దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-15
1
RBE1853951
పపరర: వజయ లకకక పప లవరపప

100-74/16

2
RBE1853993
పపరర: ససమఇత దదకకఇడ

భరస : టట వ ఏల పస బ కకమమర రరడడ క పప లవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హరర బబబబ దదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: పప

4
RBE1471507
పపరర: ఇసససకక మఇగళగరరర

5
RBE1308643
పపరర: వనఇకటటష చదటట

100-76/2

తఇడక:డ యయససదదసస మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:46
లఇ: పప
7
RBE1854744
పపరర: ససయకకరణ వనలశశటట

100-77/3

100-84/9

100-87/740

100-74/20

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట పసటటబఇడట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: ససస స
19
RBE0995920
పపరర: ససనత మమడకపలట
భరస : దదవ భకఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:34

భరస : అఇకకలక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:53

100-76/10

100-76/13

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట చలఇకకరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: పప
28
RBE1808526
పపరర: కసవయ వనలశశటట
భరస : ఉపపఇదడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:24

లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-83/890

100-85/3

12
RBE1862580
పపరర: వనఇకట లలవ ఫణణ భభషణ
కకమమర తదతపపడక
తఇడక:డ ససబడహకణయఇ తదతపపడక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:39
లఇ: పప

100-85/5

15
RBE1722727
పపరర: లతఫ షపక

17
RBE1997014
పపరర: రసఇబబబబ చననఇ

18
RBE0995821
పపరర: మసససన బ షపక

100-74/21

భరస : సససదద వల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:38

లఇ: పప
100-76/11

లఇ: పప

23
RBE1308379
పపరర: ససయ బబబబ తదటట

26
RBE1441153
పపరర: ఆదదనదరసయణ కకటటట

29
RBE1945153
పపరర: శరరష శరసమశశటట
తఇడక:డ శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21
లఇ: ససస స

100-84/8

100-76/14

100-85/4

100-74/19

లఇ: పప
100-76/9

లఇ: ససస స

21
RBE0996647
పపరర: నరసమక అమరపప
తఇడక:డ సతయఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:34

100-76/12

లఇ: ససస స

24
RBE1308437
పపరర: అశశక కడకయఇ

100-76/15

తఇడక:డ యరరకయమ కడకయఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26
లఇ: పప
100-77/4

తఇడక:డ పపలట యయ కకటటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:58
లఇ: పప
100-77/6

9
RBE1743566
పపరర: చఇదడకల అకకకనపలట

తఇడక:డ శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21

20
RBE0996415
పపరర: కకటయయ అమరపప

100-76/5

భరస : బబజ అకకకనపలట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హనసమఇతరసవప తదటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26
లఇ: పప
100-76/16

6
RBE1308668
పపరర: ఉషసరసణణ చదటట

తఇడక:డ చనన సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:1-0 WATER TANK BAZAR
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడక:డ సతయఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:33

లఇ: ససస స

25
RBE1308452
పపరర: ససరరఇదడబబబబ చలఇకకరర

14
RBE1953926
పపరర: కసఇడడత జజనయయ

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:38

లఇ: ససస స

22
RBE0997868
పపరర: ససమమమజయఇ కకనరత

11
RBE1862374
పపరర: సతయనదరసయణ చదరర మఇడడజ

100-74/18

భరస : వనఇకటటష చదటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నరసపఇహ చదరర మఇడడజ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమయయ బబ కక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:63
లఇ: పప
16
RBE1852946
పపరర: అనసరసధ పసటటబఇడట

100-76/4

తఇడక:డ ససరరష పప లలపలట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రపసపయ చటటలపలట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:62
లఇ: ససస స
13
RBE2516193
పపరర: జజరరర బబ కక

8
RBE2518223
పపరర: ససరరఖ పప లలపలట

3
RBE1961861
పపరర: రసజ దదసరర
తఇడక:డ యయససదదనఇ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడక:డ పపచచయయ చదటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడక:డ బడహకయయ వనలశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-000
వయససస:24
లఇ: పప
10
RBE1806793
పపరర: టటస
డ స చటటలపలట

100-74/17

27
RBE1808518
పపరర: శరరష శరఇశశటట

100-77/5

తఇడక:డ శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-77/7

30
RBE1496934
పపరర: బబల మరసవసల షపక

100-83/5

తఇడక:డ బబడద ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: పప
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31
RBE1497049
పపరర: నదగభర మరస షపక

100-84/10

తఇడక:డ బబడద ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:31
లఇ: పప
34
RBE2519064
పపరర: సతష బబబబ కకతస పలట

100-77/290

100-76/17

100-88/649

100-88/652

100-76/19

100-87/754

100-85/6

భరస : సపఇహచలఇ కనకలట
ఇఇటట ననఇ:1-578
వయససస:81
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

44
RBE0995896
పపరర: రజన యమణదల

47
RBE1610716
పపరర: ససజనయ గగలట

50
RBE1676329
పపరర: ససయ అఖల బబ రశ

53
RBE1853381
పపరర: అఖల కసఇచనపలట

100-74/25

56
RBE1161272
పపరర: నదగరరరడకడ పలలట

100-76/18

59
RBE1496975
పపరర: రససల బ షపక
భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:36
లఇ: ససస స

39
RBE1383843
పపరర: వనఇకటటశశరరట మమరఇ

100-77/145

42
RBE1311349
పపరర: రజయమససలమసనద షపక

100-88/651

45
RBE0989949
పపరర: కకటటసశరరవప తతరరటకకఇద

100-86/4

తఇడక:డ ఆఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:1-75
వయససస:38
లఇ: పప
100-76/20

48
RBE1610724
పపరర: అనత బఇడట

100-76/21

భరస : ససధకర బఇడట
ఇఇటట ననఇ:1-95
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-74/23

51
RBE0996381
పపరర: సతష కకమమర బబ రసశ

100-76/22

తఇడక:డ రసమ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-119
వయససస:27
లఇ: పప
100-74/24

54
RBE1608959
పపరర: మహహష చచదరర

100-83/7

తఇడక:డ భకఇ చచదరర
ఇఇటట ననఇ:1-125
వయససస:22
లఇ: పప
100-81/14

తఇడక:డ వనఇకట రరడకడ పలలట
ఇఇటట ననఇ:1-218
వయససస:30
లఇ: పప
100-83/8

100-83/6

తఇడక:డ మకకబల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-48
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సససదద చదరర కసఇచనపలట
ఇఇటట ననఇ:1-123/1
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రసమలఇగ చదరర పసమడదకకలమ
ఇఇటట ననఇ:1-129
వయససస:58
లఇ: పప
58
RBE1444272
పపరర: దదలలమక కనకలట

100-88/650

భఇధసవప: సతష కకమమర బబ రశ
ఇఇటట ననఇ:1-119
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:1-122
వయససస:51
లఇ: ససస స
55
RBE1853530
పపరర: నదగస చదరర పసమడదకకలమ

41
RBE1308411
పపరర: సమమల షపక

36
RBE1943620
పపరర: శవ పసరశత కకఇడ

తఇడక:డ బఇగసరయయ మమరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-44/1
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : అశశక గగలట
ఇఇటట ననఇ:1-95
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : రసమ కకషష చటటటపప డ లక
ఇఇటట ననఇ:1-105
వయససస:35
లఇ: ససస స
52
RBE1954791
పపరర: చటటటపప డ లక పదదకవత

100-88/648

తఇడక:డ చన వనఇకటటసశరరట
ఇఇటట ననఇ:1-74
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నదగ లకకక గగలట
ఇఇటట ననఇ:1-95
వయససస:33
లఇ: పప
49
RBE2521920
పపరర: నదగ లకకక చటటటపప డ లక

38
RBE1311307
పపరర: కరరమమ మబషరత షపక

100-86/3

భరస : రసజ మలట యయ చదరర కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-24/1
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-47
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కసఇతదరసవప కసరననన
ఇఇటట ననఇ:1-52
వయససస:21
లఇ: ససస స
46
RBE1610708
పపరర: అశశక గగలట

100-74/22

తఇడక:డ అబబబల సలమఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-44
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-46
వయససస:27
లఇ: ససస స
43
RBE1863869
పపరర: శసశవణణ కసరననన

35
RBE1470129
పపరర: ససఇబశవరసవప జజగరట మభడక

33
RBE0872689
పపరర: ధన లకకక చటటటపప డ లక
భరస : పపలమట రసవప గబపసస
ఇఇటట ననఇ:1-7/1
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబబరసవప జజగరట మభడక
ఇఇటట ననఇ:1-21
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : రసమ కకషష
ఇఇటట ననఇ:1-32
వయససస:27
లఇ: ససస స
40
RBE1311372
పపరర: రహహమమ అనసజమ షపక

100-86/2

తఇడక:డ కకటటరరడకడ మమకపప తతల
ఇఇటట ననఇ:1-1/A
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట కకతస పలట
ఇఇటట ననఇ:1-14
వయససస:19
లఇ: పప
37
RBE0995870
పపరర: ససధ రసణణ వఇకసయలపసటట

32
RBE1441435
పపరర: శశనవసస రరడకడ మమకపప తతల

57
RBE1943737
పపరర: షరరఫ షపక

100-74/26

తఇడక:డ శదబయయ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-273
వయససస:21
లఇ: పప
100-84/18

60
RBE1943463
పపరర: లమల మసససన బ షపక

100-83/9

తఇడక:డ ఉదబఇడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-9/1
వయససస:23
లఇ: ససస స
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61
RBE1454370
పపరర: లకకక బఇడట

100-84/19

భరస : రసమ రసవప బఇడట
ఇఇటట ననఇ:2-16
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-81/17

భరస : లకకక నదరసయణ చదనసనబబ యనద
ఇఇటట ననఇ:2-83
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-81/19

భరస : గబరరనదథ వఇకసయల
ఇఇటట ననఇ:3-196
వయససస:26
లఇ: ససస స
73
RBE1943398
పపరర: వదయ శశఖర జసపట

100-83/15

100-74/741

100-85/1049

100-84/758

తఇడక:డ చఇదడ శశఖర రసవప గబఇడద
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-83/14

100-85/1045

100-77/146

100-85/1052

100-84/759

తఇడక:డ చచననకరశవ రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-29/2
వయససస:48
లఇ: పప

72
RBE2497790
పపరర: వనసషషవ ఎనసమబల

100-85/1046

100-81/771
75
RBE2518520
పపరర: ककककककक कककक कककककक कककक

78
RBE2495307
పపరర: కమటఇ లకకక పడసనన

100-74/759

81
RBE2502037
పపరర: గగపప తవటట

100-85/1053

తఇడక:డ హనసమఇత రసవప తవటట
ఇఇటట ననఇ:8-225
వయససస:20
లఇ: పప
100-85/1054

86
RBE2497865
పపరర: బబల వనఇకట ససయకకషష దదసస

89
RBE1918531
పపరర: లకకక కకతస

100-83/12

భరస : రసమ కకషష కమటఇ
ఇఇటట ననఇ:8-112
వయససస:25
లఇ: ససస స

84
RBE2516326
పపరర: కనబ ఠ
న ర లమవణయ

100-87/741

భరస : చఇడడ కనబ ఠ
న ర
ఇఇటట ననఇ:8-322
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-84/761

తఇడక:డ ఆఇజననయబలక దదసస
ఇఇటట ననఇ:9-10
వయససస:24
లఇ: పప
100-76/377

69
RBE1161314
పపరర: బబల కకషష కకపపపకకఇడద

తఇడక:డ ककककककक ककक कककककक
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:18
లఇ: పప

80
RBE2497709
పపరర: కసలలషస వల షపక

83
RBE2502045
పపరర: రమయ తవటట

100-83/10

తఇడక:డ లకకక నరసపఇహ రరడడ క ఎనసమబల
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:18
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హనసమఇతరసవప తవటట
ఇఇటట ననఇ:8-245
వయససస:19
లఇ: ససస స

భరస : పవన కకమమర కరళళవత
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
88
RBE1677772
పపరర: పదకజసరవజజ గబఇడద

71
RBE1992999
పపరర: ససశత వరశ

77
RBE2502003
పపరర: అలట బ షపక

66
RBE1496926
పపరర: సససదస మమలమల షపక

తఇడక:డ వరసససశమ కకపపపకకఇడద
ఇఇటట ననఇ:3-98
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడక:డ బఇడక ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:8-139
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడక:డ కనకయయ నసత
ఇఇటట ననఇ:8-239
వయససస:18
లఇ: పప
85
RBE1441146
పపరర: పడతభ కరళళవత

100-83/11

భరస : ఖసుసుసదవన షపక
ఇఇటట ననఇ:8-85
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశశదద వల సయయద
ఇఇటట ననఇ:8-123/2
వయససస:18
లఇ: ససస స
82
RBE2497683
పపరర: శశనవసస రసవప నసత

68
RBE1162288
పపరర: కసపఇబ షపక

74
RBE2497774
పపరర: ససమఇత చలట గబఇడట

100-81/16

తఇడక:డ చనన సససదస హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-106
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడక:డ ససఇదరబబబబ చలట గబఇడట
ఇఇటట ననఇ:4-219
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమకకటయయ చఇత
ఇఇటట ననఇ:8-12, FLAT NO 102
వయససస:23
లఇ: పప
79
RBE2501567
పపరర: అయష సయయద

100-81/18

భరస : శశనవసస రరడకడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:3-235/A
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకట సససదయయ జసపట
ఇఇటట ననఇ:4-26
వయససస:21
లఇ: పప
76
RBE1453786
పపరర: వననద కకమమర చఇత

65
RBE1673573
పపరర: శశకసఇత కలట కకఇట

తఇడక:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-86/1
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-83/13

63
RBE1223692
పపరర: సససదద షపక
తఇడక:డ గబలమఇ సససదద షపక
ఇఇటట ననఇ:2-81
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడక:డ శశనస కలట కకఇట
ఇఇటట ననఇ:2-87/1
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : గబరరససశమ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-8
వయససస:25
లఇ: ససస స
70
RBE1475029
పపరర: నదగ లకకక దసరర వఇకసయల

100-84/20

తఇడక:డ రసమమరసవప రసమమరసవప
ఇఇటట ననఇ:2-16
వయససస:21
లఇ: ససస స

64
RBE1859651
పపరర: నదగలకకక చదనసనబబ యనద

67
RBE1496918
పపరర: నదసర బ షపక

62
RBE1861350
పపరర: శరరష బఇడట

87
RBE1676824
పపరర: పదకజ సరసశఇగ గబఇడ

100-76/376

తఇడక:డ చఇదడశశకర రసవప గబఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-74/726

90
RBE1676667
పపరర: ఉమమ మహహశశర రసవప చనన

100-76/378

తఇడక:డ శశహరర రసవప చనన
ఇఇటట ననఇ:9-42
వయససస:43
లఇ: పప
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91
RBE1676741
పపరర: ససలకణ చనన

100-76/379

భరస : ఉమమ మహహశశర రసవప చనన
ఇఇటట ననఇ:9-42
వయససస:37
లఇ: ససస స
94
RBE1945823
పపరర: జగదదఇబ దదవరపలట

100-84/52

100-85/521

తఇడక:డ ససఇబరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-70-6
వయససస:48
లఇ: పప
100
RBE1676790
పపరర: ససరరఖ అఇకకశఇ

100-76/382

100-76/385

100-73/975

భరస : ససరరష నదయబడడ యతరసజల
ఇఇటట ననఇ:9-140
వయససస:33
లఇ: ససస స
109
RBE2491819
పపరర: ససనత పసలపరరస

100-85/259

100-73/977

భరస : ససఇబయయ గగల
ఇఇటట ననఇ:9-262
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

99
RBE1676774
పపరర: ససరరశ అఇకకశఇ

100-85/783

100-76/383

100-87/736

107
RBE1675222
పపరర: భబగయ లకకక వసకస

100-73/976

113
RBE1453828
పపరర: వనఇకట రసజయలకకక గబఇడద

100-76/389

116
RBE2497667
పపరర: శశలకకక చతరసల

119
RBE1675347
పపరర: లకకక కకపపపరసవపరర

102
RBE1470285
పపరర: సససదదరసవప అమరస

100-76/384

105
RBE1676717
పపరర: హహజజజ అహమద షపక

100-76/386

తఇడక:డ జజన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:22
లఇ: పప
108
RBE1470228
పపరర: సతష కకఇడవటట

100-76/387

తలట : చఇదడమక కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:24
లఇ: పప
100-74/727

111
RBE1676683
పపరర: అబబబల సలఇ షపక

100-76/388

తఇడక:డ జలమన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-179
వయససస:23
లఇ: పప
100-74/728

114
RBE2500247
పపరర: మమమబననసస బబగబమ షపక

100-85/1047

భరస : దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-207/1
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-87/737

తఇడక:డ శశనవసస రసవప చతరసల
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:18
లఇ: ససస స
100-73/978

100-76/381

తఇడక:డ రసమలఇగరశశరరసవప అమరస
ఇఇటట ననఇ:9-123/1
వయససస:25
లఇ: పప

104
RBE2495950
పపరర: ధనసఇజయ పసరర ససరదద
అరరపపరసల
తఇడక:డ నదరసయణ అరరపపరసల
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:68
లఇ: పప

110
RBE1470145
పపరర: అమరరఇదడ అతతకకరర

100-85/258

తఇడక:డ రసజ
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడక:డ సససదద రసవప గబఇడద
ఇఇటట ననఇ:9-191
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హసన అల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:24
లఇ: పప
118
RBE1676238
పపరర: మమధవ గగల

98
RBE1679885
పపరర: వనఇకటలకకక మదదబకకఇటట

తఇడక:డ సససదదరసవప అతతకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-166/2
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : మష మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-180
వయససస:36
లఇ: ససస స
115
RBE1677756
పపరర: జజబర షపక

తఇడక:డ శశనవసస రసవప బతతల
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:20
లఇ: పప

101
RBE1453943
పపరర: మమరర జజసఫపన జజజల

100-76/375

96
RBE1921063
పపరర: ససయ కకరణ బతతల

తఇడక:డ వఇకసయల రసఘవ రసవప వఇకసయల
ఇఇటట ననఇ:9-66/1
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : నరరఇదడ రరడకడ వసకస
ఇఇటట ననఇ:9-144
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నదగచదరర పసలపరరస
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:37
లఇ: ససస స
112
RBE1453687
పపరర: సపపర మమకల

100-85/257

తఇడక:డ పపరర రరడకడ జజజల
ఇఇటట ననఇ:9-115/A
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రసమబలక నలట బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:21
లఇ: పప
106
RBE1474527
పపరర: తడవనణణ యతరసజల

95
RBE1811215
పపరర: అమర రసకరశ వఇకసయల

93
RBE1676295
పపరర: ససహహఫస బబనన షపక
తఇడక:డ సయయద జజన
ఇఇటట ననఇ:9/46
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశనవససరసవప మదదబకకఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-84/1
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : రసజరశ
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:30
లఇ: ససస స
103
RBE1854736
పపరర: నదగరసజ నలట బబ తతల

100-76/380

భరస : గబరరవపలక నలట బబ యన
ఇఇటట ననఇ:9-42/A
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : రసమయయ దదవరపలట
ఇఇటట ననఇ:9/51
వయససస:21
లఇ: ససస స
97
RBE0990094
పపరర: వనఇకట ససబబ రరడడ క బబ డడ పసటట

92
RBE1676055
పపరర: లకరరరమమరర నలట బబ యన

100-76/390
117
RBE1676634
పపరర: ససయ రరప మమలకకక చతరసల

తఇడక:డ కసశ రసవప చతరసల
ఇఇటట ననఇ:9-258
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-74/729

