఝలక కకకకటల
ఇఇటట ననఇ:51-22-522
వయసదస:50
లఇ: పవ
9679 SQX2831006
పపరర: శత మహ లకడక జవరదజ
భరస : వనఇకట శవ పడసరద జవరదజ
ఇఇటట ననఇ:51-22-525
వయసదస:53
లఇ: ససస స
9682 SQX1744218
పపరర: తడవవణణ కరమశశటట
భరస : సదదదర కకమమర కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-525
వయసదస:24
లఇ: ససస స
9685 SQX2361723
పపరర: సదధదర కకమమర కరమశశటట

భరస : ధనదఇజయ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-525
వయసదస:65
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-131/656

9674 MLJ2519783
పపరర: కకషషలత సడరర

9677 SQX1744549
పపరర: వననషషవ కకనకఇడల

9680 SQX2831014
పపరర: వనఇకట శవ పడసరద జవరదజ

9683 SQX1744473
పపరర: వఇశ పడవణ జరటట

95-131/668

9686 SQX2397347
పపరర: శవనదనరరయణ కరమశశటట

95-131/659

9689 SQX2852432
పపరర: తతమకల సరఇబశవ రరవవ
తఇడడ:డ జయపరల
ఇఇటట ననఇ:51-22-525/20A
వయసదస:60
లఇ: పవ

9672 MLJ0924969
పపరర: వనఇకట రమణమక ⌍ సడరర⌍

95-131/657

9675 MLJ2519791
పపరర: రరమమఇజనవయఝలక⌍ సడరర⌍

95-131/660

తఇడడ:డ అపరషరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-521/1
వయసదస:44
లఇ: పవ
95-131/662

9678 SQX1744614
పపరర: చఇదడ శశఖర కకనకఇడల

95-131/663

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:51-22-523
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-131/258

9681 SQX1256750
పపరర: సరయ కకరణ సదఇకర

95-131/664

తఇడడ:డ ధనదఇజయ రరవవ సదఇకర
ఇఇటట ననఇ:51-22-525
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-131/666

9684 SQX2360857
పపరర: యశశద కరమశశటట

95-131/667

భరస : శవనదనరరయణ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-525
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-131/669

తఇడడ:డ రరమ సరదమ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-525
వయసదస:59
లఇ: పవ
95-135/437

95-131/654

భరస : అపరషరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-521/1
వయసదస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర పడసరద జరటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-525
వయసదస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవనదనరరయణ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-525
వయసదస:36
లఇ: పవ
9688 SQX2551042
పపరర: సడరయ కకమమరర సడరరనడడ

9671 SQX1350891
పపరర: పవజత సడరర

తఇడడ:డ బభబఝ రరవవ జవరదజ
ఇఇటట ననఇ:51-22-525
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-131/665

95-131/651

భరస : వనఇకటరరమకకషష⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-521
వయసదస:53
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడ శశఖర కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:51-22-523
వయసదస:35
లఇ: ససస స
95-131/257

9666 MLJ0928176
పపరర: బభబఝ రరవవ⌍ దతవశశటట ⌍

95-131/653 9669 MLJ2519775
9668 MLJ0923680
పపరర: వనఇకటరరమకకషరషరరవవ⌍ సడరర⌍
పపరర: శరదతవ⌍ సడరర⌍

భరస : రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-521/1
వయసదస:46
లఇ: ససస స
95-131/661

95-147/133

తఇడడ:డ ససతదరరమమఇజనవయగఝపస ⌍ వ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-520
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రరమకకషష రరవవ సడరర
ఇఇటట ననఇ:51-22-521
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనదమయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-521/1
వయసదస:73
లఇ: పవ
9676 SQX1744028
పపరర: పరమమశదర రరవవ కకకకటల

95-131/650

తఇడడ:డ హనదమయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-521
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రరమ కకషష⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-521
వయసదస:32
లఇ: ససస స
9673 MLJ0925065
పపరర: వనఇకటపరషరరవవ⌍ సడరర⌍

9665 MLJ0925263
పపరర: వరణణ⌍ దతవశశటట ⌍

9663 SQX2518959
పపరర: మనదకడ కకమమరర ససఇఘహ
భరస : వకరమ కకమమర ససఇఘహ
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : నరగఇదడకకమమర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-520
వయసదస:59
లఇ: ససస స

భరస : బభబఝరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-520
వయసదస:49
లఇ: ససస స
9670 SQX0080408
పపరర: పడవళక యస⌍

95-131/648

తఇడడ:డ సదరగష జరనన ససఇఘహ
ఇఇటట ననఇ:51-22-519
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతదరరమఇజనవయగఝపస
ఇఇటట ననఇ:51-22-520
వయసదస:68
లఇ: పవ
9667 MLJ0928184
పపరర: శశశలజ⌍ దతవశశటట ⌍

9662 SQX1744085
పపరర: సఫ నదల కకమమరర జరనన ససఇఘహ

9687 SQX2515641
పపరర: సదరయకకమమరర సడరరనడడ

95-135/436

భరస : ధనదఇజయరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-525
వయసదస:65
లఇ: ససస స
95-135/523

9690 SQX2212694
పపరర: సఇయఝకస తతమకల

95-131/670

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ తతమకల
ఇఇటట ననఇ:51-22-525 of 20/A
వయసదస:21
లఇ: ససస స
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9691 SQX2834604
పపరర: లకకక కకమమరర తతమకల

95-131/782

9692 SQX1744168
పపరర: దదవదద పగరడడపరటట

భరస : సరఇబశవరరవవ తతమకల
ఇఇటట ననఇ:51-22-525, FLAT NO.20-A
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరమమయల పగరడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-527
వయసదస:45
లఇ: పవ

9694 SQX1830843
పపరర: వనఇకటటశదరరల కకలమరర

9695 SQX1830868
పపరర: చరఇజవవలక కకలమరర

95-131/673

తఇడడ:డ బఇగరరయయ కకలమరర
ఇఇటట ననఇ:51-22-527
వయసదస:65
లఇ: పవ
9697 SQX0820084
పపరర: నదగగశదర రరవవ కకతస

95-131/676

95-131/679

95-131/682

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషయయ కకరరచతటట
ఇఇటట ననఇ:51/22/528
వయసదస:74
లఇ: పవ
9709 SQX1744143
పపరర: మహన మఝరళ మమజగటట

95-131/684

తఇడడ:డ వనఇకట రతనఇ మమజగటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-528
వయసదస:72
లఇ: పవ
9712 SQX1744325
పపరర: వసదఇదర మమజగటట

95-131/687

తఇడడ:డ లకకక కరఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/F4
వయసదస:67
లఇ: పవ
9718 SQX1201482
పపరర: చఇదడ దదపసక తరరవదదల
తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర తరరవదదల
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G1
వయసదస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

9699 SQX1573949
పపరర: నదగ మలలల సవరర కరససరటటట

9704 SQX0014712
పపరర: కనకవలల ఇటటకల⌍

9707 SQX2149243
పపరర: పదక లత కకరరచతటట

95-131/678

95-131/681

తఇడడ:డ రరధదకకషషమమరరస ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-527/F3
వయసదస:35
లఇ: పవ
95-131/683

9705 SQX2149185
పపరర: గరనన పడసదనదఇబ కకరరచతటట

95-131/514

భరస : సదఇదర రరవవ కకరరచతటట
ఇఇటట ననఇ:51/22/528
వయసదస:68
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట కకషష సరయ శవ కకమమర కకరరచతటట
ఇఇటట ననఇ:51/22/528
వయసదస:42
లఇ: ససస స

95-131/518
9708 SQX2149284
పపరర: వనఇకట కకషష సరయ శవ కకమమర
కకరరచతటట
తఇడడ:డ సదఇదర రరవవ కకరరచతటట
ఇఇటట ననఇ:51/22/528
వయసదస:43
లఇ: పవ

9710 SQX1744259
పపరర: ఇమమకనదయయల బఇదడల

9711 SQX1744283
పపరర: యయసమక బఇదడల

95-131/517

95-131/685

9713 SQX1744663
పపరర: నవహ ఎన పవరరదల

9716 SQX0883348
పపరర: తడపవరసదఇదరర మరరశశటట

9719 SQX2676518
పపరర: యగరనఇదదశదరర కకట⌍
భరస : గగపరలకకషషగరఇధద⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G1
వయసదస:64
లఇ: ససస స

95-131/686

భరస : ఇమమకనదయయల బఇదడల
ఇఇటట ననఇ:51-22-528
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-131/688

9714 SQX2676526
పపరర: శరరరమపడసరద మమరరమళళ

95-131/689

తఇడడ:డ వజయబభససర
ఇఇటట ననఇ:51-22-528
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-131/691

భరస : రరమమఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/F4
వయసదస:60
లఇ: ససస స
95-131/693

95-131/675

95-131/680 9702 SQX0014654
9701 MLJ0931469
పపరర: బసవకకటటఇబరరవవ⌍ బబ లశశటట ⌍
పపరర: శరకకషష కకశక ఇటటకల⌍

భరస : అనష పవరరదల
ఇఇటట ననఇ:51-22-528
వయసదస:31
లఇ: ససస స
95-131/690

9696 SQX2112621
పపరర: కకలమరర భభరర వ కకలమరర

భరస : కకటటశదర రరవవ కరససరటటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-527/F1
వయసదస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ బఇదడల
ఇఇటట ననఇ:51-22-528
వయసదస:63
లఇ: పవ

భరస : మహన మఝరళ మమజగటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-528
వయసదస:63
లఇ: ససస స
9715 SQX0883322
పపరర: రరమమఇజనవయఝలక మరరశశటట

95-131/677

భరస : రరధదకకషషమమరరస ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-527/F3
వయసదస:52
లఇ: ససస స
95-131/515

95-131/672

తఇడడ:డ జయ కకషష
ఇఇటట ననఇ:51-22-527
వయసదస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భదడయయ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-527/F2
వయసదస:82
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏలమల సదబబయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-527/F3
వయసదస:60
లఇ: పవ
9706 SQX2149193
పపరర: సదఇదర రరవవ కకరరచతటట

95-131/674

తఇడడ:డ ధవఢడ పగరడడపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-527/F1
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : బసవకకటటఇబరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-527/F2
వయసదస:77
లఇ: ససస స
9703 SQX0014688
పపరర: రరధరరవవకకషషమమరరస ఇటటకల⌍