తఇడక:డ హనసమఇత రసవప కకపపపరసవపరర
ఇఇటట ననఇ:9-264
వయససస:24
లఇ: ససస స

120
RBE1679570
పపరర: జన బబష పటబన

100-76/391

తఇడక:డ జలమన ఖమన పటబన
ఇఇటట ననఇ:9-266
వయససస:23
లఇ: పప

Page 6 of 57

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-15
121
RBE2495901
పపరర: అబబబల హఫసజ షపక

100-85/1044

తఇడక:డ మబసస ఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-267
వయససస:18
లఇ: పప
124
RBE1470053
పపరర: హససనద సయయద

100-73/979

100-76/395

100-73/980

128
RBE1673177
పపరర: రఇజజన షపక

131
RBE1673292
పపరర: అఇకక రరడకడ పలలట

100-76/400

134
RBE1677657
పపరర: లకకమక పలలట

137
RBE2517985
పపరర: మణణకఇఠ పపల

తఇడక:డ జన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-360/4
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటయయ పపల
ఇఇటట ననఇ:9-386/2
వయససస:19
లఇ: పప

100-76/404
139
RBE1454016
పపరర: హహమఇబక ససతద మమనక
అతత
స లకరర
తఇడక:డ వనఇకట కకటట శశనవసస రసవప అతత
స లకరర
ఇఇటట ననఇ:9-392/1
వయససస:25
లఇ: ససస స

140
RBE1661156
పపరర: కకషప ర ఉపపల
తఇడక:డ కకటటశశర రసవప ఉపపల
ఇఇటట ననఇ:9-400
వయససస:25
లఇ: పప

142
RBE1397190
పపరర: మలలట శశరర కకలట పసక

143
RBE2495430
పపరర: ఫణణఇదడ ఔరఇగసబబద

100-84/53

భరస : ఆఇజననయబలక కకలట పసక
ఇఇటట ననఇ:9/430/4/1
వయససస:33
లఇ: ససస స
145
RBE1206938
పపరర: వనఇకటటసశరరట కకలట పసక

100-84/54

తఇడక:డ ససబబరసవప బలట గరరర
ఇఇటట ననఇ:9-442
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

146
RBE1474592
పపరర: శవకకమమరర తతరరటకకఇడ

100-76/398

149
RBE1944768
పపరర: కకపకకలమ లకకక
భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:9-445
వయససస:55
లఇ: ససస స

100-85/1051

129
RBE1676584
పపరర: రరకససన పరవన సయయద

100-76/397

132
RBE1673300
పపరర: అఇకక రరడకడ పలలట

100-76/399

తఇడక:డ యలమఇదద పలలట
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:65
లఇ: పప
100-76/401

135
RBE1454024
పపరర: జమలమ షపక

100-76/402

భరస : మహబభబ వసల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-360/4
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-89/859

100-76/403
138
RBE1454008
పపరర: హహమఇబక ససత మమనక
అతత
స లకరర
తఇడక:డ వనఇకట కకటట శశనవసస రసవప అతత
స లకరర
ఇఇటట ననఇ:9-392/1
వయససస:25
లఇ: ససస స

100-74/730

100-73/981
141
RBE1672732
పపరర: శశనవసస నదయబడడ యతరసజల

తఇడక:డ నరసపఇహఇ యతరసజల
ఇఇటట ననఇ:9-402
వయససస:54
లఇ: పప
100-87/734

144
RBE1853373
పపరర: ఆఇజననయబలక కకలపసక

100-74/731

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట కకలపసక
ఇఇటట ననఇ:9-434/1
వయససస:41
లఇ: పప
100-74/732

భరస : పపలమట రసవప తతరరటకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-435/1
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-76/405

126
RBE2501625
పపరర: మహహశశరర చచననఇశశటట

తఇడక:డ జజన పసరస సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-351
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నదగరసజ ఔరఇగసబబద
ఇఇటట ననఇ:9-433-1
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకయయ కకలట పసక
ఇఇటట ననఇ:9/434/1
వయససస:68
లఇ: పప
148
RBE1673060
పపరర: నదగశశఖర బబబబ బలట గరరర

100-76/396

భరస : అఇకక రరడకడ పలలట
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-85/1050

100-76/393

భరస : నరసపఇహ రసవప చచననఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-315
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ యలమఇదద పలలట
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడక:డ అఇకక రరడకడ పలలట
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:33
లఇ: పప
136
RBE2501583
పపరర: మహమకద జబర షపక

100-76/394

భరస : రఇజజన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-349/1
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అఇకక రరడకడ పలలట
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:30
లఇ: పప
133
RBE1677632
పపరర: రసమమఇజరరడకడ పలట

125
RBE1470152
పపరర: అలమట బక సయయద

123
RBE1453984
పపరర: జవన సఇధయ రరఖ గసళదదవర
తఇడక:డ శశ రఇగనదథ గసళదదవర
ఇఇటట ననఇ:9-287
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జమమల సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-308
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ అచచయయ కనదనపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-338
వయససస:69
లఇ: పప
130
RBE1675008
పపరర: వనణబగగపసల రరడకడ పలలట

100-76/392

తఇడక:డ శశశదద వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-272
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : అలమట బక సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-308
వయససస:46
లఇ: ససస స
127
RBE1677673
పపరర: రసమకకటట కనదనపపరఇ

122
RBE1676550
పపరర: అమర బబష షపక

147
RBE0590836
పపరర: అనతద అతతకకరర

100-84/55

తఇడక:డ సతయనదరసయణ అతతకకరర
ఇఇటట ననఇ:9/436
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-74/733

150
RBE1946086
పపరర: కకపకకలమ శవ

100-74/734

తఇడక:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:9-445
వయససస:25
లఇ: పప
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151
RBE1573872
పపరర: నదగలకకక గగళట

100-84/56

భరస : పవన కకమమర గగళట
ఇఇటట ననఇ:9/452
వయససస:23
లఇ: ససస స
154
RBE1675354
పపరర: వనఇకట వనయ కకమమర రరడకడ
కకలమ
తఇడక:డ రసమ రరడకడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-472
వయససస:23
లఇ: పప
157
RBE1206961
పపరర: అలవనలక ఉడదగరరర

100-74/735

100-84/57

100-73/982

100-74/736

100-76/410

100-88/735

భరస : ససఇబబ శవ రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-558
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-87/703

164
RBE1453778
పపరర: తరరమలయయ దగబరపసటట

167
RBE2523181
పపరర: రవ కకరణ కఇభఇపసటట

170
RBE1240977
పపరర: మహబభబబ shaek

100-84/68

100-84/555

100-84/557

173
RBE0989998
పపరర: రమమశ కలమఇచ

159
RBE1996917
పపరర: బబరరకకచచ రరరరరరరర

162
RBE1453992
పపరర: శశషమక తమకశశటట

100-74/737

165
RBE1328815
పపరర: ఆఇజననయ రరడకడ గగటట ఇ

100-87/702

100-76/409

100-87/704

తఇడక:డ సతదయనదరసయమణ గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-531
వయససస:51
లఇ: పప
100-87/757

168
RBE1425439
పపరర: గబరవమక బఇడదరర

100-87/705

భరస : చనన వరయయ బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:9-536
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-84/59

171
RBE1441914
పపరర: నసరర బ షపక

100-88/736

భరస : నదగభర బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-541
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-85/189

174
RBE1328724
పపరర: ధనలకకక ధనరరడకడ

తఇడక:డ కకఇడలరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-551\
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : శశనవసస రరడకడ ధనరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-552
వయససస:31
లఇ: ససస స

100-85/191
176
RBE1210525
పపరర: నరసపఇహ మణణకఇఠ బసవరసజ
మదదబ
తఇడక:డ రసణద పడతదప మదదబ
ఇఇటట ననఇ:9-557
వయససస:25
లఇ: పప

177
RBE0593145
పపరర: ససఇబశవరసవప నఇబభరర
తఇడక:డ జగన మహనరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-558
వయససస:53
లఇ: పప

179
RBE1475375
పపరర: ససనల నఇబభరర

180
RBE1100122
పపరర: హరరత యమనమదల

తఇడక:డ ససఇబ శవ రసవప నఇబభరర
ఇఇటట ననఇ:9-558
వయససస:24
లఇ: పప

100-75/1045

భరస : పపలట యయ తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-522
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : చనన మహబభబ SHAEK
ఇఇటట ననఇ:9/540
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : రసణదపడతదప మదదబ
ఇఇటట ననఇ:9-557
వయససస:45
లఇ: ససస స
178
RBE0594135
పపరర: లకకక నఇబభరర

161
RBE1475763
పపరర: వజయ లకకక లఇగరరరడకడ

156
RBE1675925
పపరర: హససనద బబగఇ షపక

భరస : చచకకతతచచ టటటటటటటట
ఇఇటట ననఇ:9-502
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససఇబశవరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-533-1
వయససస:18
లఇ: పప

భరస : మహమకద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:9\543
వయససస:31
లఇ: ససస స
175
LHL2663136
పపరర: నరకద మదదబ

100-84/58

తఇడక:డ తరరమలనన దగబరపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-529/1
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడక:డ లఇగసరసవప ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9-538
వయససస:21
లఇ: పప
172
RBE1377804
పపరర: అమరరన బరరల షపక

158
RBE1222272
పపరర: వనఇకట రమణ mundra

100-76/407

తఇడక:డ ఫకకశదదబన షపక ఫకకశదదబన
ఇఇటట ననఇ:9-473/1
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : నరరస రరడకడ లఇగరరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-509
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రమణ రసవప మరరయమల
ఇఇటట ననఇ:9-532
వయససస:24
లఇ: పప
169
RBE1863745
పపరర: శవ ససయ ఆకకల

100-76/408

భరస : వనఇకయయ మబఇదదడ
ఇఇటట ననఇ:9/495
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హహససన సస
ఇఇటట ననఇ:9-523
వయససస:60
లఇ: పప
166
RBE1673268
పపరర: సతష మరరయమల

155
RBE1470251
పపరర: శఇకర రరడకడ కకలమ

153
RBE1470160
పపరర: అనరరధ తచపసపల
తఇడక:డ వషత
ష వరర న రరడడ క తచపసపల
ఇఇటట ననఇ:9-471
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమ రరడడ క కకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-472
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : రసజశశఖర రరడకడ మఇదపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-509
వయససస:45
లఇ: ససస స
163
RBE0989980
పపరర: నదగబల మరస షపక

100-76/406

భరస : అమకత రసవప మతతపలట
ఇఇటట ననఇ:9-455
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : పపనదనరసవప ఉడదగరరర
ఇఇటట ననఇ:9/481
వయససస:59
లఇ: ససస స
160
RBE1453679
పపరర: ససజజత మఇదపసటట

152
RBE0872051
పపరర: దదవ మతతపలట

100-84/558

100-85/190

100-84/556

100-85/192

భరస : రవ కకషష యమనమదల
ఇఇటట ననఇ:9-558/1
వయససస:33
లఇ: ససస స
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181
RBE1100130
పపరర: లకకక కకటటశశరర యమనమదల

100-85/193

భరస : వనఇకటటసశరరట యమనమదల
ఇఇటట ననఇ:9-558/1
వయససస:51
లఇ: ససస స
184
RBE1100163
పపరర: వనఇకటటసశరరట యమనమదల

100-85/196

100-84/560

100-84/563

100-85/198

100-84/568

100-84/571

100-84/573

భరస : ససఇబశవరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-562/1
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
RBE0588632
పపరర: ఈశశర రరడకడ కకలమ

197
RBE0594143
పపరర: అనససయ కకలమ

200
RBE1100882
పపరర: మఇగమక పలలట

203
RBE0693192
పపరర: వనఇకటటశశరరట కకపసపల

100-85/200

206
RBE1100239
పపరర: గఫపర షపక

100-84/566

209
LHL2664209
పపరర: ససఇబశవరసజ అలక
ట రర
తఇడక:డ సతయనదరసయణరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-562-1
వయససస:59
లఇ: పప

189
RBE0988396
పపరర: ససధదకర రరడకడ ఏరరవ

100-84/562

192
RBE0593152
పపరర: రవబబబబ ఉమకననన

100-84/565

195
RBE0589184
పపరర: శశకసఇత రరడకడ కకలమ

100-84/567

తఇడక:డ వనఇకటటశశర రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-561
వయససస:31
లఇ: పప
100-84/569

198
RBE1154517
పపరర: నదగరశశర రసవప అకకకశశటట

100-84/570

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట అకకకశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-561
వయససస:41
లఇ: పప
100-74/738

201
RBE0593178
పపరర: వనఇకటశశషగరరర పపరఇ

100-84/572

తఇడక:డ వనఇకటససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-562
వయససస:52
లఇ: పప
100-84/574

204
RBE1100205
పపరర: కకరణ కకమమర రరడడ క పలలట

100-85/199

తఇడక:డ వనఇకటటసశర రరడకడ పలలట
ఇఇటట ననఇ:9-562
వయససస:29
లఇ: పప
100-85/201

తఇడక:డ అమర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-562
వయససస:35
లఇ: పప
100-84/575

100-84/559

తఇడక:డ అమమకరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-560
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకట ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-562
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : గఫపర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-562
వయససస:33
లఇ: ససస స
208
LHL3914447
పపరర: ససనత అలక
ట రర

100-84/564

భరస : వనఇకటటసశర రరడకడ పలలట
ఇఇటట ననఇ:9-562
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-562
వయససస:81
లఇ: ససస స
205
RBE1100221
పపరర: హససనద షపక

191
RBE0590687
పపరర: చఇదడకళ ఉమకననన

186
RBE0987554
పపరర: ససగర బబబబ చలకకకరర

తఇడక:డ బడహకఇరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-559
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశర రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-561
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మలమటరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-561
వయససస:54
లఇ: పప
202
RBE0594150
పపరర: ససతదమహలకకమక పపరఇ

100-84/561

తఇడక:డ వనఇకటటశశర రరడకడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-561
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడక:డ రసఘవరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-561
వయససస:45
లఇ: పప
199
RBE2172328
పపరర: వనఇకటటశశరరరడకడ కకలమ

188
RBE0988362
పపరర: నరకల ఏరరవ

100-85/195

తఇడక:డ నరసపహరసవ
ఇఇటట ననఇ:9-559
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : రవ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-560
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రవ బబబబ ఉమకననన
ఇఇటట ననఇ:9-560
వయససస:23
లఇ: పప
196
RBE0593160
పపరర: పప లరరడకడ భవనఇ

100-85/197

భరస : ససధదకర రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-559
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రసవబడహకరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-559
వయససస:62
లఇ: ససస స
193
RBE1565407
పపరర: చరరష చచదరర ఉమకననన

185
RBE1100171
పపరర: రవ కకషష యమనమదల

183
RBE1100155
పపరర: పడథసయష యమనమదల
భరస : మబరళ కకషష యమనమదల
ఇఇటట ననఇ:9-558/1
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట యమనమదల
ఇఇటట ననఇ:9-558/1
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ససగర బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-559
వయససస:30
లఇ: ససస స
190
RBE2172310
పపరర: మణణ ఏరరవ

100-85/194

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట యమనమదల
ఇఇటట ననఇ:9-558/1
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ లఇగయయ యమనమదల
ఇఇటట ననఇ:9-558/1
వయససస:59
లఇ: పప
187
RBE0987596
పపరర: ఆనఇద కకమమరర చలకకకరర

182
RBE1100148
పపరర: మబరళ కకషష యమనమదల

207
RBE1100247
పపరర: జజన బ షపక

100-85/202

భరస : అమర షపక
ఇఇటట ననఇ:9-562
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-84/577

210
RBE1313667
పపరర: గగసపయమ బబగఇ షపక

100-84/576

తఇడక:డ మసససన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-562/2
వయససస:31
లఇ: ససస స
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211
RBE0672469
పపరర: ససఇబశవ రరడకడ ఈదద

100-84/578

తఇడక:డ రసమరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-563
వయససస:52
లఇ: పప
214
RBE1222140
పపరర: రసఘవ గఇగరశశటట

100-84/581

100-84/584

100-84/587

100-84/590

100-84/593

100-84/596

100-84/599

భరస : ఏససదదనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-574
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

224
RBE0590661
పపరర: సశపన బఇడదరర

227
RBE2172344
పపరర: సతయవరబ నరసవప బఇడదరర

230
RBE0849604
పపరర: ఎలట మక వఇటటపపల

233
RBE0302984
పపరర: పడమలమరసణణ గఇట

100-84/601

100-84/605

100-84/591

219
RBE1397315
పపరర: షకకన గగటరర చలమట

100-84/586

222
RBE2172336
పపరర: వరమక ఉపపప

100-84/589

225
RBE0828913
పపరర: బఇడదరర దదననశ

100-84/592

తఇడక:డ సతయవరర న రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-570
వయససస:30
లఇ: పప
100-84/594

228
RBE0444711
పపరర: రసమయయ వఇటటపపల

100-84/595

తఇడక:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-571
వయససస:74
లఇ: పప
100-84/597

231
RBE0851881
పపరర: లకకక వఇదనపప

100-84/598

భరస : వనఇకట రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-572
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-84/600

234
RBE0593194
పపరర: కసశవశశనదధరసవప ఘఇటబ

100-84/602

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-572-1
వయససస:65
లఇ: పప

236
RBE0723650
పపరర: జజనకక రసమమఇజననయబలక
వఇదనపప
తఇడక:డ వనఇకట రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-573
వయససస:31
లఇ: పప

100-84/603

239
RBE0590604
పపరర: అలవనలక మఇగమక గఇటబ

100-84/606

భరస : కకషప ర కకమమర గఇటబ
ఇఇటట ననఇ:9-574
వయససస:39
లఇ: ససస స

100-84/583

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-567
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : కసశవశశనదధరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-572/1
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబల సససదసలక మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-572/4
వయససస:28
లఇ: పప
238
LHL2663839
పపరర: శశరమక ఆడచపప

100-84/588

భరస : ఆఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-572
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : పపరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-572
వయససస:70
లఇ: ససస స
235
RBE1441294
పపరర: జజన మమకల

221
RBE1861673
పపరర: ససమమమజయఇ వరసశ

216
RBE1377911
పపరర: ససఇబశవరరడకడ వరశ

భరస : రవ చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-565
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకషప ర
ఇఇటట ననఇ:9-570
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-572
వయససస:63
లఇ: పప
232
RBE0851899
పపరర: పపరమక జజజల

100-84/585

భరస : సతయ వరరన రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-570
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జన ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-570
వయససస:33
లఇ: పప
229
RBE0588665
పపరర: వనఇకట రసమయయ వఇదనపప

218
RBE1377952
పపరర: ఉష రసణణ బతత
స ల

100-84/580

తఇడక:డ కకటటరరడకడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:9-565
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : ససఇబ శవ రరడడ క వరసశ
ఇఇటట ననఇ:9-565
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటసశర రరడకడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:9-568
వయససస:32
లఇ: పప
226
RBE0988495
పపరర: మమబభల ససభబన షపక

100-84/582

భరస : రమమశ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-565
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చనన నసరయయ చటటటమమలమ
ఇఇటట ననఇ:9-565
వయససస:51
లఇ: పప
223
RBE0887364
పపరర: కర కకశశర రరడకడ వరశ

215
RBE1377903
పపరర: పదదకవత వరశ

213
RBE1286112
పపరర: వజయలకకక ఈద
భరస : వనఇకట సఇభబశవరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-563
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ససఇబశవరరడకడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:9-565
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఆశరసశదఇ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-565
వయససస:44
లఇ: పప
220
RBE1397323
పపరర: వనఇకటటసశరరట చటటటమమలమ

100-84/579

భరస : రసమరరడకడ ఈదద
ఇఇటట ననఇ:9-563
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చనన వనఇకటటశశరరట గఇగరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-564
వయససస:39
లఇ: పప
217
RBE1377945
పపరర: రమమశ బతత
స ల