9698 SQX1092543
పపరర: శరరష రరణణ పగరడడపరటట

9693 SQX1830827
పపరర: జయ కకషష కకలమరర
తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల కకలమరర
ఇఇటట ననఇ:51-22-527
వయసదస:33
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశదరరల కకలమరర
ఇఇటట ననఇ:51-22-527
వయసదస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-527/F1
వయసదస:33
లఇ: పవ
9700 MLJ0931451
పపరర: లకడకసతయవత⌍ బబ లశశటట ⌍

95-131/671

95-131/692
9717 SQX0998245
పపరర: ఎస ఎన వ పస సరయ గణణష కకట

తఇడడ:డ గగపరల కకషష గరఇధద కకట
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G1
వయసదస:36
లఇ: పవ
95-131/694

9720 SQX0015214
పపరర: శరనదధ మమరగమళళళ

95-131/695

తఇడడ:డ శరరరఇపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G2
వయసదస:37
లఇ: పవ
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9721 SQX0015255
పపరర: సరగదసదర వనదయక కకట⌍

95-131/696

తఇడడ:డ గగపరలకకషష గరఇధద⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G2
వయసదస:34
లఇ: పవ
9724 SQX2676500
పపరర: లకకకసదజజత మమరరమళళ

95-131/699

95-131/702

95-131/705

95-131/708

95-131/711

95-131/714

95-131/717

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ వఇకదదరర
ఇఇటట ననఇ:51-22-535
వయసదస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

9734 MLJ2519676
పపరర: కకమమర ఆర

9737 SQX2676492
పపరర: భమలకడక ఆర

9740 SQX1142736
పపరర: సరయ పదదకవత నవరరళల

9743 SQX1183714
పపరర: హహమ సదఇదరర పఫ లశశటట

95-131/720

9746 MLJ0925453
పపరర: రమమష కకనకఇడల
తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశదరరల కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:51-22-535
వయసదస:46
లఇ: పవ

95-131/723

95-131/701

9729 SQX0726851
పపరర: రరహహల పస జరనన

95-131/704

9732 SQX0680488
పపరర: లలత దతవ జరనన

95-131/707

భరస : సదరగషతసమమర
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/T4
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-131/709

9735 MLJ2519684
పపరర: చదమఝఇడతశదరర⌍ కవవటర ⌍

95-131/712

9738 MLJ0928630
పపరర: భభగయలత నవరరళళ⌍

95-131/713

భరస : పవరషచఇదడరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-532
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-131/715

9741 SQX0680553
పపరర: అజయ శరహరర ఆకకల

95-131/716

తఇడడ:డ వనఇకట మధద పడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-22-534
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-131/718

9744 SQX1201466
పపరర: జజజ నదదప ఆకకల

95-131/719

తఇడడ:డ వనఇకట మధద పడసరద ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:51-22-534
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-131/721

9747 SQX1256727
పపరర: కకరణకయ కకనకఇడల

95-131/722

భరస : రమమష కకనకఇడల
ఇఇటట ననఇ:51-22-535
వయసదస:37
లఇ: ససస స

95-131/724 9750 MLJ2518215
9749 MLJ2518207
పపరర: వనఇకటబభలసదఇదరరరవవ కకరరలపరర
పపరర: హహమ
హ మవత కకలల పర⌍

తఇడడ:డ వషత
ష మమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-22-535/1
వయసదస:60
లఇ: పవ

95-131/710

భరస : కకమమర⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-529
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : మఇగ రరజ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-534
వయసదస:34
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట మధదపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-22-534
వయసదస:30
లఇ: ససస స
9748 SQX1479899
పపరర: జసదనస వఇకదదరర

95-131/706

తఇడడ:డ పవరష చఇదడరరవవ నవరరళల
ఇఇటట ననఇ:51-22-532
వయసదస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరవసఇథ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-534
వయసదస:29
లఇ: ససస స
9745 SQX2554251
పపరర: లకకకపదదకవత అననపవరష

9731 SQX0647651
పపరర: మదన లమల

9726 SQX0015305
పపరర: పడవణ కకమమర జరనన⌍

తఇడడ:డ పడవణ కకమమర జరనన
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G4
వయసదస:29
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-529
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభపనయయ నవరరళళ
ఇఇటట ననఇ:51-22-532
వయసదస:61
లఇ: పవ
9742 SQX1093327
పపరర: వవమమలపఅల కరఇత

95-131/703

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-529
వయసదస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబడమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-22-529
వయసదస:68
లఇ: పవ
9739 MLJ0928648
పపరర: పవరషచఇదడరరవవ నవరరళళ

9728 SQX0726299
పపరర: అనష

95-131/698

తఇడడ:డ రతనచఇద జరనన⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G4
వయసదస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జగరరజ జరనన
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/T4
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : వననద కకమమర
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/T4
వయసదస:38
లఇ: ససస స
9736 SQX2676484
పపరర: నదగగశదరరరవవ ఆర

95-131/700

తఇడడ:డ పడవణ కకమమర జరనన
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G4
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మదనదలల జరనన⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/T4
వయసదస:40
లఇ: పవ
9733 SQX0680496
పపరర: సఇగరతద దతవ జరనన

9725 SQX0015271
పపరర: చఇద జరనన రతన⌍

9723 SQX0169227
పపరర: హహళళసస⌍ జరనన⌍
భరస : రతన చఇద జరనన⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G2
వయసదస:81
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరకల జరనన⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G4
వయసదస:73
లఇ: పవ

భరస : పడవణ కకమమర జరనన⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G4
వయసదస:54
లఇ: ససస స
9730 SQX0365890
పపరర: సదరగష కకమమర జరనన⌍

95-131/697

భరస : వజయబభససర⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G2
వయసదస:83
లఇ: ససస స

భరస : శరరరమపడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-22-528/G2
వయసదస:63
లఇ: ససస స
9727 SQX0015321
పపరర: శకకఇతల జరనన⌍

9722 SQX0169219
పపరర: కకసదమకకమమరర మమరరమళళ⌍

95-131/725

భరస : వనఇకటబభలసదఇదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-535/1
వయసదస:55
లఇ: ససస స

Page 330 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
9751 MLJ2518223
పపరర: ససతదమహలకడక కకలల పర⌍

95-131/726

భరస : వషత
ష మమరరస⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-535/1
వయసదస:91
లఇ: ససస స

9752 SQX1183748
పపరర: హహచ వ వరద న కకలల పర
తఇడడ:డ సదఇదర రరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-22-535/1
వయసదస:29
లఇ: ససస స

95-131/729 9755 SQX0581496
9754 SQX2148260
పపరర: కకటట వనఇకట మఇగరరజ పఫ లశశటట
పపరర: కకమమర బమరగడడ

తఇడడ:డ కకటటశదరరరవవ పఫ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-22-535/1
వయసదస:43
లఇ: పవ
9757 SQX0366021
పపరర: గగదతల హహహమమవత దతవ⌍

95-131/732

95-131/735

95-131/736

95-130/779

95-130/782

95-131/738

తఇడడ:డ డడ వ కర మమరరస
ఇఇటట ననఇ:51-44
వయసదస:90
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

9767 SQX0590463
పపరర: శరకరఇత కకఇగర

9770 SQX1573923
పపరర: నవన కకమమర మఝదదదపత

95-130/787

95-131/737

9779 SQX2677805
పపరర: డడ బ లకడక⌍
తఇడడ:డ రజనకరఇతరరవవ డడ బ
ఇఇటట ననఇ:51-44
వయసదస:75
లఇ: పవ

95-131/734

9762 SQX0239194
పపరర: భవరన⌍ పఫ టటట⌍

95-135/439

9765 SQX1308114
పపరర: సదరగఇదడ మహఇకరళ

95-112/709

తఇడడ:డ కరమమశదర రరవవ మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:51-39
వయసదస:29
లఇ: పవ
95-130/780

9768 MLJ2512085
పపరర: మమలమసరహహబ షపక

95-130/781

తఇడడ:డ పసదభభషర సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:51-41
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-130/783

9771 SQX2677821
పపరర: మమరస మక పసతల⌍

95-130/784

భరస : పడకరష
ఇఇటట ననఇ:51-41
వయసదస:72
లఇ: ససస స
95-130/786

భరస : శశషగరరరరరవవ కకల శశటట
ఇఇటట ననఇ:51-43
వయసదస:73
లఇ: ససస స
95-130/788

తఇడడ:డ ససతదరరమమఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-43
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-130/790

9759 SQX0408237
పపరర: మమదల అరరణ కకమమరర⌍

95-130/785 9774 MLJ0920173
9773 MLJ0920041
పపరర: ససతదరరమమఇజనవయఝలక కకలశశటట
పపరర: రరమ లకకమక కకలశశటట

9776 SQX1103449
పపరర: లకడక దదపసస కకలశశటట

95-131/731

తఇడడ:డ సదరగఇదడ బభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-36
వయసదస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-43
వయసదస:56
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససతదరరమమఇజనవయఝలక
ఇఇటట ననఇ:51-43
వయసదస:32
లఇ: పవ
9778 SQX2677797
పపరర: రజనకరఇతరరవవ డడ⌍

95-135/438

తఇడడ:డ గగవఇదద మఝదదదపత
ఇఇటట ననఇ:51-41
వయసదస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగఇదడఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-41
వయసదస:50
లఇ: పవ
9775 SQX0013649
పపరర: రరమకకరషష మహహశ కకలశశటట

9764 MLJ0931253
పపరర: వరసవకకమమర⌍ చదలవరడ⌍

9756 SQX0365973
పపరర: దతవశశటట లలమ కకషష కకమమర⌍

భరస : కకటటశదర రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-540
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దతవదదస
ఇఇటట ననఇ:51-40
వయసదస:46
లఇ: పవ

భరస : మమలమసరహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:51-41
వయసదస:49
లఇ: ససస స
9772 SQX0406512
పపరర: గగవఇదద మఝదదపరటట⌍

95-131/733

తఇడడ:డ దదరర పస
డ రదరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-37
వయసదస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హరర సరగదతస మ రరవవ సస వ
ఇఇటట ననఇ:51-40
వయసదస:55
లఇ: పవ
9769 SQX0590406
పపరర: షమమఝననసర షపక

9761 SQX0239186
పపరర: పఫ టటట గఇగరపదక శర⌍

95-131/728

తఇడడ:డ వనఇకట ససతదరరమమఇజనవయ గఝపరస⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-540
వయసదస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదరగఇదడ బభబఝ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-36
వయసదస:33
లఇ: ససస స

భరస : దదరర పస
డ రదరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-37
వయసదస:56
లఇ: ససస స
9766 SQX0590422
పపరర: సస వ కకషషకకమమర

95-131/730

తఇడడ:డ పడకరశ రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-540
వయసదస:58
లఇ: పవ

భరస : పడకరశ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-540
వయసదస:43
లఇ: ససస స
9763 MLJ0924324
పపరర: ఉమమదతవ⌍ చదలవరడ⌍

9758 SQX0408062
పపరర: గగదతల సదధదకర⌍

9753 SQX1211598
పపరర: మహన సదధదర కకలల పర

తఇడడ:డ వనఇకట బభల సదఇదర రరవవ కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-22-535/1
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ భభససర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-22-537
వయసదస:31
లఇ: పవ

భరస : సదధదకర⌍
ఇఇటట ననఇ:51-22-540
వయసదస:54
లఇ: ససస స
9760 SQX0408286
పపరర: మమదదల కకమల⌍

95-131/727

9777 SQX2677813
పపరర: సదధదరరణణ కకలశశటట

95-130/789

భరస : ససతదరరమమఇజనవయఝలక కకల శశటట
ఇఇటట ననఇ:51-43
వయసదస:53
లఇ: ససస స
95-130/791

9780 SQX2413367
పపరర: ససఇధదజ పఫ తతరరడడడ

95-130/792

భరస : శరనవరసరరవవ పఫ తతరరడడ
ఇఇటట ననఇ:51-46
వయసదస:26
లఇ: ససస స
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9781 SQX2005247
పపరర: అబఝదల రవవఫ షపక

95-126/393

తఇడడ:డ అబఝదల జబభబర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-53
వయసదస:30
లఇ: పవ
9784 SQX0406926
పపరర: లకడక వరదన వవడడతద

95-136/591

95-136/593

95-136/596

95-136/599

భఇధదవవ: కలమయణణ కలరపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:54
లఇ: పవ
9796 SQX2669083
పపరర: శవనదగమలలల శదరరరవవ ఉడడత

95-136/602

95-131/740

95-136/607

తఇడడ:డ దదలప కకమమర జరనన బఇదదరర
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:26
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-136/597

9794 SQX2388163
పపరర: కలమయణణ కలరపరటట

95-136/600

9800 SQX0030817
పపరర: కకట శరధర

9803 SQX1033083
పపరర: వరరత కరవవరర

95-136/610

9806 SQX1244516
పపరర: దదనవష బభబఝ కకట

9809 SQX1900570
పపరర: సరసదత ఇడపరలపత
భరస : చఇదడయయ ఇడపరలపత
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:70
లఇ: ససస స

9789 SQX0468496
పపరర: అనష కలనశశటట

95-136/595

9792 SQX1866201
పపరర: వసఇత లకడక ఆతకకలరర

95-136/598

9795 SQX2396877
పపరర: వనఇకట సరయ తతజ కలరపరటట

95-136/601

తఇడడ:డ వనఇకట కకషష పడసరద కలరపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-136/603

9798 SQX0908715
పపరర: చఇతద వనఇకటరరమ రరడడడ

95-136/604

తఇడడ:డ వనఇకటరరమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-64
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-136/605

9801 SQX0031021
పపరర: వనఇకట పదదకవత దతవ కకట

95-136/606

భరస : శరధర కకట
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:51
లఇ: ససస స
95-136/608

9804 SQX1238600
పపరర: అనడష తతఇపవడడ

95-136/609

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ తతఇపవడడ
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-136/611

9807 SQX1359315
పపరర: ఫణణ వనఇకట లకడక పసడయమఇక
దతవశశటట
తఇడడ:డ లల కకషష కకమమర దతవశశటట
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:28
లఇ: ససస స

95-136/612

95-136/614

9810 SQX0727289
పపరర: లలమ వనఇకట ఉషరరరణణ

95-131/741

తఇడడ:డ శరధర కకట
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:26
లఇ: పవ
95-136/613

95-131/739

భరస : నదగ వనఇకట పవన కకమమర ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : శరధర
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:44
లఇ: ససస స

భరస : లలకగశదర రరవవ గగఇదద
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:65
లఇ: ససస స
9808 SQX1594648
పపరర: కకశక కకమమర జరనన బఇదదరర

9791 SQX1866177
పపరర: నదగ వనఇకట పవన కకమమర
ఆతకకలరర
తఇడడ:డ పడభభకర రరవవ ఆతకకలరర
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:38
లఇ: పవ

9797 SQX0908707
పపరర: చఇతద వజయ లకకక

9786 SQX0727149
పపరర: మమనస ఉడడత

తఇడడ:డ మహన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట కకషషయయ కకట
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:76
లఇ: పవ
9805 SQX1238634
పపరర: లకకక కరమమశదరర గగఇదద

95-136/594

భరస : వవఇకటరరమ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-64
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-65
వయసదస:71
లఇ: ససస స
9802 SQX0789057
పపరర: చఇదడయయ ఇడపలపరటట

9788 MLJ2528032
పపరర: సదలలచనదరరణణ ఉడత

95-136/590

భరస : రరజగష గఝపరస
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట కకషష పడసరద కలరపరటట
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడకశవనదనరరయణ
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:69
లఇ: పవ
9799 SQX0014787
పపరర: హహహమమవత గగల⌍

95-136/592

భరస : శవ నదగమలలల శదర గఝపరస ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:64
లఇ: ససస స

తలల : తతజజ రరపసణణ
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:32
లఇ: పవ
9793 SQX2386951
పపరర: వనఇకట కకషష పడసరద కలరపరటట

9785 SQX2669091
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ ఉడడత

9783 SQX0403832
పపరర: ధర లకడక నదధ వవడడతద

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబ రరవవ వవడడతద
ఇఇటట ననఇ:51-61
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదబభబరరయఝడడ
ఇఇటట ననఇ:51-61
వయసదస:84
లఇ: పవ

భరస : మహనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-62
వయసదస:58
లఇ: ససస స
9790 SQX0706713
పపరర: వకరమ కలనశశటట

95-112/710

తఇడడ:డ యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:51-56
వయసదస:30
లఇ: పవ

భరస : ధరర లకడక నదధ వవడడతద
ఇఇటట ననఇ:51-61
వయసదస:53
లఇ: ససస స
9787 MLJ0929588
పపరర: తతజజరరపసణణ కలనశశటట

9782 SQX0779983
పపరర: శరహరర పరదతశ

భరస : హరర వనఇకట సతష
ఇఇటట ననఇ:51-65 /205
వయసదస:48
లఇ: ససస స
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9811 SQX0726562
పపరర: సపతత మమధవసదఇధర రరవవ
కకరరనల
తఇడడ:డ వనఇకటరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-65/205
వయసదస:79
లఇ: పవ

95-131/742

9814 SQX0367151
పపరర: జవరదజ లకకమక⌍

95-131/745

9812 SQX0726844
పపరర: హరర వనఇకట సతష కకరరనల
తఇడడ:డ సపతత మమధవసదఇదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-65/205
వయసదస:48
లఇ: పవ

భరస : జగనదనథ రరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-65/307
వయసదస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట శవ రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:51-65/403
వయసదస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరదయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-66
వయసదస:76
లఇ: పవ
9823 MLJ0855247
పపరర: వనఇకటవరలకడక⌍ కకతస మమసద⌍
భరస : రరమమహనరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-68-4461
వయసదస:76
లఇ: ససస స
9826 SQX1262930
పపరర: మమలత చతరరల

95-116/598

95-135/441

9824 SQX0344887
పపరర: చతరరల కకషషకకశశర

9827 SQX1742972
పపరర: ఉమ దతవ కమకకరటల

9830 SQX0330746
పపరర: మరరర వజయలకకక

95-135/444

9833 SQX2670545
పపరర: ఆదదలకడక దడఇదదకలరర⌍

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-76
వయసదస:51
లఇ: పవ
95-131/754

9839 SQX0239145
పపరర: సదధదరరణణ చఇదథలక
భరస : వరపడసరద రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-78
వయసదస:55
లఇ: ససస స

9822 SQX0733550
పపరర: పరఇధదమయయ జ

95-131/753

9825 SQX0345017
పపరర: చతరరల రఇజత కకమమర

95-116/597

తలల : సదనతద దతవ
ఇఇటట ననఇ:51-68-4461
వయసదస:37
లఇ: పవ
95-128/406

9828 SQX0285841
పపరర: రగజగష యరరర

95-135/440

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-73
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-135/442

9831 SQX1319301
పపరర: సఇదదప బలలల ఇ

95-135/443

తలల : వనఇకట నరసమక బలలల ఇ
ఇఇటట ననఇ:51-73
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-135/445

9834 SQX0706614
పపరర: ఆనఇద శవకకమమర
పచచపవలకసద
తఇడడ:డ చడనతనయ రఇగనదధ
ఇఇటట ననఇ:51-76
వయసదస:37
లఇ: పవ

95-135/446

95-135/448

9837 SQX1037663
పపరర: సపనహహత చఇదథలక

95-135/449

భరస : చడనతనయ రఇగరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-76
వయసదస:49
లఇ: ససస స

తలల : వనఇకట సదబబ వజయ లకడక లఇకర
ఇఇటట ననఇ:51-78
వయసదస:29
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-116/596

భరస : గఝరరనదధఇ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-74
వయసదస:74
లఇ: ససస స

95-135/447 9836 SQX2670537
9835 SQX2670529
పపరర: చడనతనయరఇగనదధ పచచపవలకసద
పపరర: కకషషకకమమరర పచచపవలకసద⌍

95-131/749

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:51-66
వయసదస:80
లఇ: పవ

భరస : నదగగశదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-73
వయసదస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఫ మయమజలక⌍
ఇఇటట ననఇ:51-74
వయసదస:78
లఇ: పవ

9838 SQX1118786
పపరర: కగదదర కపసల లఇకర

95-131/752

భరస : జగదదశ రరడడడ కగ
ఇఇటట ననఇ:51-71-282
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : రరజగష
ఇఇటట ననఇ:51-73
వయసదస:41
లఇ: ససస స
9832 MLJ2524197
పపరర: గఝరరనదధఇ దడఇదడకలరర⌍