212
RBE1251503
పపరర: కమలమక ఈదద

237
LHL2663821
పపరర: మమధవ ఆడచపప

100-84/604

భరస : మమరరక ుప
ఇఇటట ననఇ:9-574
వయససస:36
లఇ: ససస స
240
RBE0593202
పపరర: కకషప ర కకమమర గఇటబ

100-84/607

తఇడక:డ కసశవశశనదధరసవప గఇటబ
ఇఇటట ననఇ:9-574
వయససస:44
లఇ: పప
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241
LHL2664076
పపరర: మసససనమక ఆలమ

100-84/608

భరస : లఇగసరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-575
వయససస:44
లఇ: ససస స
244
RBE1370451
పపరర: మఇగమక అలమ

100-84/611

100-87/706

100-85/204

100-84/617

100-84/620

100-84/621

100-85/206

భరస : భబవన కకమమర తలశల
ఇఇటట ననఇ:9-579
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

257
RBE1675362
పపరర: వనల రసజజన

260
RBE0990144
పపరర: రసజరశశరర కకపపరసల

263
RBE0990011
పపరర: జగధదస బబబబ బబ లశశటట

100-84/623

266
RBE1237586
పపరర: వణ తతమకల

269
RBE0993544
పపరర: భబవన కకమమర తలశల
తఇడక:డ ససఇబశవ రసవప తలశల
ఇఇటట ననఇ:9-579
వయససస:44
లఇ: పప

100-84/613

100-84/616

100-84/618

255
LHL2662328
పపరర: శశనవససరసవప కకలక
ట రర

100-84/619

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-577-1
వయససస:55
లఇ: పప
100-74/739

258
RBE1471408
పపరర: హవల రసజజన

100-76/411

తఇడక:డ అపసప రసవప రసజజన
ఇఇటట ననఇ:9-578
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-85/205

261
RBE1475789
పపరర: వనఇకటటశశరరట కకపపరసల

100-87/707

తఇడక:డ రసమబ కకపపరసల
ఇఇటట ననఇ:9-578
వయససస:44
లఇ: పప
100-85/207

264
LHL2662690
పపరర: ససమ కకలక
ట రర

100-84/622

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-578/3
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-84/624

తఇడక:డ వర పడససద రసవప తతమకల
ఇఇటట ననఇ:9-579
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-87/708

249
RBE1719046
పపరర: ఆఇజననయబలక పపపపల

252
RBE0588558
పపరర: శశనవసహనసమఇతరసవప
కదదలరసయ
తఇడక:డ వనఇకటరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-577
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడక:డ నదగరశశర రసవప బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-578/1
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడక:డ శశనవససరసవప కకలక
ట రర
ఇఇటట ననఇ:9-579
వయససస:26
లఇ: పప
268
RBE1425421
పపరర: దసరసర భవసన వనలగ

254
LHL2662682
పపరర: లకకకకనకదసరర తతమకల

100-85/203

100-84/615

భరస : రసమబ
ఇఇటట ననఇ:9-578
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : జగధదస బబబబ బబ లశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-578/1
వయససస:40
లఇ: ససస స
265
RBE1237016
పపరర: k v ససయ చచసతనయ కకలక
ట రర

251
LHL2662385
పపరర: గగవఇదరసజయఇ కపపలవసయ

246
RBE1441336
పపరర: పపషసపఇజల ఆశపప

తఇడక:డ కకటయయ పపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-575/1
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ అపప రసవప రసజజన
ఇఇటట ననఇ:9-578
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరట కకపపరసల
ఇఇటట ననఇ:9-578
వయససస:37
లఇ: ససస స
262
RBE0990003
పపరర: శశ కవత బబ లశశటట

100-84/60

భరస : వరపడససదరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-577/1
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వరరసఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-577-1
వయససస:62
లఇ: పప
259
RBE1475292
పపరర: కనక మహ లకకక కకపపరసల

248
RBE1861814
పపరర: శశ లకకక పలట పప తత

100-84/610

భరస : శసఇత కకమమర ఆశపప
ఇఇటట ననఇ:9-575
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటబడమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-577
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసస హనసమఇత రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-577
వయససస:45
లఇ: ససస స
256
LHL3907672
పపరర: వరపడససదరసవప తతమకల

100-84/612

తఇడక:డ జజనకక రసమయయ పలట పప తత
ఇఇటట ననఇ:9/575-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబసకరరసవ
ఇఇటట ననఇ:9-575/1
వయససస:33
లఇ: పప
253
RBE0723726
పపరర: గబరర లకకక కపపలవసయ

245
RBE1724269
పపరర: భబసకర రసవప ఆలమ

243
RBE1370402
పపరర: భబసకర రసవప అల
తఇడక:డ గగపసలరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-575
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడక:డ గగపసల రసవప ఆలమ
ఇఇటట ననఇ:9-575
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : శసఇత కకమమర ఆశపప
ఇఇటట ననఇ:9-575
వయససస:26
లఇ: ససస స
250
RBE0990433
పపరర: మబరళకకషష యమదవ ఆలమ

100-84/609

తఇడక:డ భబసకరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-575
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : భబసకరసశవప
ఇఇటట ననఇ:9-575
వయససస:54
లఇ: ససస స
247
RBE1441427
పపరర: శశ వదయ ఆశపప

242
RBE0588699
పపరర: మబరళ ఆలమ

267
RBE1237610
పపరర: గగతదమ కకలక
ట రర

100-84/625

తఇడక:డ శశనవససరసవప కకలక
ట రర
ఇఇటట ననఇ:9-579
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-88/737

270
RBE1441419
పపరర: దసరర భవసన వనలగ

100-87/709

భరస : భబవన కకమమర తలశల
ఇఇటట ననఇ:9-579 RAM NAGAR
వయససస:43
లఇ: ససస స
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271
RBE1377580
పపరర: కకటటశశరరసవప కకయమ

100-85/208

తఇడక:డ మలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-581
వయససస:39
లఇ: పప
274
RBE0890855
పపరర: లకకక నదరసయణ యరమమలమ

100-84/626

100-84/629

100-84/632

100-84/634

100-84/637

100-84/640

100-84/643

తఇడక:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-585
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
LHL2664415
పపరర: ఙఙనససఇదరమక యరమమల

287
RBE0848291
పపరర: నదగరసజ మమకల

290
RBE0892893
పపరర: సరరత యరమమల

293
RBE1285882
పపరర: వనఇకటమక వలలట పప

100-84/644

296
LHL3915063
పపరర: నదగమణణ యరమమల

100-84/635

299
RBE0593244
పపరర: చఇటట యరమమల
తఇడక:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-585
వయససస:34
లఇ: పప

279
RBE0593236
పపరర: వనఇకటటశశరరట యరమమల

100-84/631

282
RBE1470095
పపరర: మననహర యరమమల

100-73/983

285
LHL3906302
పపరర: శశనవససరసవప యరమమల

100-84/636

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:35
లఇ: పప
100-84/638

288
RBE0848952
పపరర: జజయత లకరకపప గబ

100-84/639

భరస : యమకకబబ
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-84/641

291
RBE1113950
పపరర: జజయత యరమమల

100-84/642

తఇడక:డ సససదసలక యరమమల
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-85/211

294
RBE1285908
పపరర: వనఇకటటశశరసవప వలలట పప

100-85/212

తఇడక:డ పసదబ లఇగయయ వలలట పప
ఇఇటట ననఇ:9-584/2
వయససస:47
లఇ: పప
100-84/645

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-585
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-84/647

100-84/628

తఇడక:డ సససదసలక యరమమల
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటసశరసరసవ వలలట పప
ఇఇటట ననఇ:9-584/2
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససఇదరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-585
వయససస:35
లఇ: ససస స
298
RBE0106963
పపరర: రతన కకమమర యరమమల

100-84/633

భరస : రతన
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వజయ
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:43
లఇ: ససస స
295
LHL3915006
పపరర: ఇఇదదర పససరబ

281
LHL2664399
పపరర: వజయ యరమమల

276
RBE1861962
పపరర: कककककककक ककककक

తఇడక:డ శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-583
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమయయ మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : వజయ
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:31
లఇ: ససస స
292
RBE2172377
పపరర: భభలకకక యరమబల

100-84/630

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:66
లఇ: పప
289
RBE0892166
పపరర: పపడమ కకమమరర యరమమల

278
RBE2172369
పపరర: ఏడడకకఇడలక ఓరరచ

100-85/210

భరస : ककककककक ककककक
ఇఇటట ననఇ:9-582
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-583-1
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : నదగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:40
లఇ: ససస స
286
LHL3907714
పపరర: వనఇకటటశశరరట యరమమల

100-84/627

తఇడక:డ కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-582
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటసశరరట యరసమల
ఇఇటట ననఇ:9-583
వయససస:41
లఇ: ససస స
283
LHL2664381
పపరర: వజయకకమమరర మమకల

275
RBE0890871
పపరర: నరకల యరమమల

273
RBE1377614
పపరర: ససమమమజయఇ కకయమ
భరస : మలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-581
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : లకకక నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-582
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : మలట ఖమరరరనరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-582
వయససస:49
లఇ: ససస స
280
RBE1397240
పపరర: సశరష లత యరసమల

100-85/209

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-581
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మలట కసరరరన రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-582
వయససస:30
లఇ: పప
277
RBE2172351
పపరర: కకమమరర యరమమల

272
RBE1377598
పపరర: వరమక కకయమ

297
LHL3915071
పపరర: పపరష పససరబ

100-84/646

భరస : నదగరశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-585
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-84/648

300
RBE2172385
పపరర: రమణ పససర

100-84/649

భరస : ససఇదరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-585
వయససస:59
లఇ: ససస స
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301
RBE1676121
పపరర: నసరరహన బబగఇ షపక

100-76/412

భరస : భబష షపక
ఇఇటట ననఇ:9-586
వయససస:32
లఇ: ససస స
304
RBE0593251
పపరర: నదగరసజ కకటబరర

100-84/651

305
RBE1251412
పపరర: ఆదదశశషత కకటబరర

100-84/655

308
RBE2172393
పపరర: ససలలచన కకటబరర

311
LHL3906815
పపరర: శవరసమకకషష దసడడకక

భరస : నదగరసజ కకటబరర
ఇఇటట ననఇ:9-587 RAMALAYAM STREET
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-588
వయససస:57
లఇ: పప

313
RBE1222025
పపరర: రమమష మరరశ

314
RBE1222231
పపరర: యలమఇద వనమబల

100-84/660

తలట : సతయవత మరరశ
ఇఇటట ననఇ:9-588
వయససస:26
లఇ: పప
316
RBE1811108
పపరర: దనమక పపపపల

100-85/213

100-84/665

100-84/668

తఇడక:డ వనఇకట రసమయయ పదదర
ఇఇటట ననఇ:9-591
వయససస:54
లఇ: పప
325
RBE1565597
పపరర: మహన కకషష ఆవశరర

భరస : ధరకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-593
వయససస:63
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

320
RBE1106666
పపరర: శశనవససరసవప ఔరఇగసబబద

100-85/214

100-84/658

100-84/653

309
RBE2172401
పపరర: ఆఇజననయబలక కకటబరర

100-84/657

312
LHL3914579
పపరర: నదగమక దసడడకక

100-84/659

భరస : శవరసమకకషష
ఇఇటట ననఇ:9-588
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-84/661

315
RBE1222256
పపరర: ధనలకకక వనమబల

100-84/662

భరస : యలమఇద వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-588
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-84/663

318
RBE0593269
పపరర: రవ పససరర

100-84/664

తఇడక:డ ససఇదర రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-589
వయససస:35
లఇ: పప
100-84/666

321
RBE1397182
పపరర: నదగలకకక ఔరఇగసబబద

100-84/667

తఇడక:డ రరఇదదవస మసససన ఔరఇగసబబద
ఇఇటట ననఇ:9-591
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడక:డ శశనవసస రసవప ఔరఇగసబబద
ఇఇటట ననఇ:9-591
వయససస:25
లఇ: ససస స

323
RBE2172419
పపరర: కకమమరర దసడడకక

324
RBE2172427
పపరర: కకటటశశరరసవప అవసరర

100-84/669

326
RBE1369900
పపరర: లకకక వననసన

329
RBE2172435
పపరర: లకకకనదరసయణ వననసన
తఇడక:డ వరబ యయ
ఇఇటట ననఇ:9-593
వయససస:58
లఇ: పప

100-84/670

తఇడక:డ ఆదదనదరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-591
వయససస:47
లఇ: పప
100-84/671

భరస : లకకక నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-592
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-84/673

306
RBE1861798
పపరర: భబరర వ కకటబరర

తఇడక:డ అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-587-1
వయససస:79
లఇ: పప

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:9-591
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకటటశశర రసవప ఆవశరర
ఇఇటట ననఇ:9-591
వయససస:24
లఇ: పప
328
RBE1369975
పపరర: లకకక కరసబబ యన

100-84/656

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:9-589
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-591
వయససస:66
లఇ: పప
322
RBE1945971
పపరర: వనఇకటటశశరరట పదదర

317
RBE0590562
పపరర: వజయశసఇత పససరర

100-84/650

భరస : నదగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-587
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-588
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ఆనఇద రసవప పపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-588
వయససస:73
లఇ: ససస స
319
RBE1106641
పపరర: రరఇదడవ మసససన ఓరఇగసబడడ

100-84/652

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-587-1
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-84/654

303
RBE0108860
పపరర: మలట కసరరరన రసవప మబపసప
తఇడక:డ నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-587
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట కకటబరర
ఇఇటట ననఇ:9-587
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ మబనననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-587/1
వయససస:48
లఇ: పప
310
RBE1861707
పపరర: భబరర వ కకటబరర

100-88/738

తఇడక:డ మసససన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-586
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-587
వయససస:32
లఇ: పప
307
RBE0848309
పపరర: నరసపఇహరసవప దదసరర

302
RBE1677004
పపరర: భబష షపక

327
RBE1369959
పపరర: లకకక పడశసఇత వననసన

100-84/672

భరస : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:9-592
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-84/674

330
RBE0989972
పపరర: మఇగయయ చఇత

100-74/740

తఇడక:డ రసమమరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-593/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
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331
RBE0893941
పపరర: నరరఇదడ చఇత

100-84/675

తఇడక:డ రసమమరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-593/1
వయససస:29
లఇ: పప
334
RBE2500254
పపరర: బల నగబ చఇత

100-85/1048

100-84/680

100-84/683

100-84/686

100-84/687

100-84/690

100-84/693

తఇడక:డ వనణబగగపసల రసవప కకరట
ఇఇటట ననఇ:9-601
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

344
RBE1100403
పపరర: రసజశశఖర చదవస

347
LHL3914322
పపరర: లకకక చదవస

350
RBE0848895
పపరర: ససవతడ కకరటబ

353
RBE0672584
పపరర: ఏడడకకఇడలక కకరశట

100-84/696

356
RBE0990193
పపరర: నరరఇదడ కకమమర కకరత

100-85/215

359
RBE1811421
పపరర: వనణబగగపసల రసవప కకరట
తఇడక:డ పపలట యయ కకరట
ఇఇటట ననఇ:9-601
వయససస:59
లఇ: పప

339
RBE1313741
పపరర: పసరర షపక

100-84/682

342
LHL3914314
పపరర: లకకక చదవస

100-84/685

345
RBE1328849
పపరర: ANUSHA చదవస

100-88/739

తఇడక:డ వనఇకటటసశర రసవప చదవస
ఇఇటట ననఇ:9-596
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-84/688

348
LHL2663797
పపరర: లకకక కకరటబ

100-84/689

భరస : బబ సస
ఇఇటట ననఇ:9-598
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-84/691

351
RBE1612993
పపరర: జయ భబరర వ కకరట

100-84/692

తఇడక:డ ససభబష చఇదడబబ స కకరట
ఇఇటట ననఇ:9-598
వయససస:22
లఇ: పప
100-84/694

354
RBE1061415
పపరర: శసశవణణ కకరత

100-84/695

తఇడక:డ రవఇదడబబబబ కకరత
ఇఇటట ననఇ:9-599
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-85/216

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-599
వయససస:29
లఇ: పప
100-73/984

100-84/679

భరస : వనఇకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-596
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-599
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : నరరఇదడ కకరటబ
ఇఇటట ననఇ:9-599
వయససస:25
లఇ: ససస స
358
RBE1811330
పపరర: వజజజన తదజ కకరట

100-84/684

భరస : రవఇదడబబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-598
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకరట ససభబష చఇదడ బబ స
ఇఇటట ననఇ:9-598
వయససస:21
లఇ: పప
355
RBE1724244
పపరర: వరలకకక కకరటబ

341
RBE1861475
పపరర: ఖమసపఇభ షపక

336
LHL3914405
పపరర: హసపనద బబగఇ షపక

తఇడక:డ పసదబ రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-595
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకటనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-597
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-598
వయససస:44
లఇ: పప
352
RBE1743582
పపరర: కకరట జయ భబరర వ

100-84/681

తఇడక:డ వనఇకటటసశర రసవప చదవస
ఇఇటట ననఇ:9-596
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ రసఇకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-597
వయససస:49
లఇ: పప
349
RBE0848341
పపరర: ససబబసచఇదడబబ స కకరశట

338
RBE0894139
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-84/677

భరస : రమఇజజనశల
ఇఇటట ననఇ:9-595
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : సససదద
ఇఇటట ననఇ:9-595
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రసఇకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-596
వయససస:45
లఇ: పప
346
LHL3907003
పపరర: వనఇకటనదరసయన చదవ

100-84/678

భరస : ఫకకర షస
ఇఇటట ననఇ:9-595
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రఇజజన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-595
వయససస:20
లఇ: ససస స
343
RBE0209460
పపరర: వనఇకటటశశరరసవప చదవ

335
LHL3907185
పపరర: రఇజజన వల షపక

333
RBE0848960
పపరర: నరసమక చఇతద
భరస : కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-594
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:9-595
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : రసమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-595
వయససస:37
లఇ: ససస స
340
RBE1861400
పపరర: ససజయమ బబగఇ షపక

100-84/676

తఇడక:డ కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-594
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ రమమరసవప చఇత
ఇఇటట ననఇ:9-594
వయససస:25
లఇ: పప
337
RBE0851907
పపరర: అరరణకకమమరర చఇతద

332
RBE0672600
పపరర: రసమకకటయయ చఇతద

357
RBE1723907
పపరర: పదదకవత కకరటబ

100-85/217

భరస : ఎడడకకఇడలక కకరటబ
ఇఇటట ననఇ:9-599
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-73/985

360
RBE1811454
పపరర: లకకక కకరట

100-73/986

భరస : వనణబగగపసల రసవప కకరట
ఇఇటట ననఇ:9-601
వయససస:54
లఇ: ససస స
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361
RBE0988446
పపరర: హనసససదద షపక

100-84/697

తఇడక:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-602
వయససస:27
లఇ: పప
364
RBE1212778
పపరర: సససదసలక షపక

100-85/219

100-85/220

100-85/223

100-85/262

100-85/265

100-85/268

భరస : శశనవసస కఇభఇపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-606
వయససస:27
లఇ: ససస స
382
LHL2692325
పపరర: భబగయలకకక కఇభఇపసటట

100-85/271

భరస : రసమ రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-608
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-85/260

374
RBE1723915
పపరర: రసమకకషష కఇభఇపసటట

377
LHL2694040
పపరర: కకశశరర కఇభమకమటట

100-85/274

100-85/263

372
RBE0801340
పపరర: సఇపపరష కఇభఇపసటట

100-85/266

378
RBE0444745
పపరర: ధనలకకక కఇభఇపసటట

380
RBE1640903
పపరర: ససమత

381
RBE1441351
పపరర: దదవయ కఇభమమకమటట

100-85/269

100-85/264

100-85/267

100-85/270

భరస : కకసశశరర కఇభమక
ఇఇటట ననఇ:9-606/1
వయససస:30
లఇ: ససస స

100-85/272 384
383
LHL2693935
RBE0849703
పపరర: లకకకనదరసయణ గగడ కఇభఇపసటట
పపరర: శశనవసస కఇభఇపసటట

తఇడక:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-608
వయససస:60
లఇ: పప

100-85/261

375
LHL2692283
పపరర: వనఇకటనదరసయణ కఇభఇపసటట

తఇడక:డ వనఇకటనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-606
వయససస:37
లఇ: ససస స

389
RBE2172450
పపరర: సతయనదరసయణ కకఇభఇపసటట

100-85/222

తఇడక:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-606
వయససస:56
లఇ: పప

100-85/273

తఇడక:డ లకక నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-607
వయససస:34
లఇ: పప
100-85/275

భరస : సతయనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-608
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-85/277

369
RBE1661446
పపరర: ససయ కకమమర కఇభఇపసటట

తఇడక:డ వనఇకట నదరసయణ కఇభమమకమటట
ఇఇటట ననఇ:9-606
వయససస:36
లఇ: పప

386
RBE0444760
పపరర: లకకక కకఇభఇపసటట

100-84/700

తఇడక:డ శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-604
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-607
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడక:డ సతయనదరసయణ కఇభఇపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-608
వయససస:43
లఇ: పప
388
RBE0801357
పపరర: బబబ కఇభఇపసటట

371
RBE0801332
పపరర: వరలకకక కఇభఇపసటట

366
RBE1454396
పపరర: ససయకకమమర కఇభఇపసటట

తఇడక:డ వశశనదథఇ కఇభఇపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-603
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : కకశశర
ఇఇటట ననఇ:9-606
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : లకకకనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-607
వయససస:56
లఇ: ససస స
385
LHL3924800
పపరర: రసమమరసవప కఇభఇపసటట

100-85/221

తఇడక:డ పపననయయ కఇభఇపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-605
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-606
వయససస:53
లఇ: ససస స
379
RBE1251602
పపరర: శరరష కఇభఇపసటట

368
RBE1356659
పపరర: కసశ వశశనదధఇ కఇభఇపసటట

100-85/218

తఇడక:డ కసశ వశశనదధఇ కఇభఇపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-603
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడక:డ శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-604
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : రసమకకషష
ఇఇటట ననఇ:9-605
వయససస:50
లఇ: ససస స
376
LHL2692291
పపరర: ససతదమహలకకక కఇభఇపసటట

100-84/699

తఇడక:డ పపననయయ కఇభఇపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-603
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడక:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-604
వయససస:49
లఇ: పప
373
RBE0444737
పపరర: రసధ కకఇభఇపసటట

365
RBE1165704
పపరర: మధస బబబబ ఖఇభఇపసటట

363
LHL2663789
పపరర: రససల బ షపక
భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-602
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కససస వశసశశథఇ ఖఇభఇపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-603
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : కససస వశశనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:9-603
వయససస:29
లఇ: ససస స
370
RBE2172443
పపరర: శశనవససరసవప కకఇభఇపసటట

100-84/698

తఇడక:డ శశనవసస రసవప కకమటటగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-602
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లమలక షపక
ఇఇటట ననఇ:9-602
వయససస:53
లఇ: పప
367
RBE0801324
పపరర: సడవఇత కఇభఇపసటట

362
RBE1861723
పపరర: లమవణయ కకమటటగబఇట

387
RBE0719906
పపరర: ఝమనస రసణణ కఇభఇపసటట

100-85/276

తఇడక:డ సతయనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-608
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-85/278

390
RBE0801381
పపరర: వనఇకటటశశరర కఇభఇపసటట

100-85/279

భరస : వనఇకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-610
వయససస:36
లఇ: ససస స
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391
RBE0444836
పపరర: వనఇకట రసమయయ శసవస

100-85/280

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక శసవస
ఇఇటట ననఇ:9-614
వయససస:37
లఇ: పప
394
LHL2690766
పపరర: చఇదడ కకమమరర యరమమల

100-85/283

100-85/286

100-85/289

100-85/292

100-85/295

100-85/298

100-84/61

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-621
వయససస:69
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
RBE0671966
పపరర: రసఇ పడససద మమడకశశటట

407
RBE0849836
పపరర: మబసలయయ మబఇగమభరర

410
RBE1811249
పపరర: మణణకఇఠ టటడదటట

413
RBE0849851
పపరర: సతస మక శలఇ

100-85/302

416
RBE1101575
పపరర: బబబబ నవపరర

100-85/293

419
RBE1743830
పపరర: పడవళక గగరరశమబచసచ
భరస : వనఇకటటష గగరరశమబచసచ
ఇఇటట ననఇ:9-621
వయససస:28
లఇ: ససస స

399
RBE1565431
పపరర: రసజజ కకమమర జకకక

100-85/288

402
LHL3924586
పపరర: నదగరశశరరసవప చదవస

100-85/291

405
RBE0671974
పపరర: శశలకకక మమడకశశటట

100-85/294

భరస : రసమ పడససద
ఇఇటట ననఇ:9-616
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-85/296

408
LHL3925062
పపరర: రసమజజగస రసవప అఇదసకకరర

100-85/297

తఇడక:డ కకషషమభరరస
ఇఇటట ననఇ:9-616B
వయససస:62
లఇ: పప
100-84/704

411
RBE1160647
పపరర: చచననమక తతడదటట

100-85/299

భరస : అచచయయ తతడదటట
ఇఇటట ననఇ:9-617
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-85/300

414
LHL2691533
పపరర: మమరర తతడదటట

100-85/301

భరస : పడససద
ఇఇటట ననఇ:9-619
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-85/303

తఇడక:డ ససబబయయ నవపరర
ఇఇటట ననఇ:9-619
వయససస:30
లఇ: పప
100-85/305

100-85/285

తఇడక:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-616
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : మబసలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-618/2
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చననదగబభసప
ఇఇటట ననఇ:9-619
వయససస:44
లఇ: పప
418
RBE0444869
పపరర: చననమమకయ గగరరమబచచ

100-85/290

తఇడక:డ అచచయయ టటడదటట
ఇఇటట ననఇ:9-617
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : మరస సససదసలక మమకల
ఇఇటట ననఇ:9/618
వయససస:32
లఇ: ససస స
415
LHL2691541
పపరర: పడససద తతడదటట

401
LHL2692317
పపరర: అనససరయ చదవస

396
RBE1211374
పపరర: నరరస కకమమరర తదళళ
ట రర

తఇడక:డ పపరయయ జకకక
ఇఇటట ననఇ:9-615
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-616A
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : రసమ జజగస రసవప అణబబకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-616B
వయససస:60
లఇ: ససస స
412
RBE1174945
పపరర: ససనతద మమకల

100-85/287

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-616
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : శశనవసస
ఇఇటట ననఇ:9-616A
వయససస:41
లఇ: ససస స
409
RBE0849844
పపరర: సఇధయ కకమమరర అణబబకకరర

398
RBE1565415
పపరర: రరవత యరమమల

100-85/282

భరస : జగనదనథ రసవప తదళళ
ట రర
ఇఇటట ననఇ:9-615
వయససస:71
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-616
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రసమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-616
వయససస:54
లఇ: పప
406
LHL3924610
పపరర: చననమమకయ తతడదటట

100-85/284

భరస : రసజజ కకమమర జకకక
ఇఇటట ననఇ:9-615
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : రసమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-616
వయససస:77
లఇ: ససస స
403
LHL3924685
పపరర: శశనస చదవస

395
LHL3925427
పపరర: భకకలక యరసమల

393
RBE0143784
పపరర: శసరధ చదవస
భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-614/A
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జకశయయ యరసమల
ఇఇటట ననఇ:9-615
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడక:డ జగనదనథరసవప తదళళ
ట రర
ఇఇటట ననఇ:9-615
వయససస:46
లఇ: పప
400
LHL2692309
పపరర: పపచచమక చదవస

100-85/281

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక ససవస
ఇఇటట ననఇ:9-614
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : భకకలక
ఇఇటట ననఇ:9-615
వయససస:49
లఇ: ససస స
397
RBE1211424
పపరర: శశనవసస రసవప తదళళ
ట రర

392
RBE1251529
పపరర: సతయనదరసయణ ససవస

417
LHL3925237
పపరర: కకటయయ గగరరమబచచ

100-85/304

తఇడక:డ పసదవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-621
వయససస:79
లఇ: పప
100-85/306

420
RBE1811397
పపరర: వనఇకటటుదష గగరరశమబచస

100-85/307

తఇడక:డ యలమఇద గగరరశమబచసచ
ఇఇటట ననఇ:9-621
వయససస:30
లఇ: పప
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421
LHL2692119
పపరర: శశనస గగరరమబచచ

100-85/309

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-621B
వయససస:47
లఇ: పప
424
RBE0987687
పపరర: షసజదద షపక

100-84/705

100-85/311

100-84/708

100-85/315

100-75/1046

100-85/317

100-85/320

తఇడక:డ లకకయయ మమలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-629
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE1474501
పపరర: సపఇధసర కకలమ

437
RBE1160530
పపరర: సఇఘరర రరడకడ కకలమ

440
LHL3925211
పపరర: వజయకకమమర ఉలట ననరర

443
RBE0444950
పపరర: నదరసయణ మమళఇ

100-85/323

446
LHL3924271
పపరర: రసఘవనఇదడరసవప మమలపసటట

100-73/987

449
RBE2172534
పపరర: శసఇతమక మమళఇ
భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-629
వయససస:54
లఇ: ససస స

429
RBE1251784
పపరర: మఇగమక మబచసచ

100-85/313

432
LHL3924495
పపరర: శశనవససరసవప ఉలట నరర

100-85/314

435
RBE1474618
పపరర: జవన రరడకడ కకలమ

100-74/742

తఇడక:డ లకకక రరడడ క కకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-624
వయససస:56
లఇ: పప
100-84/710

438
LHL3924602
పపరర: ఈశశరమక ఉలట ననరర

100-85/316

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-624
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-85/318

100-85/319
441
RBE1724087
పపరర: అమర నదగ సరగజన కఇభఇపసటట

భరస : రసమకకమమర కఇభఇపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-625
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-85/321

444
RBE2172526
పపరర: చటటటమక మమళఇ

100-85/322

భరస : నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-626
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-85/324

తఇడక:డ ససమయయలక
ఇఇటట ననఇ:9-628
వయససస:60
లఇ: పప
100-85/326

100-84/707

తఇడక:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-623
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-626
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : రసఘవనఇదడరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-628
వయససస:54
లఇ: ససస స
448
RBE1723923
పపరర: కకమల మమలఇ

100-84/709

తఇడక:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-624A
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-625
వయససస:44
లఇ: ససస స
445
LHL3924263
పపరర: మఇగమక మమలపసటట

431
RBE1110618
పపరర: రజన ఉలట నరర

426
RBE1222033
పపరర: రఇజజన బ షపక

భరస : బడహకయయ మబచసచ
ఇఇటట ననఇ:9-622
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జవన రరడకడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-624
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : వజయకకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-624A
వయససస:40
లఇ: ససస స
442
RBE2172518
పపరర: జయమక మమళఇ

100-85/312

తఇడక:డ జవన రరడకడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-624
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : జవన రరడకడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-624
వయససస:50
లఇ: ససస స
439
LHL3924594
పపరర: ససగరరక ఉలట ననరర

428
RBE1251776
పపరర: బడహకయయ మబచసచ

100-85/308

భరస : జజన ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-622
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసస రసవప ఉలట నరర
ఇఇటట ననఇ:9-623
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశనవససరసవప ఉలట నరర
ఇఇటట ననఇ:9-623
వయససస:26
లఇ: పప
436
RBE1474758
పపరర: తతమమసమక ఏరరవ

100-84/706

తఇడక:డ లలకయయ మబచసచ
ఇఇటట ననఇ:9-622
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : నదగభర వసల
ఇఇటట ననఇ:9-622/1
వయససస:28
లఇ: ససస స
433
RBE1285627
పపరర: బబలససబడహకణయఇ ఉలట నరర

425
RBE0987711
పపరర: మమబబ ససబబన షపక

423
RBE0719815
పపరర: వనఇకటటష గగరరశమబచసచ
తఇడక:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:9-621/D
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:9-622
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : జమమల
ఇఇటట ననఇ:9-622
వయససస:67
లఇ: ససస స
430
RBE0987653
పపరర: మబఇతదజ బబగఇ షపక

100-85/310

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-621B
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మమబబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:9-622
వయససస:27
లఇ: ససస స
427
LHL3924941
పపరర: ననననబ షపక

422
LHL3924016
పపరర: రసఇబబబబ గగరరశమబచదచ

447
RBE0449363
పపరర: బబబబ మమళఇ

100-85/325

తఇడక:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-629
వయససస:33
లఇ: పప
100-85/327

450
RBE2483741
పపరర: రసహహల గగళళమభడక

100-91/523

తఇడక:డ అమకత కకమమర గగళళమభడక
ఇఇటట ననఇ:9-631
వయససస:19
లఇ: పప
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451
RBE0444976
పపరర: అననపపరష పదదర

100-85/328

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-632
వయససస:51
లఇ: ససస స

452
RBE0447342
పపరర: వనఇకటటశశరరట పదదర

100-84/63

455
RBE0719823
పపరర: వనఇకటటశశరరట గగరసశమబచసచ

భరస : ఏడడకకఇడలక GORREMUCHHU
ఇఇటట ననఇ:9/633
వయససస:46
లఇ: ససస స

తలట : పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-633
వయససస:34
లఇ: పప

457
RBE1954924
పపరర: నదగమణణ చచటట

458
LHL3924727
పపరర: వనఇకటటశశరరట గగపపశశటట

100-85/332

భరస : వనఇకటటశశరరట గగరరశమబచసచ
ఇఇటట ననఇ:9-633
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-85/335

100-85/338

100-85/341

100-85/344

100-85/346

తఇడక:డ చచమకరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-640
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-85/336

467
RBE2172559
పపరర: రవకకమమర వనలకపల

470
RBE1251586
పపరర: నదగరఇదడఇ వటటటపప

473
LHL3925161
పపరర: రవకకమమర బబ లట ఇపలట

100-85/349

100-85/339

462
RBE2172542
పపరర: నరసపఇహరసవప అడపస

465
RBE0671628
పపరర: నరకలమ జజయత వనలకపలమ

100-85/342

468
RBE2172567
పపరర: రతనరసజ వనలకపల

భరస : రసమ మహన రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-640
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-85/340

100-85/343

తఇడక:డ ఇససకయల
ఇఇటట ననఇ:9-637
వయససస:49
లఇ: పప
100-85/345

471
RBE1674845
పపరర: భవసన వనమబల

100-73/988

భరస : కకశశర వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-639
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-85/347

474
RBE0801399
పపరర: భభలకకక ఉపపప

100-85/348

భరస : వనఇకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-639
వయససస:35
లఇ: ససస స

100-85/350 477
476
RBE1100601
RBE1862150
పపరర: రసమ మహన రసవప దదరఇగబల
పపరర: భవసన వనమబల

479
RBE0801415
పపరర: లకకక కకటటశశరర దదరఇగబల

100-85/337

భరస : ఇససకయల
ఇఇటట ననఇ:9-637
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట దదరఇగబల
ఇఇటట ననఇ:9-639
వయససస:48
లఇ: పప
100-85/352

100-85/334

తఇడక:డ శశరసమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-635
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడక:డ సతదయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-639
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:9-639
వయససస:49
లఇ: ససస స
478
RBE0142984
పపరర: నరసపఇహక రరడకడ

464
RBE0449330
పపరర: ససగర మమరర వనలకపరర

459
LHL3924735
పపరర: లకకక గగపపశశటట
భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-634
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : నదగరశశర రసవప వటటటపప
ఇఇటట ననఇ:9-638-1
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : రవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-639
వయససస:47
లఇ: ససస స
475
RBE0801407
పపరర: రమణ వనమబల

100-85/333

తఇడక:డ ఇససకయల
ఇఇటట ననఇ:9-637
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ మమణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-637
వయససస:79
లఇ: పప
472
LHL3924362
పపరర: ఎసపస రరరసణణ బబ లట ఇపలట

461
LHL2693224
పపరర: సశరష లత అడపస

100-85/331

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక గగరరశమబచసచ
ఇఇటట ననఇ:9-633
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-637
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ఇససకయల
ఇఇటట ననఇ:9-637
వయససస:45
లఇ: ససస స
469
RBE2172575
పపరర: ఇససకయల వనలకపల

456
RBE1723956
పపరర: లకకక పడసనన గగరరశమబచసచ

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-635
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఇససకయయలక
ఇఇటట ననఇ:9-637
వయససస:53
లఇ: పప
466
RBE0671669
పపరర: పరరమళ వనలకపల

100-85/330

తఇడక:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-634
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : సతయనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-635
వయససస:39
లఇ: ససస స
463
RBE0445007
పపరర: పడమలమరసణణ వనలకపల

100-84/62
453
RBE1222181
పపరర: ఏడడకకఇడలక
GORREMUCHHU
తఇడక:డ పపననయయ GORREMUCHHU
ఇఇటట ననఇ:9/633
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటబడమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-632
వయససస:55
లఇ: పప

454
RBE1222207
పపరర: పదదకవత GORREMUCHHU

460
LHL2693216
పపరర: శశలకకక అడపస

100-85/329

100-85/351

భరస : కకశశర
ఇఇటట ననఇ:9-639
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-85/353

480
RBE0801423
పపరర: షకకలమ షపక

100-85/354

భరస : జమర
ఇఇటట ననఇ:9-640
వయససస:33
లఇ: ససస స
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481
RBE1100726
పపరర: మహహష దదఇతరసజ

100-85/355

తఇడక:డ పడససద రసవప దదఇతరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-642
వయససస:33
లఇ: పప
484
RBE0449397
పపరర: వజయ కకమమర దదఇతరసజ

100-85/356

485
RBE1957315
పపరర: నదగ హహమ శశ దదఇతరసజ

100-85/358

488
LHL2690717
పపరర: అరరణ కసరఇపపడక

491
RBE0445015
పపరర: వనఇకటనరసమక కసరఇపపడక

తఇడక:డ జగన మహన చదరరయలక కసరరఇపపడక
ఇఇటట ననఇ:9-645
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : వరదదచదరరయలక
ఇఇటట ననఇ:9-645
వయససస:74
లఇ: ససస స

493
RBE1211473
పపరర: వనఇకట లకకక రరడడ కగభడచఇ

494
RBE0445031
పపరర: హరరక లకకసక

100-85/364

భరస : వవవ నరసపఇహ రసవప రరడడ కగభడచఇ
ఇఇటట ననఇ:9-645
వయససస:64
లఇ: ససస స
496
RBE1862200
పపరర: మమనక లకకక

100-85/367

100-85/370

100-87/711

తఇడక:డ గబరవయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-651
వయససస:61
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

503
RBE1425330
పపరర: వజయ వరర న ఉఇడదటట

100-87/714

506
RBE1811264
పపరర: వశసల వరబ న ఉననడ టట

509
RBE1674761
పపరర: మరరయ కకమమరర కకమబక
తఇడక:డ దదవదస కకమబక
ఇఇటట ననఇ:9-651-2
వయససస:22
లఇ: ససస స

100-85/360
489
LHL2690725
పపరర: జగననకహనదచదరరయలక కసరఇపపడక

100-85/363
492
RBE1160696
పపరర: వనఇకట హనసమలకకకనరసపఇహ
రరడగభడచ
కడ
ఇ
తఇడక:డ వనఇకట కకటటశశరసవప రరడడ కగభడచఇ
ఇఇటట ననఇ:9-645
వయససస:69
లఇ: పప

100-85/365

495
RBE1160654
పపరర: అశశక బబబబ లకకసక

100-85/366

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట లకకసక
ఇఇటట ననఇ:9-646
వయససస:27
లఇ: పప
100-85/368