9821 SQX0727446
పపరర: రరజగశదరర గణణశన

9819 SQX0883413
పపరర: వనఇకట సదశల లకకక సఫ మఝ
భరస : ఎస వ ఎస రరమకకషష
ఇఇటట ననఇ:51-65/403
వయసదస:56
లఇ: ససస స

తలల : సదనతద దతవ
ఇఇటట ననఇ:51-68-4461
వయసదస:37
లఇ: పవ

భరస : కకరణ కకమమర చతరరల
ఇఇటట ననఇ:51-68-4461
వయసదస:37
లఇ: ససస స
9829 SQX0330704
పపరర: యరరర sandhya

95-131/748

భరస : పరఇధదమయయ
ఇఇటట ననఇ:51-66
వయసదస:71
లఇ: ససస స
95-116/595

95-131/744

తఇడడ:డ పవననయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-65/307
వయసదస:72
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏకరఇబరగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-65/403
వయసదస:60
లఇ: పవ
95-131/751

9813 SQX0367037
పపరర: జవరదజ జగనదనథ రరవవ⌍

95-131/746 9816 SQX1959840
95-131/750
9815 SQX0367078
పపరర: వనదకకఇడ లకడకసరయ పడతతయష⌍
పపరర: సరయ పడదదయమన
మలయమమరరతఇ
తఇడడ:డ సతయనదరరయణ రరజ⌍
తఇడడ:డ రరమ రరజ మలయమమరరతఇ
ఇఇటట ననఇ:51-65/308
ఇఇటట ననఇ:51-65-308
వయసదస:31
లఇ: ససస స
వయసదస:24
లఇ: పవ

95-131/747 9818 SQX0883405
9817 SQX0719773
పపరర: వనఇకట శవ సరయ హరర సఫ మఝ
పపరర: వనఇకట శవరరమ కకషష సఫ మఝ

9820 SQX0014753
పపరర: సరఇబశవరరవవ గగల⌍

95-131/743

తఇడడ:డ వర పడసరద
ఇఇటట ననఇ:51-77
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-135/450

9840 SQX1021542
పపరర: వనఇకట వర పడసరద చఇడడ
ల రర

95-135/451

తఇడడ:డ వనఇకట సరదమ చఇడడ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:51-78
వయసదస:38
లఇ: పవ
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9841 SQX2670495
పపరర: వనఇకటసదబభబరరవవ చఇదథలక

95-135/452

తఇడడ:డ సతయనదరరయఇ
ఇఇటట ననఇ:51-78
వయసదస:88
లఇ: పవ
9844 MLJ2528156
పపరర: రరఘవమక కకట

95-135/455

95-135/458

95-135/461

9848 MLJ2524536
పపరర: శర కఇఠర ఉమమకరఇత

9851 SQX1250117
పపరర: లకడక పడసనన శరకఇఠర

95-135/464

9854 SQX1690551
పపరర: శర వలల శరకరఇత

తఇడడ:డ ససతద పత రరవవ శర కఇఠర
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:57
లఇ: పవ
95-135/470

95-135/473

95-135/475

తఇడడ:డ వనఇకట రమమశ చటటటపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:51-85
వయసదస:29
లఇ: ససస స
9868 SQX2553824
పపరర: లకడక దతవ చటటటపఫ డ లక
భరస : వనఇకట రమమశ చటటటపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:51-85 war no 13
వయసదస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-135/462

9863 SQX2230035
పపరర: రజన కరఇత కకడడరర

95-135/465

9849 MLJ2528396
పపరర: శర లకడకనరసపడమల శర కఇఠ

9852 SQX1395038
పపరర: లకడక పడసనన శర కఇఠర

95-135/463

9855 SQX2670438
పపరర: శతదపతరరవవ శరకఇఠర

95-135/466

95-135/468

9858 SQX2670461
పపరర: శరకఇఠర సరదమనదథ

95-135/469

తఇడడ:డ శతదపతరరవవ శరకఇఠర
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:45
లఇ: పవ
95-135/471

9861 SQX2670412
పపరర: శరనవరస ఉపవషటటరర

95-135/472

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-82
వయసదస:66
లఇ: పవ
95-135/474

9864 SQX2553816
పపరర: వనఇకట రమమశ చటటటపఫ డ లక

భఇధదవవ: పరఇడడరఇగర రరవవ కకడడరర
ఇఇటట ననఇ:51-83
వయసదస:46
లఇ: పవ

భఇధదవవ: లకడక దతవ చటటటపఫ డ లక
ఇఇటట ననఇ:51-85
వయసదస:56
లఇ: పవ

9866 SQX2670396
పపరర: వనఇకటటశదరరల చటటటపఫ డ లక⌍

9867 SQX2670404
పపరర: జజనకకదతవ చటటటపఫ డ లక⌍

9869 SQX0030882
పపరర: పసనదగగఇడ చఇదడమహన రరడడడ
తఇడడ:డ రరమకకటట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-86
వయసదస:49
లఇ: పవ

95-135/460

తఇడడ:డ కకఇడలరరవవ శరకఇఠర
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:89
లఇ: పవ

95-135/476

తఇడడ:డ నరససఇహరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-85
వయసదస:86
లఇ: పవ
95-42/916

95-135/457

తఇడడ:డ ఉమమమహహశదర రరవవ శర కఇఠర
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ వవపవటటరర
ఇఇటట ననఇ:51-82
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : శరనవరస⌍
ఇఇటట ననఇ:51-82
వయసదస:61
లఇ: ససస స
9865 SQX1317503
పపరర: దతవ పసడయమ చటటటపఫ డ లక

9860 SQX1394923
పపరర: పడశరఇత వవపవటటరర

9846 SQX1084318
పపరర: కకపయనకకరక లసససమల

భరస : ఉమమపత శర కఇఠ
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతద పత రరవవ శర కఇఠర
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:52
లఇ: పవ

భరస : ససతద పత రరవవ శర కఇఠర
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:85
లఇ: ససస స
9862 SQX2670420
పపరర: వరలకకకకకమమరర ఉపవషటటరర⌍

95-135/459

తఇడడ:డ ఉమమపత శరకరఇత
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:22
లఇ: ససస స

95-135/467 9857 SQX2670453
9856 SQX2670446
పపరర: శర కఇఠర ఉమమ మహహశదర రరవవ
పపరర: శర కఇఠర ఉమమ శఇకర

95-135/454

భరస : చఇదడ షరకర
ఇఇటట ననఇ:51-79
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉమమమహహశదర రరవవ శరకఇఠర
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఉమమ మహహశదర రరవవ శరకఇఠ
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:26
లఇ: ససస స

9859 SQX2670479
పపరర: భభగయ లకడక శర కఇఠర

95-135/456

తఇడడ:డ శతదపతరరవవ శర కఇఠర
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:49
లఇ: పవ

భరస : ఉమమ మహహశదర రరవవ శర కఇఠ
ఇఇటట ననఇ:51-81
వయసదస:55
లఇ: ససస స
9853 SQX1395129
పపరర: లకడక ససఇధదన శరకఇఠ

9845 MLJ2528198
పపరర: వనఇకటరతనకకమమరర⌍ కకట⌍

9843 SQX2670511
పపరర: రరజగశదరర చఇదథలక
భరస : సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-78
వయసదస:83
లఇ: ససస స

భరస : సదరగష⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-79
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-79
వయసదస:52
లఇ: పవ
9850 SQX0512301
పపరర: శశశలజ శర కఇఠ

95-135/453

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-78
వయసదస:65
లఇ: పవ

భరస : రరమయయ
ఇఇటట ననఇ:51-79
వయసదస:78
లఇ: ససస స
9847 SQX2670487
పపరర: సదరగషత కకట⌍

9842 SQX2670503
పపరర: సతయనదరరయణ చఇదథలక

95-41/518

95-135/477

భరస : వనఇకటటశదరరల⌍
ఇఇటట ననఇ:51-85
వయసదస:68
లఇ: ససస స
95-135/478

9870 SQX0030940
పపరర: పసనదగగఇడ రరమకకటట రరడడ

95-135/479

తఇడడ:డ చడనదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-86
వయసదస:72
లఇ: పవ
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9871 SQX0030973
పపరర: పపనదగగఇడ లలమవత

95-135/480

భరస : చఇదడమహన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:51-86
వయసదస:46
లఇ: ససస స
9874 SQX2670370
పపరర: శవకకమమరర వనలశశటట ⌍

95-135/483

భరస : వనలశశటట రమణ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-88A
వయసదస:50
లఇ: ససస స
9877 SQX2670362
పపరర: పదకజ గఝదదబఇడడ⌍

95-135/486

95-125/910

తఇడడ:డ సతయనదనరరయణ⌍ సఇక
ఇఇటట ననఇ:51-95
వయసదస:64
లఇ: పవ
9886 SQX0476788
పపరర: శరరదదదతవ తమకనవన

95-126/245

95-126/248

95-126/251

తఇడడ:డ రరఘవరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-106
వయసదస:40
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-125/908

9881 SQX2683845
పపరర: సతయవరణణ తదడడతతఇడ⌍

9884 SQX2682607
పపరర: రరమఝ అదడదపలల

9887 SQX0476838
పపరర: వజయశరఇత తమకనవన

9890 SQX0477117
పపరర: శవరరరడడడ తమకనవన

9893 SQX1134634
పపరర: లఇగర రరడడడ దతశఇ

95-127/203

9896 SQX2681542
పపరర: శశషగరరరరరవవ నలకకరరస

95-125/911

9899 SQX2488054
పపరర: జమల షపక
భరస : సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:51-110
వయసదస:44
లఇ: ససస స

9879 SQX0645747
పపరర: వలల పస
డ డన వలల
ల రర

95-125/909

9882 SQX2682581
పపరర: సదబభబరరవవ అదడదపలల

95-126/394

తఇడడ:డ శరరరమఝలక అదడదపలల
ఇఇటట ననఇ:51-95
వయసదస:72
లఇ: పవ
95-126/396

9885 SQX2682615
పపరర: లలతకకమమరర సఇక

95-126/397

భరస : లకకకనదరరయణ సఇక
ఇఇటట ననఇ:51-95
వయసదస:58
లఇ: ససస స
95-126/246

9888 SQX0476879
పపరర: సతష రరడడడ తమకనవన

95-126/247

తఇడడ:డ ససవర రరడడ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-101
వయసదస:40
లఇ: పవ
95-126/249