498
LHL3925286
పపరర: సతషతకమమర చదరరగగఇడట

100-85/369

తఇడక:డ నదగరశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-648
వయససస:46
లఇ: పప
100-74/743

501
LHL3925542
పపరర: వజయ కకమమర కకమరబతస న

100-85/371

తఇడక:డ వనఇకయయ కకమరబతస న
ఇఇటట ననఇ:9-649-1
వయససస:41
లఇ: పప
100-87/712

504
RBE1425355
పపరర: అననపపరష కకమరబతస న

100-87/713

భరస : వజయ కకమమర కకమరబతస న
ఇఇటట ననఇ:9-649-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-87/715

తఇడక:డ మరరయనన ఉఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:9-649-1
వయససస:22
లఇ: పప
100-85/373

100-85/357

100-85/362

తఇడక:డ మరరయనన ఉఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:9-649-1
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : మరరయనన ఉఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:9-649-1
వయససస:48
లఇ: ససస స
508
RBE1251677
పపరర: వరసససశమ బతత
స ల

500
RBE1811082
పపరర: అఇజల చఇతమలట

486
LHL3924354
పపరర: వజయలకకక దదఇతరసజ

తఇడక:డ నరసమక
ఇఇటట ననఇ:9-645
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమదదసస చఇతమలట
ఇఇటట ననఇ:9-649-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ఆనఇద కకమమర కకమరబతస న
ఇఇటట ననఇ:9-649-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
505
RBE1425363
పపరర: జయశశ ఉఇడదటట

100-85/359

భరస : ససటఫసన
ఇఇటట ననఇ:9-647A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-649
వయససస:37
లఇ: పప
502
RBE1425314
పపరర: కకససమ రసణణ కకమరబతస న

497
LHL2690758
పపరర: ససభబషపణణ గగపతతటట

100-73/989

భరస : దడనస రసజ
ఇఇటట ననఇ:9-642A
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-646
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట లకకక
ఇఇటట ననఇ:9-646
వయససస:22
లఇ: ససస స
499
RBE0445049
పపరర: అనఇదకకమమర గగమకరబతస న

100-91/512

భరస : జగననకహనదచదరరయలక
ఇఇటట ననఇ:9-645
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-85/361

483
RBE1474519
పపరర: ససయపపడయ బచచల
భరస : మహహష దదఇతరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-642/1A
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వజయకకమమర దదఇతరసజ
ఇఇటట ననఇ:9/642-1a
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-642A
వయససస:56
లఇ: ససస స
490
RBE0143396
పపరర: భబరర వ కసరరఇపపడక

100-88/740

తఇడక:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:9-642
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ పడససదరసవప దదఇతరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-642/1A
వయససస:33
లఇ: పప
487
LHL3924867
పపరర: పడససద రసవప దదఇతరసజ

482
RBE1454610
పపరర: బబబబ వసల షపక

507
RBE1251651
పపరర: సతయనదరసయణమక బతత
స ల

100-85/372

భరస : వరసససశమ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-651
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-73/990

510
RBE1101641
పపరర: సససదమక కకమబక

100-85/374

భరస : దవడడ కకమబక
ఇఇటట ననఇ:9-651-2
వయససస:45
లఇ: ససస స
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511
RBE0445056
పపరర: జజనబబషస షపక

100-85/375

తఇడక:డ బकడదససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-651A
వయససస:49
లఇ: పప
514
RBE0445312
పపరర: సససదసలక బఇడట

100-85/378

100-85/381

100-85/383

100-85/386

100-85/388

100-85/391

100-85/394

తఇడక:డ వనఇకయయ దగబరపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-658/2
వయససస:26
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
RBE2172591
పపరర: రసమమభరరస చదరరగఇడట

527
LHL2691384
పపరర: ధనలకకక పసరరమమళళ

530
RBE0447391
పపరర: శశనవససరసవప పసరరమమళళ

533
RBE0449520
పపరర: నదగమణణ గగగబల

100-85/397

536
RBE1955046
పపరర: ససయ కకశశర బలకగభరర

100-85/387

539
LHL2692564
పపరర: చచననయయ ఓరరస
తఇడక:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-659
వయససస:41
లఇ: పప

519
RBE1811116
పపరర: లలత ససరర

100-74/744

522
LHL3925146
పపరర: కకటటశశరరసవప చదరరగఇడట

100-85/385

525
RBE1474568
పపరర: శశ త కకపపరసల

100-73/991

భరస : నరసపఇహ రసవప కకపపరసల
ఇఇటట ననఇ:9-656
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-85/389

528
RBE0078618
పపరర: అఇకమక దదరఇగబల

100-85/390

భరస : నరసపఇహ రసవప దదరఇగబల
ఇఇటట ననఇ:9-656
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-85/392

531
RBE0447417
పపరర: నరసపఇహరసవప పసరరమమళళ

100-85/393

తఇడక:డ గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-656
వయససస:40
లఇ: పప
100-85/395

534
RBE1100635
పపరర: లకకయయ గగగబల

100-85/396

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక గగగబల
ఇఇటట ననఇ:9-657/1
వయససస:28
లఇ: పప
100-85/398

తఇడక:డ నరసపఇహ రసవప బలకగభరర
ఇఇటట ననఇ:9-658
వయససస:36
లఇ: పప
100-85/400

100-85/380

తఇడక:డ రసమమభరరస
ఇఇటట ననఇ:9-655B
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-657
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : లకకయయ గగగబల
ఇఇటట ననఇ:9-657-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
538
RBE1384288
పపరర: పదదకరసణణ దగబరపసటట

100-85/384

తఇడక:డ గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-656
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-656
వయససస:37
లఇ: ససస స
535
RBE1222306
పపరర: లలత గగగబల

521
LHL3925088
పపరర: వనఇకటలకకక గగళటమబడక

516
RBE0849455
పపరర: మరరయమక మమళఇ

తఇడక:డ ససబబరసవప ససరర
ఇఇటట ననఇ:9-655/3
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-656
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పసదబ వనఇకటటశశరరట దదరఇగబల
ఇఇటట ననఇ:9-656
వయససస:39
లఇ: పప
532
RBE0447433
పపరర: ససతమహలకకక పసరరమమళళ

100-85/382

తఇడక:డ బబలకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-655B
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-656
వయససస:59
లఇ: ససస స
529
RBE0106823
పపరర: నరసపఇహ రసవప దదరఇగబల

518
RBE0849463
పపరర: ఫసతమమ సయయద

100-85/377

భరస : లఇగయమయ
ఇఇటట ననఇ:9-652
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబబబ రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-655A
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : రసమమభరరస
ఇఇటట ననఇ:9-655B
వయససస:69
లఇ: ససస స
526
LHL2691376
పపరర: లకవమక పసరరమమళళ

100-85/379

భరస : నదగభర
ఇఇటట ననఇ:9-655
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : ససబబ రసవప ససరర
ఇఇటట ననఇ:9-655/3
వయససస:49
లఇ: ససస స
523
RBE2172583
పపరర: వరలకకమక చదరరగఇడట

515
RBE0445338
పపరర: దదవదదసస బఇడట

513
RBE0445304
పపరర: అననమక బఇడదట
భరస : ఏసప బబ
ఇఇటట ననఇ:9-652
వయససస:84
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-652
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : చనన సససదసలక బఇడట
ఇఇటట ననఇ:9-652
వయససస:34
లఇ: ససస స
520
RBE1061449
పపరర: ససశల ససరర

100-85/376

తఇడక:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-652
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడక:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-652
వయససస:37
లఇ: పప
517
RBE1981406
పపరర: ససజనయ బఇడట

512
RBE0143115
పపరర: లఇగయయ మమళళఇ

537
RBE1384254
పపరర: కమల కకఇచపప

100-85/399

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట కకఇచపప
ఇఇటట ననఇ:9-658/
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-85/401

540
LHL2692572
పపరర: సతయవత ఓరరస

100-85/402

భరస : చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:9-659
వయససస:37
లఇ: ససస స
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541
RBE0445353
పపరర: దదనదలకకక అనసమబల

100-85/403

భరస : మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-660
వయససస:42
లఇ: ససస స
544
LHL2692796
పపరర: రమమష వఇకసయల

100-85/406

100-85/409

100-85/412

100-85/415

100-85/418

100-85/421

భరస : ఆనఇదదబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-668
వయససస:39
లఇ: ససస స

554
RBE2172609
పపరర: పదదకవత దదసరర

557
LHL2692762
పపరర: జయలకకక దదసరర

560
LHL2692465
పపరర: ఫకకరయయ కకతస పలట

100-85/424

563
RBE1454420
పపరర: దదవ పపననఇ

100-85/427

566
LHL3924784
పపరర: వజయ కకతస పలట

వయసస 01-01-2021 నటక

100-85/416

549
LHL3924511
పపరర: కకటటశశరరసవప గబమకడక

100-85/411

552
RBE1100767
పపరర: వజయ లకకక దదసరర

100-85/414

555
RBE2172617
పపరర: కకఇడలక దదసరర

100-85/417

తఇడక:డ వనఇకటదదసస
ఇఇటట ననఇ:9-665
వయససస:43
లఇ: పప
100-85/419

558
RBE0143164
పపరర: వజయ దదసరర

100-85/420

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:9-665
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-85/422

561
LHL2693984
పపరర: కసశమక

100-85/423

భరస : ఫకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-667
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-85/425

564
LHL2691129
పపరర: సజరనదబబబ కకతస పలట

100-85/426

తఇడక:డ పడససద
ఇఇటట ననఇ:9-668
వయససస:43
లఇ: పప
100-85/428

భరస : సజరనదబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-668
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బబలగఇగసధరశససపస స
ఇఇటట ననఇ:9-669
వయససస:45
లఇ: పప

100-85/408

భరస : సపవస దదసరర
ఇఇటట ననఇ:9-665
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మహహఇదడ శరక పపననఇ
ఇఇటట ననఇ:9-667
వయససస:44
లఇ: ససస స

100-85/430 569
568
LHL3925302
LHL3925310
పపరర: చఇదనశసరదదదదవ నసదసరపసటట
పపరర: వషత
ష మభరరస నసదసరపసటట

భరస : వషత
ష మభరరస
ఇఇటట ననఇ:9-669
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-85/413

తఇడక:డ యయషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-667
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : పడససద
ఇఇటట ననఇ:9-667
వయససస:43
లఇ: ససస స
565
LHL2694107
పపరర: సతయవత కకతస పలట

551
RBE1100759
పపరర: సపవస దదసరర

546
LHL2692929
పపరర: భడమరసఇబ వఇకసయల

భరస : లచచ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-664
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-665
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఫకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-667
వయససస:47
లఇ: పప
562
LHL3924792
పపరర: జజజనమమ కకతస పలట

100-85/410

భరస : వనఇకటదదసస
ఇఇటట ననఇ:9-665
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లకకకకసఇతఇ
ఇఇటట ననఇ:9-665
వయససస:71
లఇ: పప
559
LHL2691905
పపరర: పడససద కకతస పలట

548
RBE0655233
పపరర: నదగ శవ కకమమరర వఇకసయల

100-85/405

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-663
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడక:డ దదసస దదసరర
ఇఇటట ననఇ:9-665
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడక:డ కకఇడలక దదసరర
ఇఇటట ననఇ:9-665
వయససస:20
లఇ: పప
556
RBE2172625
పపరర: వనఇకటదదసస దదసరర

100-85/407

భరస : వనఇకట శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-663
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-665
వయససస:48
లఇ: ససస స
553
RBE1862101
పపరర: భబనస వఇశ దదసరర

545
LHL2692838
పపరర: శశనవససరసవప వఇకసయల

543
RBE0849497
పపరర: యగయయ ఓల
భరస : పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-661
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-663
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-663
వయససస:57
లఇ: ససస స
550
RBE0655241
పపరర: మలలట సవరర దదసరర

100-85/404

తఇడక:డ కరశవపలక
ఇఇటట ననఇ:9-660
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-663
వయససస:39
లఇ: పప
547
LHL2692937
పపరర: ఆదదలకవమక వఇకసయల

542
RBE0655225
పపరర: మటట యయ అనసమల

567
LHL3924842
పపరర: ఆనఇదదబబబ కకతస పలట

100-85/429

తఇడక:డ ఫకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-668
వయససస:42
లఇ: పప
100-85/431

570
RBE1222264
పపరర: వనజ మమకల

100-84/64

తఇడక:డ నరరసఇహ రసవప మమకల
ఇఇటట ననఇ:9/669 NARAYANAPURAM
వయససస:29
లఇ: ససస స
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571
RBE1110535
పపరర: వషత
ష పపడయమ జజలల

100-84/711

భరస : సససదసలక జజలల
ఇఇటట ననఇ:9-670
వయససస:34
లఇ: ససస స
574
RBE0655274
పపరర: లకకమక పఇదదటట

100-85/433

100-85/436

100-84/714

100-85/440

100-85/443

100-85/446

100-85/449

తఇడక:డ గగవఇదరరడకబ పసశఇ
ఇఇటట ననఇ:9-677/1
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

584
RBE0801431
పపరర: అశశన కరతదవత

587
RBE0655308
పపరర: ఖఇడత చరరయన

590
RBE0840942
పపరర: ససరరష కకమమర చదపపరర

593
LHL2691368
పపరర: మలలట శశరర చదపపరర

100-85/452

596
LHL2691962
పపరర: శశనవససరసవప ససరససర

100-85/441

599
RBE1384346
పపరర: మమరరకకమమరర పసశఇ
భరస : గగవఇదరరడకబ పసశఇ
ఇఇటట ననఇ:9-677/1
వయససస:53
లఇ: ససస స

579
RBE1369827
పపరర: వనఇకట ససబబమక దదసరర

100-84/713

582
RBE0655282
పపరర: అడలయయ చమట

100-85/439

585
RBE2172641
పపరర: బకకక కకరసశ

100-85/442

భరస : కకటటనదయక
ఇఇటట ననఇ:9-673
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-85/444

588
RBE0655316
పపరర: ఆనడదవడ చరరయన

100-85/445

భరస : ఖఇడత
ఇఇటట ననఇ:9-675
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-85/447

591
RBE0840959
పపరర: పడవలట క చదవపరర

100-85/448

తఇడక:డ ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-676
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-85/450

594
RBE0142968
పపరర: పవనసకమమర చదపపరర

100-85/451

తఇడక:డ ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-676B
వయససస:35
లఇ: పప
100-85/453

తఇడక:డ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-677
వయససస:47
లఇ: పప
100-85/454

100-85/435

తఇడక:డ ససఇదరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-673
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-676B
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-677
వయససస:40
లఇ: ససస స
598
RBE1384338
పపరర: రసజజరరడకడ పసశఇ

100-85/438

తఇడక:డ ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-676
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ రసజగగపసల రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-676-1
వయససస:32
లఇ: పప
595
LHL2691343
పపరర: భబరత ససరససర

581
LHL3924958
పపరర: మఠరనదయక కరతవతద

576
RBE1862333
పపరర: భబణదవత లలత బబయ

భరస : ఆధద శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-673
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడక:డ డడనపపన
ఇఇటట ననఇ:9-675
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడక:డ చనససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-676
వయససస:62
లఇ: పప
592
RBE0143644
పపరర: అనఇత ససధ శసయమ బఇడద

100-85/437

భరస : మమటట నదయక
ఇఇటట ననఇ:9-673
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : గగపసల కకషష రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-673/A
వయససస:46
లఇ: ససస స
589
LHL2691293
పపరర: ససబబబరసవప చదపపరర

578
RBE2172633
పపరర: సప మమనదయక ఖరతదవతత

100-85/432

భరస : కరతదవత మబననఇదడ నదయక
ఇఇటట ననఇ:9-671
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడక:డ బకకక
ఇఇటట ననఇ:9-673
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : అడలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-673
వయససస:68
లఇ: ససస స
586
RBE0849513
పపరర: జజయత బబ డడడపలట

100-85/434

తఇడక:డ ఢదకసయనదయక
ఇఇటట ననఇ:9-671A
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : మత నదయక కరతవతత
ఇఇటట ననఇ:9-673
వయససస:31
లఇ: ససస స
583
RBE0655290
పపరర: నదగమక చమట

575
RBE0692848
పపరర: సససదసలక చమట

573
LHL2691442
పపరర: ససశమనదయక
తఇడక:డ సప మనదయక
ఇఇటట ననఇ:9-671
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ అడకవయయ చమట
ఇఇటట ననఇ:9-671
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : సప మమనదయక
ఇఇటట ననఇ:9-671A
వయససస:59
లఇ: ససస స
580
RBE1640861
పపరర: రజత కరతవతత

100-84/712

భరస : సససదసలక చమట
ఇఇటట ననఇ:9-671
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశర రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-671
వయససస:63
లఇ: ససస స
577
LHL2691350
పపరర: చసకకమక కరతదవతత

572
RBE1161298
పపరర: వనజ చమట

597
RBE1152990
పపరర: మబనన షపక

100-84/715

భరస : నదగబల మరస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-677-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-85/455

600
RBE1811272
పపరర: అనశర షపక

100-85/456

తఇడక:డ నదగబల మరస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-677-1
వయససస:20
లఇ: పప
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601
LHL2691335
పపరర: మబనన షపక

100-85/457

భరస : నదగబలకరస
ఇఇటట ననఇ:9-677A
వయససస:43
లఇ: ససస స
604
LHL2690642
పపరర: వనఇకటలకకక గబఇటటరర

100-85/460

100-85/463

100-85/464

100-84/717

100-85/469

భరస : తరరమల రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-685
వయససస:42
లఇ: ససస స
619
RBE1673730
పపరర: సరరత కఇడదడత

100-84/718

100-85/473

తఇడక:డ శశనవససరసవప కఇదదదడ
ఇఇటట ననఇ:9-688
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-85/465

614
RBE1251693
పపరర: ససయ వనఇకట కకషష చచసతనయ
కకలక
ట రర
తఇడక:డ రమమశ బబబబ కకలక
ట రర
ఇఇటట ననఇ:9-681
వయససస:26
లఇ: పప

100-85/467

617
RBE0655647
పపరర: తరరమల రసవప కఇడదడత

100-85/470

620
LHL3924420
పపరర: ససధ కఇడరసత

623
RBE0445395
పపరర: సరరత కఇడదడత

100-85/476

626
RBE0655332
పపరర: పదక కఇడదడత

629
RBE1113992
పపరర: వనఇకటటసశరరట పసలగడక
తఇడక:డ కకషష పసలగడక
ఇఇటట ననఇ:9-688
వయససస:31
లఇ: పప

609
RBE1806009
పపరర: దదననష తగరఇ

100-84/716

612
LHL3924503
పపరర: లకకకకకమమరర కకళళళరర

100-85/466

615
RBE1497106
పపరర: అఫపడన షపక

100-85/468

భరస : సససదద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-684
వయససస:23
లఇ: ససస స
618
RBE1678895
పపరర: సరరత కఇడదడత

100-75/1048

భరస : చనన శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-686
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-85/471

621
LHL3925401
పపరర: కకఇడలక కఇడరసత

100-85/472

తఇడక:డ కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-686
వయససస:40
లఇ: పప
100-85/474

624
RBE0655324
పపరర: చనశశనవససరసవప కఇడదడత

100-85/475

తఇడక:డ కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-687
వయససస:46
లఇ: పప
100-85/477

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-688
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-85/479

100-85/462

భరస : రమమషసబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-680
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-687
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-688
వయససస:72
లఇ: ససస స
628
RBE1061837
పపరర: నరరఇదడ కఇదదదడ

611
LHL3924230
పపరర: రమమషసబబబ కకలక
ట రర

606
LHL2690790
పపరర: శశనవససస గబఇటటరర

తఇడక:డ గఇగయయ తగరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-679/1
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-686
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చనన శశనవసస రసవప కఇడదడత
ఇఇటట ననఇ:9-686
వయససస:24
లఇ: పప
625
RBE0445411
పపరర: వనఇకసయమమక కఇడదడత

100-85/1061

తఇడక:డ వరసససశమ
ఇఇటట ననఇ:9-685
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడక:డ చనన శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-686
వయససస:38
లఇ: పప
622
RBE1811306
పపరర: గణణష కఇడదడత

608
RBE2517811
పపరర: కకరణ కకమమర గరఇజ

100-85/459

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-679
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-680
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడక:డ రమమశ బబబబ కకలక
ట రర
ఇఇటట ననఇ:9-681
వయససస:24
లఇ: పప
616
RBE0445387
పపరర: పపరష కఇడదడత

100-85/461

తఇడక:డ లకకయయ గరఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-679
వయససస:18
లఇ: పప

భరస : రసజగగపసలరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-679A
వయససస:54
లఇ: ససస స
613
RBE1475482
పపరర: హరరవరరన కకలక
ట రర

605
LHL2690782
పపరర: కకషష గబఇటటరర

603
RBE0445379
పపరర: ససరరష ఆడచపప
తఇడక:డ వజయ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-678
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-679
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-679
వయససస:83
లఇ: ససస స
610
LHL3924313
పపరర: ఇఇదదరసదదవ బఇదద

100-85/458

భరస : వజయబబబబ
ఇఇటట ననఇ:9-678
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : వససస
ఇఇటట ననఇ:9-679
వయససస:42
లఇ: ససస స
607
RBE0719849
పపరర: పపచచమక బబరరశ

602
LHL2690469
పపరర: అననమక ఆడచపప

627
RBE0655688
పపరర: శశనవససరసవప కఇడదడత

100-85/478

తఇడక:డ కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-688
వయససస:52
లఇ: పప
100-85/480

630
RBE1640960
పపరర: శశనవసస రసవప కఇడదడత

100-85/481

తఇడక:డ కసశయయ కఇడదడత
ఇఇటట ననఇ:9-688
వయససస:51
లఇ: పప
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631
RBE0840967
పపరర: శకకఇతలమక ససమఇతపపడక

100-85/482

భరస : లకకకనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-689
వయససస:84
లఇ: ససస స
634
LHL3924909
పపరర: వనఇకటటశశరరట కకఇబబల

100-85/485

100-76/413

100-85/489

100-85/492

100-85/495

100-85/497

100-85/500

తఇడక:డ మష
ఇఇటట ననఇ:9-692
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

644
RBE1102565
పపరర: ఫసతమమ బబగఇ షపక

647
RBE1867795
పపరర: చఇదడశశఖర కసవపరర

650
LHL2691327
పపరర: అమరలఇగరశశరరసవప తతట

653
LHL3924099
పపరర: అమరసనధ మమకల

100-74/746

656
RBE1453802
పపరర: వసన గగపతతటట

100-85/493

659
LHL2690238
పపరర: పపడయమఇక గగపదడటట
భరస : గరడకయన
ఇఇటట ననఇ:9-692
వయససస:37
లఇ: ససస స

639
RBE0447441
పపరర: లకకక మనద

100-85/488

642
RBE0990037
పపరర: సరరఫ షపక

100-85/491

645
RBE1811231
పపరర: అజజద అల షపక

100-85/494

తఇడక:డ ఖదర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-690
వయససస:20
లఇ: పప
100-91/524

648
RBE1102599
పపరర: కకమమరర కడకయఇ

100-85/496

భరస : ఆనఇద కడకయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-690-1
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-85/498

651
RBE2172666
పపరర: రసఘవదదవ తతట

100-85/499

భరస : అమరలఇగరశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-691
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-85/501

654
RBE0989956
పపరర: ధనలకకక గగపతతటట

100-74/745

భరస : ఎఫపసడ
ఇఇటట ననఇ:9-692
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-74/747

భరస : శశశలలష ఫసకస గగపతతటట
ఇఇటట ననఇ:9-692
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-85/502

100-85/487

తఇడక:డ ఖమదర వల
ఇఇటట ననఇ:9-690
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-691A
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ మషప
ఇఇటట ననఇ:9-692
వయససస:41
లఇ: పప
658
LHL2690089
పపరర: శశశలలశశఉకస గగపదడటట

100-85/490

తఇడక:డ ఆఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-691
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-691A
వయససస:45
లఇ: ససస స
655
RBE0989964
పపరర: ఎఫపసడ గగపతతటట

641
RBE0655373
పపరర: భభలకకక ఓరరగఇటట

636
RBE0655605
పపరర: వజరఇదడరసజ కకఇబబల

భరస : మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-690
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మరరయదదసస కసవపరర
ఇఇటట ననఇ:9-690
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడక:డ అమరలఇగరశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-691
వయససస:36
లఇ: పప
652
LHL2691020
పపరర: పదక మమకల

100-84/65

తఇడక:డ రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-690
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-690
వయససస:49
లఇ: పప
649
LHL2690733
పపరర: శవపడససద

638
RBE1170521
పపరర: షరరఫస షపక

100-85/484

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-689B
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-690
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మసససనశల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-690
వయససస:45
లఇ: పప
646
RBE2172658
పపరర: మఇగయయ మనద

100-85/486

భరస : ఖమదరశఅల షపక
ఇఇటట ననఇ:9/690
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-690
వయససస:34
లఇ: పప
643
RBE0990524
పపరర: ఖమదరశఅల షపక

635
RBE0655340
పపరర: డదవడ రసజ కకఇబబల

633
LHL3924891
పపరర: భబగయలకకక కకఇబబల
భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-689B
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-689B
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ ఖమదర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-690
వయససస:22
లఇ: పప
640
RBE0655357
పపరర: అపసపరసవప మనద

100-85/483

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-689B
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-689B
వయససస:57
లఇ: పప
637
RBE1673037
పపరర: షపక ఈససబ అల

632
LHL2692689
పపరర: సఇధదయరసణణ కకఇబబల

657
RBE1673227
పపరర: ససటఫసన గగపతతటట

100-76/414

తఇడక:డ మశశ గగపతతటట
ఇఇటట ననఇ:9-692
వయససస:47
లఇ: పప
100-85/503

660
LHL2690378
పపరర: దదబబ రస గగపతతటట

100-85/504

భరస : మషస
ఇఇటట ననఇ:9-692
వయససస:62
లఇ: ససస స
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661
LHL2690410
పపరర: ఏఫపడ గగపదడటట

100-85/505

తఇడక:డ మష
ఇఇటట ననఇ:9-692
వయససస:40
లఇ: పప
664
LHL2690345
పపరర: రమ నడకఇపలట

100-85/508

100-85/511

100-88/741

తఇడక:డ ననననససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-696
వయససస:36
లఇ: పప
673
RBE1115493
పపరర: భభలకకక ససరస

100-85/516

100-85/518

100-85/524

100-85/527

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-706
వయససస:58
లఇ: ససస స
688
RBE1862424
పపరర: పసరరమమల తదటట
తఇడక:డ కకఇడయయ తదటట
ఇఇటట ననఇ:9-707
వయససస:53
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

674
RBE1115501
పపరర: శశకసఇత ససరస

677
RBE0445445
పపరర: సతష బబబబ పసలడడగబ

680
RBE0446815
పపరర: కసరరసక నడకఇపలట

683
LHL3925104
పపరర: రసజ పససపపలలటట

100-85/517

భరస : పసరరమమల తదటట
ఇఇటట ననఇ:9-707
వయససస:45
లఇ: ససస స

100-85/513

100-85/515

100-76/415
675
RBE1673235
పపరర: వనఇకట ససయ గణణశ పసలడడగబ

తఇడక:డ సతష బబబబ పసలడడగబ
ఇఇటట ననఇ:9-704
వయససస:22
లఇ: పప
100-85/522

678
RBE0143453
పపరర: పదక నడకఇపలట

100-85/523

భరస : మలట కసరరరనరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-704/1
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-85/525

681
RBE0445478
పపరర: వజయలకకక పసలడడగబ

100-85/526

భరస : సతష
ఇఇటట ననఇ:9-705
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-85/528

684
RBE0143826
పపరర: రరవత కవల

100-85/529

భరస : అనల కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-706
వయససస:58
లఇ: ససస స

100-85/531 687
686
RBE0990102
RBE0990110
పపరర: ససతవర పడససద రరడడ క బబ డడ పసటట
పపరర: ససధదరసణణ బబ డడ పసటట

689
RBE1862432
పపరర: చదయ కకమమరర తదటట

100-85/510

భరస : డదవడ రసజ కసటటపలట
ఇఇటట ననఇ:9-699
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వననకత ససబబబరరడడ క
ఇఇటట ననఇ:9-706
వయససస:33
లఇ: పప
100-85/533

669
RBE1212505
పపరర: జజన బ షపక

100-85/514 672
671
RBE1115469
RBE1115477
పపరర: శశనవసస డదవడ రసజ కసటటపలట
పపరర: రరతత కకమమరర బఇకస

తఇడక:డ జగసరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-706
వయససస:41
లఇ: పప
100-85/530

666
RBE1212448
పపరర: మహమకద వల షపక

భరస : గగస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-696
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మలట కసరరరనరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-704/1
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : గగపసల రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-705/1
వయససస:80
లఇ: ససస స
685
RBE0655407
పపరర: కమల మమరర

100-85/512

తఇడక:డ ససఇబశవరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-704
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-704/1
వయససస:54
లఇ: పప
682
RBE0655399
పపరర: లకకక నరసమక గబఇడద

668
RBE1212513
పపరర: వనఇకట అశశక కకమమర
గబఇటటరర
తఇడక:డ శశనవసస రసవప గబఇటటరర
ఇఇటట ననఇ:9-694
వయససస:29
లఇ: పప

100-85/507

తఇడక:డ ననననససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-694
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడక:డ మబరళ మహన రసవప ససరస
ఇఇటట ననఇ:9-699
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడక:డ శశ రసమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-704
వయససస:88
లఇ: పప
679
RBE0445460
పపరర: మలట కసరరరన నడకఇపలట

100-85/509

తఇడక:డ మమణణకయ రసవప కసటటపలట
ఇఇటట ననఇ:9-699
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : శశకసఇత ససరస
ఇఇటట ననఇ:9-699
వయససస:34
లఇ: ససస స
676
RBE0445437
పపరర: ససఇబశవరసవప పసలడడగబ

665
LHL3924768
పపరర: శశనవససరసవప నడకఇపలట

663
RBE1957273
పపరర: వసణణ గగపతతటట
భరస : శశశలలష ఫసకస గగపతతటట
ఇఇటట ననఇ:9-692
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:9-693B
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : మహకధ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-694
వయససస:52
లఇ: ససస స
670
RBE1222645
పపరర: గగస షపక

100-85/506

తఇడక:డ గరడకయనస గగపసథదటట
ఇఇటట ననఇ:9-692
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-693B
వయససస:42
లఇ: ససస స
667
RBE1212471
పపరర: లమల బ షపక

662
RBE1806983
పపరర: అశశక గగపతతటట

100-85/532

తఇడక:డ ససతవరపడససద రరడడ క
ఇఇటట ననఇ:9-706
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-85/534

690
RBE1862440
పపరర: ససవరష తదటట

100-85/535

తఇడక:డ పసరరమమల తదటట
ఇఇటట ననఇ:9-707
వయససస:20
లఇ: ససస స
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691
RBE1862457
పపరర: ససయ కకమమర పససల

100-85/536

తఇడక:డ వనఇకటటశశర రసవప పససల
ఇఇటట ననఇ:9-707
వయససస:21
లఇ: పప
694
RBE0655415
పపరర: ఏడడకకఇడలక బతత
స ల

100-85/539

100-85/542

100-85/553

100-85/556

100-85/545

100-85/548

100-85/560

తఇడక:డ రఇజజన ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-708
వయససస:61
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

704
LHL2690584
పపరర: గగటరరనసతనకకమమరర పతస పసటట

707
RBE0655506
పపరర: పడకసశమక కవళ

710
LHL3924974
పపరర: లకకక రరణబగఇడట

713
RBE0655480
పపరర: సపనహ మమకళళ

100-85/550

716
RBE1724079
పపరర: శశ త మమకల

100-85/557

719
RBE0990045
పపరర: వలయమ బ షపక
భరస : పసలమరర
ఇఇటట ననఇ:9-708
వయససస:50
లఇ: ససస స

699
RBE1210442
పపరర: అశశక కకమమర రరనసగబఇటట

100-85/552

702
RBE1210160
పపరర: నదగరశశర రసవప యరమమల

100-85/555

705
RBE0655472
పపరర: గబఇట పదక కకమమరర రరణబ

100-85/544

తఇడక:డ రసమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-707/B
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-85/546

708
RBE1565381
పపరర: వననననల యఇపప ఇగబ

100-85/547

తఇడక:డ శఇకర యఇపప ఇగబ
ఇఇటట ననఇ:9-707/B
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-85/558

711
LHL3924982
పపరర: వజయ రరణబగఇడట

100-85/559

భరస : రసమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-707B
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-85/561

714
RBE1724046
పపరర: లకకత ఈరట పలట

100-85/549

తఇడక:డ చచననయయ ఈరట పలట
ఇఇటట ననఇ:9-707/d
వయససస:22
లఇ: ఇ
100-85/551

తఇడక:డ శశనస మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-707/d
వయససస:21
లఇ: ఇ
100-85/563

100-85/541

తఇడక:డ నదగయయ యరమమల
ఇఇటట ననఇ:9-707-04
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడక:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:9-707B
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పసదబ ససఇబయయ కకలక
ట రర
ఇఇటట ననఇ:9-707/d
వయససస:26
లఇ: ఇ
718
RBE0849547
పపరర: సలమఇ షపక

100-85/554

భరస : ససఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-707B
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:9-707B
వయససస:41
లఇ: పప
715
RBE1724061
పపరర: కకషష వనణణ కకలక
ట రర

701
RBE1210129
పపరర: వజయ శశ యరమమల

696
RBE0655431
పపరర: కసళవత బతత
స ల

తఇడక:డ రసమబలక రరనసగబఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-707-03
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-707/B
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శఇకర యమపఇగభ
ఇఇటట ననఇ:9-707/B
వయససస:30
లఇ: ఇ
712
RBE0655464
పపరర: ససఇబయయ రరణబగఇడట

100-85/543

భరస : భబసకరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-707A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రసమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-707/B
వయససస:32
లఇ: పప
709
RBE1724053
పపరర: వననననల యమపఇగభ

698
RBE1285924
పపరర: మబరళకకషష పప తకమభరర

100-85/538

భరస : బబబబ రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-707/1
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : నదగరశశర రసవప యరమమల
ఇఇటట ననఇ:9-707-04
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నదగరశశర రసవప యరమమల
ఇఇటట ననఇ:9-707-04
వయససస:27
లఇ: పప
706
RBE0655498
పపరర: శవ శఇకర రరణబగబఇడట

100-85/540

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట పప తకమభరర
ఇఇటట ననఇ:9-707/3
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరట పప తకమభరర
ఇఇటట ననఇ:9-707-3
వయససస:68
లఇ: ససస స
703
RBE1210335
పపరర: వససస యరమమల

695
RBE0655423
పపరర: నదగరతనమక బతత
స ల

693
RBE0143537
పపరర: రమమష బతత
స ల
తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-707/1
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-707/1
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-707/1
వయససస:45
లఇ: పప
700
RBE1102797
పపరర: వజయలకకక పప తకమభరర

100-85/537

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-707/1
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-707/1
వయససస:63
లఇ: పప
697
RBE0655704
పపరర: బబబబరసవప బతత
స ల

692
RBE0143305
పపరర: శశ కకమమర బతత
స ల

717
RBE0143271
పపరర: హనఫస షపక

100-85/562

భరస : హనఫస
ఇఇటట ననఇ:9-708
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-85/564

720
RBE0990060
పపరర: రషసద షపక

100-85/565

తఇడక:డ రఇజన
ఇఇటట ననఇ:9-708
వయససస:36
లఇ: పప
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721
RBE1102706
పపరర: హనఫ షపక

100-85/566

తఇడక:డ సలమఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-708
వయససస:34
లఇ: పప
724
LHL2662849
పపరర: హససనద బబగఇ సయయద

100-85/569

100-85/572

100-85/575

100-85/577

100-85/580

100-85/584

100-85/587

తఇడక:డ లకకక నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:9-712/1
వయససస:53
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
RBE0655662
పపరర: వనఇకటటశశరరట ఏడఇ

737
LHL2690568
పపరర: నరసమక చటటటమమల

740
LHL2690030
పపరర: నదగమక వనమబల

743
LHL2691855
పపరర: పసనకసలక నడడగగఇడ

100-85/590

746
RBE0990326
పపరర: సతయవత అరరల

100-85/578

749
RBE0143628
పపరర: జయలకకక కకపపపనద
భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-712/1
వయససస:48
లఇ: ససస స

729
RBE1724103
పపరర: కనజ ఫసతమ సయయద

100-85/574

732
RBE0990177
పపరర: ఆశస బబగఇ షపక

100-85/576

735
RBE0849562
పపరర: భభలకకక గగళట

100-85/579

భరస : పసద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-708/A
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-85/582

738
LHL2691152
పపరర: ససరరషతకమమర చటటటమమల

100-85/583

తఇడక:డ పసపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-708A
వయససస:38
లఇ: పప
100-85/585

741
LHL2690436
పపరర: సససదదరసవప నడకకకఇడద

100-85/586

తఇడక:డ చనపసనకసలక
ఇఇటట ననఇ:9-710
వయససస:37
లఇ: పప
100-85/588

744
RBE0655621
పపరర: సససదసలక నడడగగఇడ

100-85/589

తఇడక:డ పసనకసలక
ఇఇటట ననఇ:9-710
వయససస:43
లఇ: పప
100-85/591

భరస : హరనదథ
ఇఇటట ననఇ:9-712
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-85/593

100-85/571

తఇడక:డ హనఫ
ఇఇటట ననఇ:9-708/3
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడక:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-710
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : సససదదరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-710
వయససస:32
లఇ: ససస స
748
RBE0143057
పపరర: కకఇడలరసవప కకపపపనద

100-85/581

భరస : కకషర యయ
ఇఇటట ననఇ:9-709A
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పసనకసలక
ఇఇటట ననఇ:9-710
వయససస:59
లఇ: ససస స
745
RBE0655654
పపరర: లకకక కకమమరర నటటకకఇడ

731
RBE1102714
పపరర: రషసద షపక

726
RBE0990151
పపరర: బబద బ షపక

తఇడక:డ మహహదదబన సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-708/2
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : పసపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-708A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడక:డ గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-709A
వయససస:47
లఇ: పప
742
LHL2690949
పపరర: నదగమక నడడగగఇడ

100-85/573

తఇడక:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-708/A
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడక:డ పసపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-708/A
వయససస:41
లఇ: ససస స
739
LHL2690022
పపరర: కకషషయయ వనమబల

728
RBE1532571
పపరర: అబభబకర సపదబ దఖ సయయద

100-85/568

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:9-708/2
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సలమఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-708-2
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ససరరష కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-708/A
వయససస:34
లఇ: ససస స
736
RBE0849570
పపరర: వజయలకకక చటటటమల

100-85/570

తఇడక:డ మహహదదబన సయయద
ఇఇటట ననఇ:9-708/2
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడక:డ అలససవచచ
ఇఇటట ననఇ:9-708/2
వయససస:43
లఇ: పప
733
RBE0449306
పపరర: పడగత చటటటమమలమ