9891 SQX0480590
పపరర: భమషసరరడడడ మదదగఝల

95-126/250

తఇడడ:డ మదదగఝల మ
ఇఇటట ననఇ:51-101
వయసదస:75
లఇ: పవ
95-126/252

9894 SQX1192004
పపరర: నదగలకడక తమకనవన

95-126/253

భరస : సతష రరడడడ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-101
వయసదస:29
లఇ: ససస స
95-127/204

తఇడడ:డ వనఇకటసదబబయయ నలకకరరస
ఇఇటట ననఇ:51-105
వయసదస:64
లఇ: పవ
95-125/197

95-135/485

భరస : వ.జగనదనధరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-93
వయసదస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ దతశఇ
ఇఇటట ననఇ:51-101
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అదద శశషయయ నలకకరరస
ఇఇటట ననఇ:51-105
వయసదస:89
లఇ: పవ
9898 MLJ0884049
పపరర: రమమష⌍ వనమ⌍

9878 SQX0612630
పపరర: వరపడసరద తదడడకకఇడ⌍

95-135/482

భరస : సదబభబరరడడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-89
వయసదస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకటటరరడడడ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-101
వయసదస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లఇగర రరడడడ దతశఇ
ఇఇటట ననఇ:51-101
వయసదస:28
లఇ: పవ
9895 SQX2681534
పపరర: వనఇకటసదబబయయ నలకకరరస

9876 SQX2670354
పపరర: ఇఇదదమత గఝదదబఇడడ⌍

95-135/484

తఇడడ:డ శవరరరడడడ⌍ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-101
వయసదస:36
లఇ: ససస స

భరస : బమషస రరడడడ మదదగఝల
ఇఇటట ననఇ:51-101
వయసదస:72
లఇ: ససస స
9892 SQX1134626
పపరర: లలకగష రరడడడ దతశఇ

9875 SQX2670347
పపరర: సదబభబరరడడడ గఝదదబఇడడ⌍

తఇడడ:డ సదబభబరరవవ⌍ అదడదపలల
ఇఇటట ననఇ:51-95
వయసదస:43
లఇ: పవ

భరస : శవరరరడడడ తమకనవన
ఇఇటట ననఇ:51-101
వయసదస:57
లఇ: ససస స
9889 SQX0476960
పపరర: కకటటశదరమక మదదగఝల

తఇడడ:డ రతస యయ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-88
వయసదస:56
లఇ: పవ

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-93
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-126/395

9873 SQX2670388
పపరర: రమణ వవలశశటట ⌍

తఇడడ:డ చఇదడ మహన రరడడ పసనదగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:51-86
వయసదస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజలఇగశరససస ⌍స
ఇఇటట ననఇ:51-93
వయసదస:62
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజలఇగశరససస స
ఇఇటట ననఇ:51-93
వయసదస:76
లఇ: పవ
9883 SQX2682599
పపరర: లకకకనదరరయణ సఇకర⌍ సఇక

95-135/481

తఇడడ:డ వనఇకటరరడ⌍డడ
ఇఇటట ననఇ:51-89
వయసదస:68
లఇ: పవ

భరస : సదబభబరరడడడ⌍
ఇఇటట ననఇ:51-89
వయసదస:46
లఇ: ససస స
9880 SQX2683837
పపరర: కకటటశదరరరవవ తదడడకకఇడ

9872 SQX1475624
పపరర: వననషషవ పసనదగగఇడ

9897 SQX2681559
పపరర: శవమక నలకకరరస

95-127/205

భరస : శశషగరరరరరవవ నలకకరరస
ఇఇటట ననఇ:51-105
వయసదస:59
లఇ: ససస స
95-128/199

9900 MLJ0884239
పపరర: హరర బభబఝ నవలకకరరస

95-129/185

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబయయ నవలకకరరస
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:44
లఇ: పవ

Page 335 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
9901 MLJ0886234
పపరర: కనకరరరవవ పపవష

95-129/186

తఇడడ:డ నదరరయణసరదమ
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:27
లఇ: పవ
9904 MLJ0887091
పపరర: సదధదరరణణ పపవష

95-129/189

95-129/192

95-129/195

95-128/201

9911 SQX2679991
పపరర: రమమదతవ ననలకకరరస

9914 SQX1278200
పపరర: పరయరర బబగఇ సయయద

95-129/198

9917 SQX1795632
పపరర: వనఇకట సదధ బఝధదటట

95-131/755

9920 SQX1035972
పపరర: వనఇకట రరడడడ సడరపవరరడడడ
తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ సడరపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:58-5-610
వయసదస:48
లఇ: పవ

9922 SQX0853895
పపరర: అచచనన అఇతరరజ

9923 SQX1351907
పపరర: రరమ కకషష తరరఇదదసద

95-108/1312

తఇడడ:డ రరమ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:95-411
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : ఆఇజనవయఝలక పసదమరరస
ఇఇటట ననఇ:96-588
వయసదస:40
లఇ: ససస స
9928 SQX1894344
పపరర: తససల ఇ సయద
భరస : శరహహన బభష సయద
ఇఇటట ననఇ:111B
వయసదస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

95-129/196

9926 SQX0089540
పపరర: బభలమజ తరన

95-128/202

9929 SQX2334464
పపరర: హరర పడసరద యరబబ లక
తఇడడ:డ రరజ గగపరల
ఇఇటట ననఇ:178-g
వయసదస:50
లఇ: పవ

9909 SQX0469239
పపరర: నలకకరరస హరరబభబఝ

95-129/194

9912 SQX1024256
పపరర: మహమకద గకస షపక

95-128/200

9915 MLJ0887877
పపరర: మహబమబ సదభభన సయయద

95-129/197

తఇడడ:డ జజనవ
ఇఇటట ననఇ:51-118
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-113/862

9918 MLJ3716339
పపరర: బసవపవననమక మఝపరషళళ

95-128/205

భరస : రరవవ కరపవ
ఇఇటట ననఇ:51-13355
వయసదస:83
లఇ: ససస స
95-102/827

9921 SQX1035998
పపరర: తడవవణణ సడరపవరరడడడ

95-102/828

భరస : వనఇకట రరడడడ సడరపవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:58-5-610
వయసదస:44
లఇ: ససస స
95-114/720

9924 SQX0754747
పపరర: రరజశశఖర తడడకమళళ

95-115/829

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:96-588
వయసదస:30
లఇ: పవ
95-114/721

తఇడడ:డ సదఇదర వవణఝగగపరల
ఇఇటట ననఇ:97-899
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-115/209

95-129/191

తఇడడ:డ అల బభషర షపక
ఇఇటట ననఇ:51-118
వయసదస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ తరరఇదదసద
ఇఇటట ననఇ:96-588
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-115/830

9906 SQX0079889
పపరర: శరదతవ నవలకకరరస

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : నదగ వరరఇజనవయఝలక బఝధదటట
ఇఇటట ననఇ:51-501
వయసదస:35
లఇ: ససస స

భఇధదవవ: శరలత కకలల పర
ఇఇటట ననఇ:51-21486,gadiyaram Vari Street
వయసదస:48
లఇ: పవ

9925 SQX1282565
పపరర: జయలకడక పసదమరరస

95-129/193

భరస : మహబమబ సదభభన సయయద
ఇఇటట ననఇ:51-118
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అల బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:51-118
వయసదస:27
లఇ: పవ
9919 SQX2379675
పపరర: సదరగశ బభబఝ కకలల పర

9908 SQX0430561
పపరర: నలకకరరస అనలకసమమర

95-129/188

భరస : అఇకమక రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:27
లఇ: ససస స

భరస : రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదభభన సయయద
ఇఇటట ననఇ:51-118
వయసదస:35
లఇ: పవ
9916 SQX1242775
పపరర: మహమకద సదభభన షపక

95-129/190

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : సదరగష బభబఝ నవలకకరరస
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:38
లఇ: ససస స
9913 SQX1118679
పపరర: రహమమన సయయద

9905 MLJ2504868
పపరర: ఆఇజనవయఝలక పపవష

9903 MLJ0887059
పపరర: లలత పపవష
భరస : నదరరయణసరదమ
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:27
లఇ: పవ
9910 SQX1759521
పపరర: భభగయ లకడక నవలకకరరస

95-129/187

తఇడడ:డ రరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:27
లఇ: పవ

భరస : కనకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:51-115
వయసదస:27
లఇ: ససస స
9907 SQX0428169
పపరర: నలకకరరస అఇకమక రరవవ

9902 MLJ0886242
పపరర: సదరగషరబబఝ ననలకకరరస

9927 SQX1282540
పపరర: ఆఇజనవయఝలక పసదమరరస

95-115/831

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ పసదమరరస
ఇఇటట ననఇ:97-899
వయసదస:42
లఇ: పవ
95-117/236

9930 MLJ2809986
పపరర: కకమమరర గళళ

95-108/247

భరస : లకకకనరరయమణ
ఇఇటట ననఇ:220
వయసదస:66
లఇ: ససస స
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9931 SQX2452894
పపరర: ఖమదర వల గరశగ మగల

95-117/237

తఇడడ:డ మఝనర బబగ మగల
ఇఇటట ననఇ:223/0
వయసదస:27
లఇ: పవ
9934 SQX2208239
పపరర: లలకగశ ఠగలమబఇడక

95-117/240

95-117/243

తఇడడ:డ జగమస జఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:241/E
వయసదస:41
లఇ: పవ
9943 SQX1015230
పపరర: నవన కకమమర గఝఇడద

95-126/256

95-135/144

తఇడడ:డ మధద
ఇఇటట ననఇ:457-260
వయసదస:34
లఇ: ససస స
9952 SQX1803725
పపరర: సరఇబశవరరవవ తతళళళరర

95-115/634

తఇడడ:డ బకకలక తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:522003
వయసదస:46
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

9941 SQX2376754
పపరర: మరరయ జజయత జఇగఇ

95-117/247

95-135/145

95-126/257

9947 SQX1813070
పపరర: రఘఝ సరయ లలహహత గరగర

95-115/629

95-117/245

9942 SQX2482453
పపరర: మఇజరర శకఇగరరపరటట

95-118/202

9945 SQX2503332
పపరర: చకస వనఇకట సరయ కకరణ

95-108/248

9948 SQX0393223
పపరర: కలమయణ కకమమర తలల ఇ

95-115/630

తఇడడ:డ వనఇకట సదబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:457-260
వయసదస:91
లఇ: పవ

9950 SQX1686658
పపరర: భభరత బభయ లమలమ

95-115/632

9951 SQX1770189
పపరర: పడభభకరరరవవ డతగల

95-115/633

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల డతగల
ఇఇటట ననఇ:457-262
వయసదస:48
లఇ: పవ
95-125/1008

9956 SQX1287748
పపరర: భభరత దతవ నఇదదపరటట

9959 SQX2046829
పపరర: పసలల సదగఝణ శశఖర పసలల సదగఝణ
తఇడడ:డ పసలల సదగమన శశఖర
ఇఇటట ననఇ:000
వయసదస:20
లఇ: పవ

9939 SQX2451557
పపరర: వనఇకటటశదరరల యఝ

తఇడడ:డ చకస వనఇకట సరఇబశవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:301, SATYA SAI HOMES
వయసదస:22
లఇ: పవ

9954 SQX1894294
పపరర: వనఇకటటష పసలలటల

95-115/210

తఇడడ:డ శవ శఇకర పసలలటల
ఇఇటట ననఇ:1902
వయసదస:28
లఇ: పవ
95-114/204

భరస : మధదసడదన రరవవ నఇదదపరటట
ఇఇటట ననఇ:4628
వయసదస:57
లఇ: ససస స
95-108/1227

95-117/242

భఇధదవవ: అరరణ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:276/6
వయసదస:44
లఇ: ససస స

9944 SQX1104876
పపరర: హరరణణ గఝఇడద

9953 SQX0757864
పపరర: సరమమమజయ లకడక కనకచరల

9936 SQX2452951
పపరర: నజఫసన బభగఝఇ మగల

తఇడడ:డ రరఘవయయ యఝ
ఇఇటట ననఇ:223/E
వయసదస:61
లఇ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ వరపడసరద
ఇఇటట ననఇ:521-32
వయసదస:73
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశదరరరవవ⌍
ఇఇటట ననఇ:4439/6
వయసదస:51
లఇ: ససస స
9958 SQX1732635
పపరర: గఝరవయయ తమకశశటట

95-117/244

భరస : బభలమజ లమలమ
ఇఇటట ననఇ:457-262
వయసదస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ తతళళళరర
ఇఇటట ననఇ:457-271
వయసదస:40
లఇ: పవ
9955 MLJ0927038
పపరర: ససభభగయఇ⌍ గగరర⌍

9938 SQX2431955
పపరర: వనఇకయమక ఊమమకడడససఇహ

తఇడడ:డ రరమసరదమ గరగర
ఇఇటట ననఇ:457-231
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-115/631

95-117/239

భరస : మమణణర బబగ మగల
ఇఇటట ననఇ:223/D
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపరల రరవవ గఝఇడద
ఇఇటట ననఇ:301
వయసదస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ పవణదయల
ఇఇటట ననఇ:320
వయసదస:31
లఇ: ససస స
9949 SQX1067645
పపరర: గఝఇటట సతయవరణణ

95-117/241

భరస : చఇదడమహన జఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:241/E
వయసదస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపరల రరవవ గఝఇడద
ఇఇటట ననఇ:301
వయసదస:29
లఇ: పవ
9946 SQX1022904
పపరర: రరజయ లకడక పవణదయల

9935 SQX2421311
పపరర: ఈశదర రరవవ పఇపన

భరస : వనఇకటటశదరరల ఊమమకడడససఇహ
ఇఇటట ననఇ:223/E
వయసదస:54
లఇ: ససస స
95-117/246

9933 SQX2208122
పపరర: నరరపమ దతవ తదలమబఇడక
భరస : రరదడపష తదలమబఇడక
ఇఇటట ననఇ:223/A
వయసదస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదబబరరవవ పఇపన
ఇఇటట ననఇ:223/B
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమదర బబగ మగల
ఇఇటట ననఇ:223/D
వయసదస:52
లఇ: పవ
9940 SQX2319168
పపరర: చఇదడమహన జఇగఇ

95-117/238

తఇడడ:డ హనదమఇతపష ఠగలమబఇడక
ఇఇటట ననఇ:223/A
వయసదస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరదడపష ఠగలమబఇడక
ఇఇటట ననఇ:223/A
వయసదస:25
లఇ: పవ
9937 SQX2454817
పపరర: మఝనర బబగ మగల

9932 SQX2208098
పపరర: రరదడపష ఠగలమబఇడక

9957 SQX1894062
పపరర: గగపయయ నకస

95-114/203

తఇడడ:డ గఝరరనదథ రరవవ నకస
ఇఇటట ననఇ:44628
వయసదస:22
లఇ: పవ
95-5/5

9960 SQX2208957
పపరర: మజద అబఝదల

95-108/1313

తఇడడ:డ వల ఖదర
ఇఇటట ననఇ:BLOCK NO-7 FNO-T 7
వయసదస:61
లఇ: పవ

Page 337 of 342

గసటర నగరపలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-06
9961 SQX2188589
పపరర: మమమమమన షపక

95-108/1314

9962 SQX2399459
పపరర: బబ లల కకషషవనణణ బబ లల

భరస : సదభభన షపక
ఇఇటట ననఇ:BLOCK NO-13, FNO-T-6
వయసదస:39
లఇ: ససస స

భరస : బబ లల వనయ హససబఇడ
ఇఇటట ననఇ:BollaKrishnaveni
వయసదస:42
లఇ: ససస స

9964 SQX2148062
పపరర: రరజగశదరర మమడతతటట

9965 SQX2311801
పపరర: గరయతడ కజఫమ

95-117/1280

భరస : చటటట బభబఝ మమడతతటట
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-2-6
వయసదస:33
లఇ: ససస స
9967 SQX2366714
పపరర: రరజగశదరర వడల మఝడడ

95-118/1027

9968 SQX2300705
పపరర: అనల కకమమర మమధరపవ

తఇడడ:డ నదగగశదరరరవవ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-6-59
వయసదస:45
లఇ: పవ

9971 SQX2356368
పపరర: వనఇకటటశదరరల కకతత
స రర

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ దతవనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:DNO 9-7-65
వయసదస:25
లఇ: పవ

భరస : నదరరయణ చతకలరర
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-7-86
వయసదస:29
లఇ: ససస స

9976 SQX2068930
పపరర: రరజగశ పపటటటట

9977 SQX2145241
పపరర: సదరగశ బభబఝ దఇడడీత

95-119/486

తఇడడ:డ శశఖర బభబఝ పపటటటట
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-8-19
వయసదస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబయయ దఇడడీత
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-8-24
వయసదస:50
లఇ: పవ
9982 SQX2111615
పపరర: నదగవరరదన గగవఇదద

95-114/723

తఇడడ:డ శవశఇకర
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-9-45/A
వయసదస:23
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

95-118/1033

9983 SQX1795848
పపరర: లకడక పప ననఇ

95-114/726

9986 SQX2141067
పపరర: రరహన షపక

95-91/959

9989 SQX1918440
పపరర: రరఢ ససఇధదజ కకలల

9969 SQX1813880
పపరర: రరయఇకక వనమమల

95-118/1032

9972 SQX2419133
పపరర: మమహహరరనస షపక

95-118/1030

9975 SQX2410025
పపరర: లకడక హరరమమణణకరయమ

95-119/492

భరస : కరరణకర హరరమమణణకరయమ
ఇఇటట ననఇ:DNO 9-7-88
వయసదస:36
లఇ: ససస స
95-119/487

9978 SQX2145258
పపరర: లకడక తరరపతమక దఇడడీత

95-119/488

భరస : రమమశ బభబఝ దఇడడీత
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-8-24
వయసదస:28
లఇ: ససస స
95-119/490

9981 SQX2061463
పపరర: జ మహనరరఫ న నలఇ

95-114/722

తఇడడ:డ గఝరవయయ నలఇ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-9-2
వయసదస:65
లఇ: పవ
95-114/724

9984 SQX1795855
పపరర: నదగగశదరరరవవ పప ననఇ

95-114/725

తఇడడ:డ లకడక నదరరయణ పప ననఇ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-9-32
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-114/727

భరస : మఝనర బభష షపక
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-9-44
వయసదస:39
లఇ: ససస స
95-115/834

95-95/1153

భరస : హహసపసన బభబఝ షపక
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-7-36/37
వయసదస:37
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశదరరరవవ పప ననఇ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-9-32
వయసదస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ నదగగశదర రరవవ మమరఇ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-9-44
వయసదస:24
లఇ: పవ
9988 SQX1894401
పపరర: నదగ అఖల కకషష మఇదలపవ

9980 SQX2210995
పపరర: కకమమరర దఇడడీత

9966 SQX2523132
పపరర: వననద బభబఝ బమరగ

భరస : వనలగగఇడయయ వనమమల
ఇఇటట ననఇ:D.NO-9-6-36
వయసదస:70
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సదబబయయ దఇడడీత
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-8-24
వయసదస:47
లఇ: ససస స

భరస : జ మహనరరఫ న నలఇ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-9-2
వయసదస:37
లఇ: ససస స
9985 SQX1978519
పపరర: పవన మణణ కఇట మమరఇ

95-118/1028

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-8-24
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-119/489

95-120/746

తఇడడ:డ జవరతనఇ బమరగ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-4-56/A
వయసదస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ కకతత
స రర
ఇఇటట ననఇ:DNO 9-6-59
వయసదస:45
లఇ: పవ

95-119/491 9974 SQX2079291
9973 SQX1814011
పపరర: శర సరయ వసఇత దతవనబబ యన
పపరర: మహలకడక చతకలరర

9979 SQX2153575
పపరర: వనఇకట సదబబయయ దఇడడీత

95-117/1281

తఇడడ:డ ఉపపఇదడ మమధరపవ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-6-22
వయసదస:41
లఇ: పవ
95-118/1029

9963 SQX1960673
పపరర: శరనవరసరరవవ గఝఇడ

తఇడడ:డ శదతదశదర రరవవ గఝఇడ
ఇఇటట ననఇ:C/O SYAMALA DEVI DOOR N
వయసదస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రవ కకమమర కజఫమ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-3-44
వయసదస:26
లఇ: ససస స

భరస : శరధర వడల మఝడడ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-6-21
వయసదస:27
లఇ: ససస స
9970 SQX1796143
పపరర: వనఇకటటశదరరల కకతత
స రర

95-115/832

9987 SQX1894377
పపరర: సరయ కకషష మఇదలపవ

95-115/833

తఇడడ:డ శవ శఇకర మఇదలపవ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-9-45/A
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-89/1067