725
RBE0592618
పపరర: మహహదదబన సయయద

723
RBE2172674
పపరర: ఆదదనదరసయణ ఓరరచ
తఇడక:డ కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-708
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడక:డ సససదద అహమకద
ఇఇటట ననఇ:9-708/2
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : రషసద షపక
ఇఇటట ననఇ:9-708/2
వయససస:34
లఇ: ససస స
730
RBE0990185
పపరర: జజణణ షపక

100-85/567

తఇడక:డ శశ రసమబలక చటటటమమల
ఇఇటట ననఇ:9-708
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : మహహదదబన
ఇఇటట ననఇ:9-708/2
వయససస:39
లఇ: ససస స
727
RBE1397778
పపరర: రరషక షపక

722
RBE1743863
పపరర: ససయ దసరర చటటటమమల

747
RBE1102680
పపరర: గసఇధద గసజల

100-85/592

తఇడక:డ ససబబబ రసవప గసజల
ఇఇటట ననఇ:9-712
వయససస:31
లఇ: పప
100-85/594

750
RBE0849588
పపరర: మరరయమ లकుసరసమక

100-85/595

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-712/1
వయససస:63
లఇ: ససస స
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751
RBE0837526
పపరర: కససపఇ దసదదకకల

100-85/596

తఇడక:డ పసరస
ఇఇటట ననఇ:9-713
వయససస:40
లఇ: పప
754
RBE1661479
పపరర: కకరసన కకఇచల

100-85/599

100-85/601

100-85/605

100-85/608

100-85/611

100-85/614

100-85/617

భరస : పసద వనఇకటటశశరరట కలకకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-718
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE2172682
పపరర: ధనమక రసపలట

767
RBE1251701
పపరర: వనఇకటటశశరరట కససకకరరస

770
RBE1991223
పపరర: వనఇకయయ కససకకరరస

773
RBE0448779
పపరర: రవణ సఇగరఇ

100-85/620

776
RBE1313899
పపరర: సససదద షపక

100-85/609

779
LHL2694008
పపరర: మమరరనరకలకకమమరర బభదదటట
భరస : మసససనదడవప
ఇఇటట ననఇ:9-718
వయససస:42
లఇ: ససస స

759
RBE0447490
పపరర: శశరమక బతత
స ల

100-85/604

762
RBE0143875
పపరర: బబల ససబడహకణయఇ రసపలట

100-85/607

765
RBE2172690
పపరర: కకషష రసపలట

100-85/610

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-715
వయససస:64
లఇ: పప
100-85/612

768
RBE1811181
పపరర: చనన వనఇకటటశశరరట కససకకరరస

100-85/613

తఇడక:డ వనఇకయయ కససకకరరస
ఇఇటట ననఇ:9-716-1
వయససస:24
లఇ: పప
100-85/615

771
LHL2690451
పపరర: లకవమక సఇగరఇ

100-85/616

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-717
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-85/618

774
RBE1397786
పపరర: వజజడమక సఇగఇ

100-85/619

భరస : దవడడ
ఇఇటట ననఇ:9-717
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-85/621

తఇడక:డ ఆదఇ శఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-717-1
వయససస:30
లఇ: పప
100-85/623

100-85/600

తఇడక:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:9-715
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : దదవదస
ఇఇటట ననఇ:9-717
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకయయ సఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:9-717
వయససస:33
లఇ: పప
778
LHL2693992
పపరర: మమరర కలకకకరర

100-85/606

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట కససకకరరస
ఇఇటట ననఇ:9-716-1
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-717
వయససస:42
లఇ: పప
775
RBE1397794
పపరర: దవడడ సఇగఇ

761
RBE0143693
పపరర: రరవత రసపలట

756
RBE0655514
పపరర: వనఇకట పత బఇడదరర

భరస : వరసససశమ
ఇఇటట ననఇ:9-714A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకయయ కససకకరరస
ఇఇటట ననఇ:9-716-1
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : వనఇకయయ కససకకరరస
ఇఇటట ననఇ:9-716-1
వయససస:47
లఇ: ససస స
772
RBE0448753
పపరర: దదవదఇ సఇగరఇ

100-85/603

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:9-715
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకయయ కససకకరరస
ఇఇటట ననఇ:9-716-1
వయససస:27
లఇ: పప
769
RBE1991215
పపరర: మరరయమక కససకకరరస

758
RBE0447474
పపరర: వరసససశమ బతత
స ల

100-85/598

తఇడక:డ యలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-714/2
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : మబరళ
ఇఇటట ననఇ:9-715
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:9-715
వయససస:35
లఇ: పప
766
RBE1102896
పపరర: శశనవసస రసవప కససకకరరస

100-85/602

తఇడక:డ బబలనదగబలక
ఇఇటట ననఇ:9-714A
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడక:డ వరసససశమ
ఇఇటట ననఇ:9-714A
వయససస:39
లఇ: పప
763
RBE0448704
పపరర: మబరళ రసపలట

755
RBE1313873
పపరర: యలమట రసణణ బతత
స ల

753
RBE0892711
పపరర: నరజ వఇటట
భరస : వనఇకటటసశర రసవప వఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-713
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రవ కకమమర బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-714-1
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటపత
ఇఇటట ననఇ:9-714/2
వయససస:45
లఇ: ససస స
760
RBE0448654
పపరర: రవకకమమర బతత
స ల

100-85/597

భరస : ససధదకసర
ఇఇటట ననఇ:9-713
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : డదవడ రసజ కకఇచల
ఇఇటట ననఇ:9-713-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
757
RBE0655522
పపరర: వజయ కకమమర బఇడదరర

752
RBE0849596
పపరర: నరకల ననమరరస

777
LHL2691673
పపరర: వనఇకటరమణ ఉలట నరర

100-85/622

తఇడక:డ ససతదరసమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-717A
వయససస:46
లఇ: పప
100-85/624

780
LHL3925617
పపరర: పసద వనఇకటటశశరరట కలకకకరర

100-85/625

తఇడక:డ ఫకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-718
వయససస:45
లఇ: పప
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781
RBE1266791
పపరర: రమణ కలకకకరర

100-85/626

భరస : చన వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-718
వయససస:36
లఇ: ససస స
784
RBE2172708
పపరర: వనఇకమక బభదదటట

100-85/629

100-85/632

100-85/635

100-85/638

100-85/641

100-85/644

100-85/647

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-721
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE1959279
పపరర: భబరత యరశమల

797
RBE1673748
పపరర: వజయకకమమర యరమల

800
LHL3925450
పపరర: అననమమరర కకశససరర

803
LHL3924404
పపరర: అమరసనధ జశలమ

100-85/650

806
RBE0448878
పపరర: లకకయయ దదవళళ

100-85/639

809
RBE1210673
పపరర: వర నదరసయణ గబఇజ
తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-721/1
వయససస:31
లఇ: పప

789
RBE1285858
పపరర: దసరసరరసవప దసఇడడగబల

100-85/634

792
RBE1470087
పపరర: లకకక నదరసయణ మమకల

100-73/992

795
RBE1251511
పపరర: రసజయలకకక యరమమల

100-85/640

భరస : శశనవససరసవప యరమమల
ఇఇటట ననఇ:9-719-2
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-85/642

798
RBE1723717
పపరర: అనసష యరమల

100-85/643

తఇడక:డ వజయ కకమమర యరమల
ఇఇటట ననఇ:9-719-2
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-85/645

801
RBE1384312
పపరర: ససభబషపణణ గగళళమభడక

100-85/646

భరస : దయమనఇదఇ గగళళమభడక
ఇఇటట ననఇ:9-720
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-85/648

804
LHL2690311
పపరర: ఏడడకకఇడలక దదవళళ

100-85/649

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-721
వయససస:57
లఇ: పప
100-85/651

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-721
వయససస:37
లఇ: పప
100-85/653

100-85/631

తఇడక:డ నదగరసజ మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-719-1
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-720C
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-721
వయససస:47
లఇ: ససస స
808
RBE0849620
పపరర: చనలకవమక దదవళళ

100-85/636

భరస : సపపసర టటల
ఇఇటట ననఇ:9-720
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-720A
వయససస:57
లఇ: పప
805
LHL2690329
పపరర: మఇగమక దదవళళ

791
RBE1285841
పపరర: పదదకవత దసఇడడగబల

786
RBE2172724
పపరర: అకకయయ బభదదటట

తఇడక:డ శఇకర రసవప దసఇడడగబల
ఇఇటట ననఇ:9-718/3
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడక:డ లచచయయ యరమల
ఇఇటట ననఇ:9-719-2
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:9-719A
వయససస:38
లఇ: ససస స
802
RBE0849612
పపరర: రసమయయ జశలమ

100-85/633

భరస : వనఇకటటశశరరట యరశమల
ఇఇటట ననఇ:9-719-1
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట యరసమల
ఇఇటట ననఇ:9-719-2
వయససస:36
లఇ: పప
799
LHL3924859
పపరర: మలట మక యలట ఇపసటట

788
RBE1285825
పపరర: అఇజల దసఇడడగబల

100-85/628

తఇడక:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-718
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : ససఇబయయ దసఇడడగబల
ఇఇటట ననఇ:9-718/4
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లకకయయ యరశమమల
ఇఇటట ననఇ:9-719-1
వయససస:63
లఇ: పప
796
RBE1314053
పపరర: లకకకనదరసయణ యరసమల

100-85/630

భరస : హనసమఇతరసవప దసఇడడగబల
ఇఇటట ననఇ:9-718/3
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వపలగయయ దఇడడగబల
ఇఇటట ననఇ:9-718/4
వయససస:44
లఇ: ససస స
793
RBE1959162
పపరర: వనఇకటటశశరరట యరశమమల

785
RBE2172716
పపరర: మసససనదడవప బభదదటట

783
RBE1314004
పపరర: లమజరర భభదదటట
తఇడక:డ అకకయయ భభదదటట
ఇఇటట ననఇ:9-718
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ అకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-718
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడక:డ వపలగయయ దసఇడగబల
ఇఇటట ననఇ:9-718/3
వయససస:45
లఇ: పప
790
RBE1285833
పపరర: ససఇబయయ దఇడడగబల

100-85/627

తఇడక:డ పకకరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-718
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : అకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-718
వయససస:67
లఇ: ససస స
787
RBE1285791
పపరర: హనసమఇతరసవప దసఇడగబల

782
RBE1266825
పపరర: చన వనఇకటటశశరరట కసలకకకరర

807
RBE0448902
పపరర: చనమఇగమక దదవళళ

100-85/652

భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-721
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-85/654

810
RBE1210756
పపరర: దసరర పడససద గబఇజ

100-85/655

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-721/1
వయససస:28
లఇ: పప
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811
RBE1251636
పపరర: చచననకరశవ రసవప మహఇకసళ

100-85/656

తఇడక:డ వనఇకయయ మహఇకసళ
ఇఇటట ననఇ:9-721/1
వయససస:29
లఇ: పప
814
RBE0449470
పపరర: రవ అమరట పపడక

100-85/658

100-85/661

100-85/664

100-85/666

100-85/669

100-85/672

100-85/675

తఇడక:డ పడభబకరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-727
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE1724095
పపరర: శశనవసస రసవప దరరర

827
RBE0449553
పపరర: నరసపఇహ రసవప దరరర

830
RBE0719898
పపరర: పపలట యయ అమరట పపడక

833
RBE2172757
పపరర: కసఇతకకమమరర గగరరశపసటట

100-85/677

836
LHL3924255
పపరర: శసయమల గగళళమభడక

100-85/667

839
RBE0655696
పపరర: దదపపస కకచచచరట
భరస : వనణబగగపసల
ఇఇటట ననఇ:9-727
వయససస:36
లఇ: ససస స

819
RBE1397745
పపరర: షబనద అజకన షపక

100-85/663

822
RBE1676162
పపరర: దరరర ససనత

100-76/416

825
RBE2172740
పపరర: తదమమసమక ఏరరవ

100-85/668

భరస : జవన రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-724
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-85/670

828
RBE0448928
పపరర: అపసపరసవప మబశయఇ

100-85/671

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-725
వయససస:33
లఇ: పప
100-85/673

831
RBE1313907
పపరర: ససఇబశవరసవప musyam

100-85/674

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట MUSYAM
ఇఇటట ననఇ:9-725
వయససస:31
లఇ: పప
100-85/676

834
RBE1251495
పపరర: రమమష గగరశపసటట

100-84/719

తఇడక:డ లమజర గగరశపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-726-1
వయససస:28
లఇ: పప
100-85/678

భరస : అమకతకకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-727
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-85/680

100-85/660

భరస : దరరర నరసపఇహ రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-724
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : లమజరర
ఇఇటట ననఇ:9-726
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడక:డ దయమనఇదరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-727
వయససస:39
లఇ: పప
838
RBE0655670
పపరర: రసజరశ కకఇడపసక

100-85/665

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-725
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-726
వయససస:52
లఇ: ససస స
835
LHL3924180
పపరర: అమకతకకమమర గగళళమభడక

821
RBE0655555
పపరర: అఇజల అమరట పపడక

816
RBE0990086
పపరర: జజకకర బబగఇ షపక

భరస : మగబబల బబషస షపక
ఇఇటట ననఇ:9-723-2
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటబదదడ
ఇఇటట ననఇ:9-724/A
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : అపసపరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-725
వయససస:32
లఇ: ససస స
832
LHL3924750
పపరర: అఇడదలక మబ శసయమ

100-85/662

తఇడక:డ వనఇకటబదదడ దరరర
ఇఇటట ననఇ:9-724
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : వనఇకటబదదడ
ఇఇటట ననఇ:9-724
వయససస:51
లఇ: ససస స
829
RBE0449421
పపరర: దసరర మబశయఇ

818
RBE1397760
పపరర: సససదద బ షపక

100-87/716

భరస : లతఫ
ఇఇటట ననఇ:9-723
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : రసజ
ఇఇటట ననఇ:9-723A
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లకకకరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-724
వయససస:53
లఇ: పప
826
RBE0719872
పపరర: దదసపఇతల దరరర

100-85/659

భరస : లతఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-723/2
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లతఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:9-723-2
వయససస:30
లఇ: పప
823
RBE0692780
పపరర: జవన రరడకడ కకలమ

815
RBE0448910
పపరర: లకకకనదరసయణ ఉడతద

813
RBE1425389
పపరర: గగవఇదమక దదవళట
భరస : చనన లకకయయ దదవళట
ఇఇటట ననఇ:9-721/2
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వరసససశమ
ఇఇటట ననఇ:9-723
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : లకకకనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-723
వయససస:55
లఇ: ససస స
820
RBE1397752
పపరర: మగబబల బబషస షపక

100-85/657

భరస : వర నదరసయణ గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-721/1
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-721/A
వయససస:46
లఇ: పప
817
RBE2172732
పపరర: వనఇకటరమణ ఉడతద

812
RBE1313881
పపరర: లకకక గబఇజ

100-85/679
837
LHL3924396
పపరర: గరశస కసఇత కకమమరర గగళళమభడక

భరస : రసబరరట
ఇఇటట ననఇ:9-727
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-85/681

840
RBE0849638
పపరర: సఇగరతరసవప గగళళమభడక

100-85/682

తఇడక:డ రసబరరట
ఇఇటట ననఇ:9-727
వయససస:52
లఇ: పప
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841
RBE2172765
పపరర: బబబభరసవప గగళళమభడక

100-85/683

తఇడక:డ రసబరరట
ఇఇటట ననఇ:9-727
వయససస:54
లఇ: పప
844
LHL3924875
పపరర: కకటమక ఔరఇగబబద

100-85/686

100-85/689

100-84/720

భరస : మలట కసరరరన రసవప ఔరఇగసబబద
ఇఇటట ననఇ:9-729A3
వయససస:39
లఇ: ససస స
853
RBE1255679
పపరర: రసమకకషషరరడకడ మబతయఇ

100-85/693

100-84/721

100-85/698

100-85/701

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట యరమమల
ఇఇటట ననఇ:9-734
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

851
RBE2172773
పపరర: మజరస పపపపల

852
RBE1255661
పపరర: పసప కకమమరర దదఇడదటట

100-85/691

857
LHL2690931
పపరర: శశనవససరసవప నదగరననన

860
RBE1313857
పపరర: రసకరశ సపదర దరర నదగరననన

863
RBE1724020
పపరర: మబకకఇటట కలకకకరర

100-85/704

866
RBE1723691
పపరర: భబలకకక డచకక

100-85/694

869
LHL2690485
పపరర: మరరయమక మలలట ల
భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-734A
వయససస:57
లఇ: ససస స

855
RBE2172781
పపరర: శశరమక కలకకకరర

100-85/695

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-732
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-85/696

858
LHL2691483
పపరర: పడమల నదగరన

100-85/697

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-733
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-85/699

861
RBE1314061
పపరర: చఇదడశశఖర నదగరననన

100-85/700

తఇడక:డ కకషష మభరరస నదగరననన
ఇఇటట ననఇ:9-733
వయససస:51
లఇ: పప
100-85/702

864
RBE0445494
పపరర: నదగమణణ యరమమల

100-85/703

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-734
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-85/705

భరస : శశనసవససరసవప డచకక
ఇఇటట ననఇ:9-734
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-85/707

100-85/692

భరస : రసమకకషష రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-731
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకయయ కలకకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-733
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడక:డ శశనసవసస రసవప డచకక
ఇఇటట ననఇ:9-734
వయససస:20
లఇ: పప
868
RBE1723972
పపరర: లకకక నదరసయణ యరమమల

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-729A
వయససస:42
లఇ: పప

854
RBE0849653
పపరర: రమమదదవ కఇకక

100-85/688

100-85/690
849
LHL2692192
పపరర: మలట ఖమరరరనరసవప ఔరఇగబబదస

భరస : మమమలకసరరరనద రసవప ఔరఇగసబబద
ఇఇటట ననఇ:9-729-3 narayanapuram
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చఇదడ శశఖర నదగరననన
ఇఇటట ననఇ:9-733
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : మబకకఇటట కలకకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-733
వయససస:23
లఇ: ససస స
865
RBE1719087
పపరర: వనఇకటటష డచకక

100-87/717

తఇడక:డ కకషషమభరరస
ఇఇటట ననఇ:9-733
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : కకషషమభరరస
ఇఇటట ననఇ:9-733
వయససస:71
లఇ: ససస స
862
RBE1640929
పపరర: వనఇకట రమణ కలకకకరర

848
RBE1811488
పపరర: తతలసప ఔరఇగసబబద

846
LHL3925484
పపరర: సతయనదనరసయణ ఔరఇగబబదస
తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-729
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : శశనవససరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-731/1
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకయయ కసలకకకరర
ఇఇటట ననఇ:9-733
వయససస:31
లఇ: పప
859
LHL2691491
పపరర: జయమక నదగరననన

100-85/687

తఇడక:డ మమణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-730
వయససస:74
లఇ: పప

తలట : కకటటరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-731
వయససస:45
లఇ: పప
856
RBE1475151
పపరర: మబకకఇటట కసలకకకరర

845
LHL3924883
పపరర: వశశనదధఇ ఔరఇగబబద

100-85/685
843
LHL2691319
పపరర: వనఇకటకకషషమభరరస ఔరఇగబబదస

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-729
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-729
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : వనఇకటబకకషన మభరరస
ఇఇటట ననఇ:9-729
వయససస:32
లఇ: ససస స
850
RBE1160472
పపరర: తతలసప ఔరఇగసబబద

100-85/684

తఇడక:డ లతఫ
ఇఇటట ననఇ:9-728
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : సతయనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-729
వయససస:47
లఇ: ససస స
847
RBE0849646
పపరర: నదగరఇదడఇ ఔరఇగసబబద

842
RBE0990078
పపరర: మమ బబల భబషస షపక

867
RBE1723709
పపరర: శసశవణణ డచకక

100-85/706

తఇడక:డ శశనసవసస రసవప డచకక
ఇఇటట ననఇ:9-734
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-85/708