తఇడడ:డ గఇగధర రరడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:DNO 9-10-6 FLAT NO403
వయసదస:24
లఇ: ససస స

9990 SQX1989060
పపరర: దరహసస కరకరపరరస

95-114/730

తఇడడ:డ లకకణరరవవ కరకరపరరస
ఇఇటట ననఇ:d.no. 9-10-41
వయసదస:24
లఇ: ససస స
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9991 SQX2088276
పపరర: శరనవరస పవన కకమమర కర వనన

95-96/1291

తఇడడ:డ సతయనదరరయణ కకలశశటట
ఇఇటట ననఇ:D.no 9-10-122/5
వయసదస:20
లఇ: పవ
9994 SQX2490688
పపరర: జయఇత లమల కగ

95-115/836

95-120/748

95-120/751

95-121/498

95-121/504

95-197/1311

95-121/505

భరస : రఘఝనదధ గకతమ
ఇఇటట ననఇ:D O 46-1-63
వయసదస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

10007 SQX2442135
పపరర: లకడక గరజల

10010 SQX2061893
పపరర: రఘఝనదథ గకతమ

10013 SQX1975143
పపరర: అఇజల మలల ల

95-120/754

10016 SQX1860485
పపరర: హహహమమవత మమడడరర

95-121/499

10019 SQX1859024
పపరర: నదగరరజ కరనకకచడరల
తఇడడ:డ బడహకనఇదఇ కరనకకచడరల
ఇఇటట ననఇ:DOOR NO 9-4-90
వయసదస:36
లఇ: పవ

9999 SQX2555340
పపరర: కగదదరర లకడక పసడయమఇక

95-120/750

10002 SQX2111433
పపరర: నదగవనఇకట రమమష చతస జలకల

95-126/719

10005 SQX2562437
పపరర: కసడషరర శరనద

95-121/500

తఇడడ:డ కసడషరర చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:D NO 11-4-192
వయసదస:33
లఇ: పవ
95-121/501

10008 SQX2442226
పపరర: గకరర నదయఝడడ గరజల

95-121/502

తఇడడ:డ పప లపలల గరజల
ఇఇటట ననఇ:D NO 11-4-244
వయసదస:52
లఇ: పవ
95-116/647

10011 SQX2152361
పపరర: అరరణ కకమమరర చలమల

95-120/752

భరస : వనఇకటటశదరరల చలమల
ఇఇటట ననఇ:D NO 48-2-31
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-121/503

10014 SQX1860444
పపరర: పడదదప అఇగలకకదదటట

95-120/753

తఇడడ:డ ఆర వ పరబడహకఇ ఎ
ఇఇటట ననఇ:D NO 48-5-227
వయసదస:39
లఇ: పవ
95-120/755

తఇడడ:డ మహన మఝరళ మమడడరర
ఇఇటట ననఇ:D NO 48-5-227
వయసదస:37
లఇ: ససస స
95-118/1031

95-120/747

తఇడడ:డ గకరర శఇకర రరవవ చతస జలకల
ఇఇటట ననఇ:D NO 11-2-21
వయసదస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పడభఝ తతజ మలల ల
ఇఇటట ననఇ:D NO 48-2-55
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆర వ పరబడహకఇ ఎ
ఇఇటట ననఇ:D NO 48-5-227
వయసదస:38
లఇ: పవ
10018 SQX2062396
పపరర: నదగలకడక గకతమ

95-121/497

తఇడడ:డ చఇదడ బబ స గకతమ
ఇఇటట ననఇ:D NO 46-1-63
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల చలల
ఇఇటట ననఇ:DNO 48-2-31
వయసదస:20
లఇ: పవ
10015 SQX1860469
పపరర: రవ శశఖర అఇగలకకదదటట

10004 SQX1814425
పపరర: సదధదర యలమఇచల

9996 NVT2904382
పపరర: సదపసడయ గరల

తఇడడ:డ కగదదరర శశశలలఇదడ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:D NO 10-3-19A/B
వయసదస:20
లఇ: ససస స

భరస : గకరర నదయఝడడ గరజల
ఇఇటట ననఇ:D NO 11-4-244
వయసదస:45
లఇ: ససస స

భరస : దదరర రరవవ అరరఫ
ఇఇటట ననఇ:D NO 11-53-43
వయసదస:33
లఇ: ససస స
10012 SQX2218097
పపరర: వనఇకట గగపస చలల

95-120/749

తఇడడ:డ డడ కకటటశదర రరవవ వనన
ఇఇటట ననఇ:D NO 11-4-192
వయసదస:55
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రరడడడ పరలలరర
ఇఇటట ననఇ:D.NO.11-4-234
వయసదస:29
లఇ: ససస స
10009 SQX1987213
పపరర: రరజగశదరర అరరఫ

10001 SQX2276863
పపరర: సదదదపసస శరరద మలరరడడడ

95-114/728

తఇడడ:డ నదగరరజ గరల
ఇఇటట ననఇ:D NO 10-2-8
వయసదస:29
లఇ: ససస స

భరస : సడరయ తతజ మలరరడడ
ఇఇటట ననఇ:D NO 11-2-8
వయసదస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సరయనదరరయణ కకపసషశశటట
ఇఇటట ననఇ:D NO 11-4-158
వయసదస:35
లఇ: పవ
10006 SQX1814292
పపరర: రతన కకమమరర పరలలరర

95-116/646

భరస : వనయ కకమమర గగరరరమఝచదచ
ఇఇటట ననఇ:D NO 10-2-22
వయసదస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఝరవయయ పరలకకటట
ఇఇటట ననఇ:D NO 10-4-3
వయసదస:25
లఇ: పవ
10003 SQX2303691
పపరర: రరఇ పడసరద కకపసషశశటట

9995 SQX2442366
పపరర: సదరగష కకమమర గఝరరఇ

9998 SQX2258986
పపరర: మమధవ గగరరరమఝచదచ

9993 SQX2121424
పపరర: పకథదద గణణష మఝరరకకపవడడ

తఇడడ:డ ససతదరరమ పడసరద మఝరరకకపవడడ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-11-18
వయసదస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ భభససర మహన రరవవ గఝరరఇ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-11-121
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల గరల
ఇఇటట ననఇ:D NO 10-2-8
వయసదస:32
లఇ: పవ
10000 SQX2552180
పపరర: రవ కకమమర పరలకకటట

95-115/835

తఇడడ:డ రవ కకమమర మదదద
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-11-15
వయసదస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరపవరరరఇజ కగ
ఇఇటట ననఇ:D NO 9-11-64
వయసదస:27
లఇ: పవ
9997 SQX2372043
పపరర: నదగరరజ గరల

9992 SQX2119303
పపరర: అనత మదదద

10017 SQX1861558
పపరర: సరయ వనఇకటపవన కరళఇగర

95-125/1334

తఇడడ:డ శర వఠల రరవవ కరళఇగర
ఇఇటట ననఇ:D.NO:51-2-40,BRUNDAVAN RE
వయసదస:25
లఇ: పవ
95-117/1282

10020 SQX1795715
పపరర: హహమ కకమమరర చదవల

95-114/731

భరస : వవణఝ గగపరల చదవల
ఇఇటట ననఇ:DOOR.NO.9-11-117
వయసదస:27
లఇ: ససస స
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10021 SQX1687342
పపరర: వవణఝ గగపరల చదవల

95-116/650

తఇడడ:డ జగననకహన రరవవ చదవల
ఇఇటట ననఇ:DOOR.NO.9-11-117
వయసదస:35
లఇ: పవ

10022 SQX1814482
పపరర: రరఘవవలక మదదద

95-121/506

తఇడడ:డ కకపరనఇదర మ మదదద
ఇఇటట ననఇ:DOOR NO 11-1-73 VASUNDHA
వయసదస:54
లఇ: పవ

10024 SQX1757244
పపరర: నరగశ మమధవరరపవ

95-18/1160

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ మమధవరరపవ
ఇఇటట ననఇ:DOOR NO:13-8-46
వయసదస:26
లఇ: పవ
10027 SQX2469427
పపరర: మహన కకమమర వరమలకల

తఇడడ:డ రరఘవ రరవవ పసటటల
ఇఇటట ననఇ:Door no 12-28-39/1
వయసదస:36
లఇ: పవ

10028 SQX1287789
పపరర: పవన కకతస మమసద

95-115/837

95-114/732
10029 SQX2142065
పపరర: నదగ శవ సరయ రరఇ జజనదనదదల

తఇడడ:డ హనదమఇత రరవవ కకతస మమసద
ఇఇటట ననఇ:DOOR NUMBER 70-17-1854
వయసదస:31
లఇ: పవ

తలల : సరగజ జజనదనదదల
ఇఇటట ననఇ:Dr.no.9-9-36
వయసదస:23
లఇ: పవ

10030 SQX1508987
పపరర: మఝజమల మహమకద

10031 SQX2263929
పపరర: రవ శఇకర ఉపషల

10032 SQX2335032
పపరర: పడతతయీరష గజవలల

తఇడడ:డ ఫజలకలమల అకకల మహమకద
ఇఇటట ననఇ:DR.NO 46-1-174
వయసదస:34
లఇ: పవ
10033 SQX2451565
పపరర: హహమ లత వనదకకఇడ

95-115/838

తఇడడ:డ వనఇకట నరససఇహ రరవవ ఉపషల
ఇఇటట ననఇ:F-8 SYMALA TOWERS
వయసదస:53
లఇ: పవ
95-135/519

95-120/757

తఇడడ:డ జనదరరన రరవవ పవలపరటట
ఇఇటట ననఇ:DOOR NUMBER 11-221-13
వయసదస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగగశదర రరవవ వరమలకల
ఇఇటట ననఇ:Door number 12-7-58
వయసదస:31
లఇ: పవ
95-207/1267

95-135/518

95-120/756 10026 SQX2460731
10025 SQX1860428
పపరర: సరయ మహహశ బభబఝ తతకఅలమ
పపరర: కకరణ కకమమర పవలపరటట

తఇడడ:డ శరనవరసరరవవ తతకఅలమ
ఇఇటట ననఇ:DOOR NO:48-3-91
వయసదస:27
లఇ: పవ
95-105/792

10023 SQX2071009
పపరర: సదరగశ కకమమర పసటటల

95-120/758

తఇడడ:డ బభల మహన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:Flat 2D, Rahul towers
వయసదస:24
లఇ: ససస స

95-135/520 10035 SQX2460087
10034 SQX2455095
పపరర: సతయనదరరయణ రరజ వనదకకఇడ
పపరర: ⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍

95-122/1334

భరస : సతయనదరరయణ రరజ వనదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:FLAT-308 DOCTORS PLAZA
వయసదస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అదద నదరరయణ రరజ వనదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:FLAT-308 DOCTORS PLAZA
వయసదస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ⌍⌍⌍⌍⌍ ⌍⌍⌍⌍
ఇఇటట ననఇ:flat no.12.A wing , deshpandepu
వయసదస:21
లఇ: ససస స

10036 SQX2483667
పపరర: లకడక దతవ కఇదదల

10037 SQX2252146
పపరర: ససమయ ఇమమడదబథదన

10038 SQX2090660
పపరర: తనదజ సదగఝరన

95-108/1323

భరస : శరనదదస రరవవ కఇదదల
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 19
వయసదస:51
లఇ: ససస స
10039 SQX2327716
పపరర: సదదరరనమక కరశపవ

95-116/651

భరస : రరమచఇదడయయ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 203
వయసదస:50
లఇ: ససస స
10042 SQX2208775
పపరర: వనఇకట మహహత చలమల

95-117/1283

95-116/653

10040 SQX2327856
పపరర: రరమచఇదడయయ కరశపవ

10041 SQX1111921
పపరర: నదగ లకడక చఇతద

95-116/652

10043 SQX2532620
పపరర: బఝచచ రరజ రరజమఇడడడ

10046 SQX2324424
పపరర: అణషమక ససదద రరడడడ

95-104/747

10049 SQX2513356
పపరర: బల గఝరవయయ దతవరకకఇడ
తఇడడ:డ హనదమయయ దతవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO-402
వయసదస:59
లఇ: పవ

95-105/794

95-106/773

భరస : తరరమల కకషష కకమమర చఇతద
ఇఇటట ననఇ:flat no 204
వయసదస:33
లఇ: ససస స
95-130/816

10044 SQX2179430
పపరర: అనదరరధ బచదచ

95-106/774

భరస : చఇదడశశఖర శరనవరస రరవవ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:FLAT.NO.302
వయసదస:48
లఇ: ససస స
95-116/654

భరస : పసఇచలరరడడడ ససదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 302
వయసదస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవఇదడనదథ రరడడడ చలమల
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 306, DR NO - 44-43
వయసదస:44
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ ౘ
ఇఇటట ననఇ:Flat No 203
వయసదస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అచచయయ రరజమఇడడడ
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 242
వయసదస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సదఇదర రమ రరడడడ ససదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 302
వయసదస:78
లఇ: పవ
10048 SQX2204220
పపరర: బఝలల రరడడడ చలమల

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ ఇమమడదబథదన
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO -102
వయసదస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖరయయ కరశపవ
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 203
వయసదస:54
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చతఇబర నదయఝడడ చలమల
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 241/I
వయసదస:20
లఇ: ససస స
10045 SQX2324390
పపరర: పసఇచలరరడడడ ససదద రరడడడ

95-105/793

10047 SQX2198539
పపరర: అననపవరరడడడ లకడక కకరణకయ

95-104/750

భరస : బఝలల రరడడడ చలల
ఇఇటట ననఇ:FLAT.NO 306
వయసదస:40
లఇ: ససస స
95-109/1130

10050 SQX2014066
పపరర: శరనవరస అవరదరర

95-104/748

తఇడడ:డ నరససఇహమమరరస అవరదరర
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 403
వయసదస:54
లఇ: పవ
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10051 SQX2332740
పపరర: మసరసనమక ససదద రరడడడ

95-116/655

భరస : రరమరరడడడ ససదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:flat no 403
వయసదస:51
లఇ: ససస స
10054 SQX2476687
పపరర: వజయ లకడక గఝడత

95-107/594

భరస : కకషష మమరరస శరఖమమరర
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 406
వయసదస:61
లఇ: ససస స
95-105/795

భరస : శరనవరస రరవవ గఝడత
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 502
వయసదస:36
లఇ: ససస స
10057 SQX2401487
పపరర: సరయ సఇయఝకస తరరవలకలరర

10052 SQX2484053
పపరర: పడమల శరఖమమరర

10055 SQX2187300
పపరర: చరణ కకమమర జరనన

95-104/749

10056 SQX1968957
పపరర: వనఇకట రమణ తడమడడదపరటట

95-131/1044 10059 SQX2412633
10058 SQX1973338
పపరర: వనఇకట నదగ రరజ అడడసదమలల
పపరర: సతయనదరరయణ మమజగటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశదర రరవవ అడడసదమలల
ఇఇటట ననఇ:Flat number 501
వయసదస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నదగబమషణఇ మమజగటట
ఇఇటట ననఇ:flot 101
వయసదస:36
లఇ: పవ

10060 SQX2259893
పపరర: హనదమఇతరరవవ దదవనదల

10061 SQX2211175
పపరర: రతనకకమరర దదవనదల

10062 SQX2400547
పపరర: యశదఇత చకస

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరల దదవనదల
ఇఇటట ననఇ:flot no 203
వయసదస:70
లఇ: పవ
10063 SQX2014058
పపరర: సదజజత అవరదరర

95-130/820

భరస : హనదమఇత రరవవ దదవనదల
ఇఇటట ననఇ:flot no 203
వయసదస:62
లఇ: ససస స
95-107/596

భరస : శరనవరస అవరదరర
ఇఇటట ననఇ:FLOT NO 403
వయసదస:52
లఇ: ససస స

10064 MLJ0880799
పపరర: మమరరస⌍ కర.యస.యస⌍

95-116/657

95-104/751

10065 SQX2211068
పపరర: కకషష కకమమరర కరరరమమరర

95-126/721

భఇధదవవ: మఇగ మమచరల
ఇఇటట ననఇ:GMC H.No. 37-10-1520
వయసదస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:GUNTUR
వయసదస:65
లఇ: పవ

10070 SQX1894591
పపరర: మరరయమల శరష

10071 SQX1992379
పపరర: ఉదయ భభనద పసనదమల

95-106/776

తఇడడ:డ అశరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:GUNTUR VARI THOTA
వయసదస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మరరయమల ఆనఇద
ఇఇటట ననఇ:H NO 4-11-1/2 NAIDUPET 2ND
వయసదస:34
లఇ: ససస స

10072 SQX2093292
పపరర: అజజఫ డ పడసరద

95-125/1340 10074 SQX2365518
10073 SQX2365088
పపరర: వ యస శర కకషష చడనతనయ బచదచ
పపరర: లకడక శరనవరస రరవవ బచదచ

95-107/598

తఇడడ:డ నగరజ
ఇఇటట ననఇ:HOUSE NO.8-19-1-91
వయసదస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకడక శరనవరస రరవవ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:NEW 51-18-438 DNO.13-2-22
వయసదస:21
లఇ: పవ

95-125/1342 10076 SQX2414654
10075 SQX2461374
పపరర: వ వ ఏస ఏల ఏస శరనజ సకల
పపరర: శరయఇ కకమమర సననసపత

95-104/752

భరస : శవ సతయనదరరయణ మమరరస కరరరమమరర
ఇఇటట ననఇ:FLOT NO 404 S V R S
వయసదస:54
లఇ: ససస స

95-106/775 10067 SQX2094282
95-107/597 10068 SQX1739283
10066 SQX2235562
పపరర: షణఝకక అజయ కకమమర గడడ ఇ
పపరర: వనఇకట చలమమశదర రరవవ మమచరల
పపరర: సరఇబశవ రరవవ వలల బబ యన

10069 SQX2064772
పపరర: అశరఫ షపక

95-125/1339

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ చకస
ఇఇటట ననఇ:FLOT NO 301
వయసదస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశదరరరవవ⌍ ⌍
ఇఇటట ననఇ:FLOT NO 404
వయసదస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మదదసడధన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:GMC-36/40
వయసదస:21
లఇ: పవ

95-131/1043

భరస : శరనవరస రరవవ తడమడడదపరటట
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO 512, SAPPHIRE
వయసదస:48
లఇ: ససస స

భరస : నదగరరరఫ న తరరవలకలరర
ఇఇటట ననఇ:flat number 403 3 floor
వయసదస:25
లఇ: ససస స
95-115/839

95-116/656

తఇడడ:డ అదద నదరరయణ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:flat no -501
వయసదస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దదలప కకమమర జరనన
ఇఇటట ననఇ:FLAT NO.503,SVR EMPIRE
వయసదస:20
లఇ: పవ
95-130/819

10053 SQX0158956
పపరర: మలల కరరరఫ న రరవవ గఝఇడద

95-118/1034

95-126/720

95-106/777

తఇడడ:డ అఇకమక రరవవ పసనదమమల
ఇఇటట ననఇ:H NO 12-25-3/1
వయసదస:32
లఇ: పవ
95-125/1341

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ బచదచ
ఇఇటట ననఇ:NEW 51-18-438 DNO.13-2-22
వయసదస:54
లఇ: పవ
10077 SQX2414191
పపరర: మఇజల సననసపత

95-135/521

తఇడడ:డ మఝరళ కకషష సకల
ఇఇటట ననఇ:old-13-2-6 new-51-3-88
వయసదస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట నదరరయణ సననసపత
ఇఇటట ననఇ:old no 9-6-42 new no 46-1-42
వయసదస:45
లఇ: పవ

భరస : శరయఇ కకమమర సననసపత
ఇఇటట ననఇ:old no 9-6-42 new no 46-1-42
వయసదస:40
లఇ: ససస స

10078 SQX1894419
పపరర: పడసనన కకమమరర చనదమలక

10079 SQX2260693
పపరర: హరరక మమజగటట

10080 SQX2061760
పపరర: ఆఇథథన జయ శర మమచడరల

95-115/840

తఇడడ:డ వనఇకట సదబబ రరవవ చనదమలక
ఇఇటట ననఇ:OLD NO:9-11-7 NEW NO:45-1వయసదస:25
లఇ: ససస స
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భరస : వనఇకట రఇగ మణణదదప మమజగటట
ఇఇటట ననఇ:PLAT NO 14
వయసదస:27
లఇ: ససస స

95-115/841

95-115/842

తఇడడ:డ శరనవరస రరవవ
ఇఇటట ననఇ:PRATAPAGIRI VARI VEEDHI
వయసదస:20
లఇ: ససస స
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