870
LHL2690493
పపరర: కకటయయ మలలట ల

100-85/709

తఇడక:డ లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-734A
వయససస:63
లఇ: పప
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871
LHL3924347
పపరర: వజయకకమమర మలలట ల

100-85/710

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-734A
వయససస:45
లఇ: పప
874
RBE0448944
పపరర: ససలకనస
డ పస పసరరకల

100-85/713

100-85/716

100-85/719

100-85/722

100-85/725

100-85/728

100-85/731

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట ఊదర
ఇఇటట ననఇ:9-750
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

884
RBE1160704
పపరర: వనఇకటటసశరరట జకకకల

887
RBE1661495
పపరర: రసజరశశరర మమలఇ

890
RBE2172799
పపరర: శశనవససరసవప అటబట

893
RBE0449561
పపరర: వనఇకట రమణ అటబట

100-85/734

896
LHL3924701
పపరర: లకవమక మటట పలట

100-85/723

899
RBE1212596
పపరర: నరసమక ఊదర
తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట ఊదర
ఇఇటట ననఇ:9-750
వయససస:38
లఇ: ససస స

879
RBE1285650
పపరర: దసరసరరసవప బతత
స ల

100-85/718

882
RBE0849661
పపరర: నదగబలక బతత
స ల

100-85/721

885
RBE1160712
పపరర: వనఇకటటశ జకకకల

100-85/724

తఇడక:డ వనఇకయయ జకకకల
ఇఇటట ననఇ:9-739
వయససస:29
లఇ: పప
100-85/726

888
LHL2693844
పపరర: రమమదదవ అటబట

100-85/727

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-741
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-85/729

891
LHL2692523
పపరర: రసమలఇగరశశరరసవప ఎటబట

100-85/730

తఇడక:డ పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-742
వయససస:54
లఇ: పప
100-85/732

894
LHL3924834
పపరర: సససదదవల షపక

100-85/733

తఇడక:డ బషసర
ఇఇటట ననఇ:9-745
వయససస:35
లఇ: పప
100-85/735

భరస : అఇకసరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-749
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-85/737

100-85/715

భరస : వనఇకటరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-738
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : రసమలఇగరశశర రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-742
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-748
వయససస:57
లఇ: ససస స
898
RBE1212539
పపరర: నరసపఇహ రసవప ఊదర

100-85/720

తఇడక:డ పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-741
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-742
వయససస:72
లఇ: ససస స
895
LHL3924289
పపరర: గబరవమక తదటటకకఇడ

881
LHL2693174
పపరర: ఏడడ కకఇడలక బతత
స ల

876
RBE1251628
పపరర: వనఇకటటశశరరట పప తకమభరర

తఇడక:డ రసజ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-737
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడక:డ లఇగయయ మమలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-740
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశనవసస రసవప అటట
ఇఇటట ననఇ:9-741
వయససస:21
లఇ: పప
892
LHL3925534
పపరర: రసమబలమక అటబట

100-85/717

తఇడక:డ వనఇకయయ జకకకల
ఇఇటట ననఇ:9-739
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ లఇగయయ మమళఇ
ఇఇటట ననఇ:9-740
వయససస:26
లఇ: పప
889
RBE1723832
పపరర: తడనదథ అటట

878
RBE0143909
పపరర: నదగరశశర రసవప బతత
స ల

100-85/712

తఇడక:డ అపయయ పప తకమభరర
ఇఇటట ననఇ:9-736
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-738
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట ఈరట
ఇఇటట ననఇ:9-738
వయససస:27
లఇ: పప
886
RBE1384262
పపరర: రసజరతనఇ మమళఇ

100-85/714

తఇడక:డ కకటటశశర రసవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-737
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-737
వయససస:36
లఇ: ససస స
883
RBE1313972
పపరర: కకషష ససయ ఈరట

875
RBE1251610
పపరర: వరలకకక పప తకమభరర

873
LHL3925229
పపరర: కమలమబబయ పసరరకల
భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-735
వయససస:81
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరట పప తకమభరర
ఇఇటట ననఇ:9-736
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకటటశశర రసవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-737
వయససస:34
లఇ: పప
880
RBE1475656
పపరర: జయలకకక బతత
స ల

100-85/711

భరస : ససలకనస
డ పస
ఇఇటట ననఇ:9-735
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-735
వయససస:50
లఇ: పప
877
LHL2693430
పపరర: హనసమఇత రసవప బతత
స ల

872
LHL3925203
పపరర: పసవనహనదనగరశస కసరయఇశశటట

897
RBE0837542
పపరర: నరసపఇహరసవప ఉదరస

100-85/736

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-750
వయససస:32
లఇ: పప
100-85/738

900
LHL3925013
పపరర: శశరసమబలక చలమట

100-85/739

తఇడక:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-751
వయససస:77
లఇ: ససస స
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901
LHL2693182
పపరర: నదగమణబమక చలమట

100-85/740

భరస : శశరసమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-752
వయససస:67
లఇ: ససస స
904
RBE1160670
పపరర: సపవస చలమట

100-85/743

100-85/746

100-73/993

100-85/750

100-85/753

తఇడక:డ నదగరశశర రసవప కఇభఇమమటట ట
ఇఇటట ననఇ:9-756
వయససస:39
లఇ: పప
919
RBE1100502
పపరర: కలపవలట కఇభఇమమటట ట

100-85/756

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-756A
వయససస:67
లఇ: ససస స

911
RBE1174929
పపరర: శశ దదవ కకనమఇచల

914
RBE1100718
పపరర: రమమష కకఇత

100-85/759

100-84/722

100-85/751

918
RBE1954536
పపరర: కకరణ కకమమర కకఇటట

926
RBE1212802
పపరర: లలమవత చటటటపప డ లక

100-85/749

915
RBE1313998
పపరర: నరకల కకఇత

917
RBE1724038
పపరర: రసజరష కకఇటట

923
RBE1162320
పపరర: అననపపరష అకకకల

100-85/748

912
RBE0723577
పపరర: రమమష కలమఇచ

భరస : మణణకకమమర కకఇత
ఇఇటట ననఇ:9-756
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-85/754

100-85/752

100-85/755

తఇడక:డ మహన రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-756
వయససస:34
లఇ: పప
100-85/757

921
RBE1100528
పపరర: ససయ కకమమర కఇభఇమమటట ట

100-85/758

తఇడక:డ నదగరశశర రసవప కఇభఇమమటట ట
ఇఇటట ననఇ:9-756/2
వయససస:30
లఇ: పప
100-84/723

924
RBE0448951
పపరర: వనఇకటటశశరరట ఆకకల

100-85/760

తఇడక:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-756A
వయససస:77
లఇ: పప
100-85/762

భరస : వనఇకటటశశరరట చటటటపప డ లక
ఇఇటట ననఇ:9-758
వయససస:63
లఇ: ససస స

100-84/725 929
100-84/726
928
RBE0987786
RBE0987810
పపరర: వనఇకట రసమ రరణబక పసరరమమళట
పపరర: వనఇకట శవ నదరసయణ
పసరరమమళట
తఇడక:డ వనఇకట శవనదనరసయణ
తఇడక:డ గబరర పడససద బబబబ పసరరమమళట
ఇఇటట ననఇ:9-760
ఇఇటట ననఇ:9-760
వయససస:30
లఇ: ససస స
వయససస:57
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

909
RBE1162361
పపరర: రవ యలట ఇపసటట

తఇడక:డ మమసపల మణణ కకమమర కకఇత
ఇఇటట ననఇ:9-756
వయససస:32
లఇ: పప

920
RBE1100510
పపరర: వర లకకక కఇభఇమమటట ట

100-85/745

తఇడక:డ కకఇడల రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-756
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : చనన కకఇదలక అకకకల
ఇఇటట ననఇ:9-756-4
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-85/761

906
LHL2693612
పపరర: రసఇబబబబ చలమట

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట యలట ఇపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-755/1
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : నదగరశశర రసవప కఇభఇమమటట ట
ఇఇటట ననఇ:9-756/2
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : పసదబ కకఇడలక ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9-756-2
వయససస:41
లఇ: ససస స
925
LHL3925377
పపరర: వరమక ఆకకల

100-85/747

తఇడక:డ మణణ కకమమర కకఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-756
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటటఇబ రసవప కఇభఇమమటట ట
ఇఇటట ననఇ:9-756/1
వయససస:71
లఇ: ససస స
922
RBE1961317
పపరర: పదక ఆకకల

908
LHL3925005
పపరర: వజయరసఇబబబబ చలమట

100-85/742

తఇడక:డ శశరసమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-754
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడక:డ వరయయ కకనమఇచల
ఇఇటట ననఇ:9-756
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నదగరశశరరసవప కఇభఇమమటట ట
ఇఇటట ననఇ:9-756
వయససస:29
లఇ: ససస స
916
RBE1377978
పపరర: కళళయణ కకమమర కఇభఇమమటట ట

100-85/744

తఇడక:డ శశరసమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-755
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : కకరణ కకమమర కకఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-756
వయససస:34
లఇ: ససస స
913
RBE0849695
పపరర: ససయ లకకక కఇభఇమమటట ట

905
RBE1160688
పపరర: నదగరఇదడఎఇ చలమట

903
LHL3925435
పపరర: వనఇకటటశశరరట ఊదర
తఇడక:డ నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-752
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : వజయమరసఇబబబబ చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-754
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశహరరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-755
వయససస:78
లఇ: పప
910
RBE1811462
పపరర: మధసలత కకఇటట

100-85/741

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-752
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : బబలరసజ చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-753
వయససస:38
లఇ: ససస స
907
LHL2693026
పపరర: నదగరశశరరసవప ఉదదబమరరశ

902
LHL3925419
పపరర: రసజమక ఊదర

927
RBE0987745
పపరర: వనఇకట రసమ నరరఇదడ బబబబ
పసరరమమళట
తఇడక:డ వనఇకట శవనదనరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-760
వయససస:33
లఇ: పప

100-84/724

100-85/763
930
RBE1100445
పపరర: వనఇకట లకకక కకమమరర పసరరమమళట

భరస : వనఇకట శవ నదరసయణ పసరరమమళట
ఇఇటట ననఇ:9-760
వయససస:53
లఇ: ససస స
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931
RBE1115444
పపరర: ససత భవరర

100-85/764

భరస : భర రసఇ భవరర
ఇఇటట ననఇ:9-764
వయససస:38
లఇ: ససస స
934
RBE1222330
పపరర: సప నరమ

100-85/767

100-84/729

100-85/769

100-85/772

100-85/775

100-85/778

100-88/742

భరస : జజసఫ కకమమర ఇరట
ఇఇటట ననఇ:9-776
వయససస:19
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE1723808
పపరర: ఆదదలకకక కకరటబ

947
RBE0445585
పపరర: నదగరశశరరసవప ఓరరస

950
RBE1102748
పపరర: శశనవససరసవప ఇరట

953
LHL3925492
పపరర: గబరవమక ఓరరస

100-85/519

956
LHL3925393
పపరర: శశరసమబలక ఇరసట

100-85/773

959
RBE0849745
పపరర: భవసన గబఇటటరర
భరస : వనఇకటససరయనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-776A
వయససస:48
లఇ: ససస స

939
RBE1106534
పపరర: లకకక చనదపత

100-84/730

942
RBE0849711
పపరర: అనసష వనమరరస

100-85/771

945
RBE1723782
పపరర: వనఇకటటశశరరట కకరట

100-85/774

తఇడక:డ పపలట యయ కకరట
ఇఇటట ననఇ:9-773/1
వయససస:62
లఇ: పప
100-85/776

948
RBE0449579
పపరర: లకకక ఇరసట

100-85/777

భరస : చన రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-774
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-85/779

951
RBE2172807
పపరర: ససవసరస మక ఇరసట

100-85/780

భరస : వనఇకటరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-774
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-85/781

954
RBE1441328
పపరర: వనఇకట చనన రసవప ఇరట

100-85/784

తఇడక:డ వనఇకటబడవ ఇరట
ఇఇటట ననఇ:9-775
వయససస:41
లఇ: పప
100-85/785

తఇడక:డ చననబబ
ఇఇటట ననఇ:9-776
వయససస:59
లఇ: పప
100-85/1062

100-84/728

భరస : గగపసల రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-773
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : నదగరశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-774C
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : జజసఫ కకమమర ఇరట
ఇఇటట ననఇ:9-776
వయససస:19
లఇ: ససస స
958
RBE2519049
పపరర: వనఇకట కకమమరర ఇరట

100-85/770

తఇడక:డ వనఇకసటరసవప ఇరట
ఇఇటట ననఇ:9-774
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడక:డ చనదబ ఇరట
ఇఇటట ననఇ:9-774
వయససస:59
లఇ: పప
955
RBE2491660
పపరర: వనఇకట కకమమరర ఇరట

941
RBE0445569
పపరర: పపషపరసజయఇ వనమరరస

936
RBE1110634
పపరర: మహన రసవప చఇతలగబఇట

భరస : ఆవపల నదయబడడ చనదపత
ఇఇటట ననఇ:9-765
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటగబరరవపలక
ఇఇటట ననఇ:9-773C
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటరసవప ఇరట
ఇఇటట ననఇ:9-774
వయససస:36
లఇ: పప
952
RBE1161884
పపరర: వనఇకసటరసవ ఇరట

100-85/768

భరస : వనఇకటటశశరరట కకరటబ
ఇఇటట ననఇ:9-773
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-773B
వయససస:37
లఇ: ససస స
949
RBE0849737
పపరర: వనఇకట చనన రసవప ఇరట

938
RBE1113968
పపరర: షరసన ఏఇజరల చఇతలగబఇట

100-85/766

తఇడక:డ దదసయయ చఇతలగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-764/2
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : సరరశశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-773
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-773
వయససస:56
లఇ: పప
946
RBE0849729
పపరర: అఇజమక తమకశశటట

100-84/727

తఇడక:డ మహన రసవప చఇతలగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-764/2
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-773
వయససస:57
లఇ: పప
943
RBE0990169
పపరర: సతయనదరసయణ ఆకకల

935
RBE1110626
పపరర: కకశశర కకమమర చఇతలగబఇట

933
RBE1222314
పపరర: హహరరమ
తఇడక:డ సప నరమ
ఇఇటట ననఇ:9-764
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడక:డ మహన రసవప చఇతలగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-764/2
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : మహన రసవప చఇతలగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-764/2
వయససస:47
లఇ: ససస స
940
RBE0445536
పపరర: సరరశశశరరసవప వనమరరస

100-85/765

తఇడక:డ చమ రసఇ భవరర
ఇఇటట ననఇ:9-764
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడక:డ భభమమ
ఇఇటట ననఇ:9-764
వయససస:63
లఇ: పప
937
RBE1110642
పపరర: ససగబణ చఇతలగబఇట

932
RBE1115451
పపరర: భర రసఇ భవరర

957
RBE1251537
పపరర: కకమమరర చలమట

100-85/786

భరస : రసమకకషష చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-776
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-85/787

960
LHL3924578
పపరర: కకఇడద ఓరరస

100-85/788

తఇడక:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-783
వయససస:38
లఇ: పప
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961
LHL3925369
పపరర: గగవఇదస ఓరరస

100-85/789

తఇడక:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-783
వయససస:47
లఇ: పప
964
RBE1811371
పపరర: శవపసరశత ఒరరస

100-85/792

100-85/794

100-85/797

100-85/800

100-85/803

100-85/806

100-85/809

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-792
వయససస:84
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
RBE0446724
పపరర: అకకపలట కకమమరర

977
RBE0446799
పపరర: మరరయమక కకశససరర

980
RBE1251578
పపరర: నరకల కకమమరర గగడవరరస

983
RBE1565613
పపరర: శసగన బఇడట

100-85/812

986
RBE2172823
పపరర: మహలకకమక మఇజల

100-85/801

989
LHL3925138
పపరర: మమరరరమణదదవ తదళళళరర
భరస : ఆనఇదరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-792A
వయససస:55
లఇ: ససస స

969
RBE1211549
పపరర: యశశద బఇడట

100-85/796

972
RBE1251545
పపరర: కకటటశశరమక తమకశశటట

100-85/799

975
RBE0446740
పపరర: కకటటశశర రసవప అకకకపలట

100-85/802

తఇడక:డ యయషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-789
వయససస:32
లఇ: పప
100-85/804

978
RBE0449587
పపరర: అకకపలట యయషయయ

100-85/805

తఇడక:డ మబతస యయ
ఇఇటట ననఇ:9-789
వయససస:63
లఇ: పప
100-85/807

981
RBE1862697
పపరర: ఫపయషన కకససరర

100-85/808

తఇడక:డ ఏససరతనఇ కకససరర
ఇఇటట ననఇ:9-789
వయససస:40
లఇ: పప
100-85/810

984
RBE0849778
పపరర: రసజయమక ఉపపపతతళళ

100-85/811

తలట : నదగమక
ఇఇటట ననఇ:9-790A
వయససస:39
లఇ: పప
100-85/813

భరస : నదగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-791A
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-85/815

100-85/793

భరస : సససదసలక తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-787
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సపపస షపప బఇడట
ఇఇటట ననఇ:9-789/1
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటబడవప
ఇఇటట ననఇ:9-791A
వయససస:51
లఇ: ససస స
988
RBE2172831
పపరర: అననపపరషమక గగళళ

100-85/798

భరస : లకకస గగడవరరస
ఇఇటట ననఇ:9-789
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సపపస షపప బఇడట
ఇఇటట ననఇ:9-789/1
వయససస:23
లఇ: ససస స
985
RBE2172815
పపరర: నదగమణణ బతత
స ల

971
RBE1251768
పపరర: ససజజత కకతస పలట

966
RBE0445643
పపరర: మరరయమక బఇడదట

భరస : సపపస శసటబళ చదలఇజరర బఇడట
ఇఇటట ననఇ:9-786-1
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సరరశశశర రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-789
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడక:డ ఆహరగన గగడవరరస
ఇఇటట ననఇ:9-789
వయససస:53
లఇ: పప
982
RBE1565605
పపరర: వనల బఇడట

100-85/795

భరస : యయషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-789
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : దదబకఇ
ఇఇటట ననఇ:9-789
వయససస:43
లఇ: ససస స
979
RBE1251560
పపరర: లకకస గగడవరరస

968
RBE0828939
పపరర: బఇడదట సపపస శసతదల చదలలనర నస

100-85/791

భరస : ఏషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-786
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఆనఇద రసవప కకతస పలట
ఇఇటట ననఇ:9-786-1
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అఇజయయ తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-787
వయససస:37
లఇ: పప
976
RBE0446781
పపరర: మరరయమక

100-73/994

తఇడక:డ యయససరతనమ
ఇఇటట ననఇ:9-786-1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ ఆనఇద రసవప కకతస పలట
ఇఇటట ననఇ:9-786-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
973
RBE1251644
పపరర: సససదసలక తమకశశటట

965
RBE1453588
పపరర: గబడయయలక బఇడట

963
RBE0849760
పపరర: రమణ ఓరరస
భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-783
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ యయసయయ బఇడట
ఇఇటట ననఇ:9-786
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : గబడయయలక బఇడట
ఇఇటట ననఇ:9-786
వయససస:28
లఇ: ససస స
970
RBE1251750
పపరర: హహటటక టట కకతస పలట

100-85/790

తఇడక:డ గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-783
వయససస:67
లఇ: పప

భరస : కకఇడ ఒరరస
ఇఇటట ననఇ:9-783
వయససస:31
లఇ: ససస స
967
RBE0801464
పపరర: మరరయమక బఇడట

962
LHL3925476
పపరర: వనఇకయయ ఓరరస

987
RBE0664995
పపరర: చఇదన కకరరమమళర

100-85/814

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:9-792
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-85/816

990
RBE0445684
పపరర: దసరసరరసవప చలమట

100-85/817

తఇడక:డ వనగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-794B
వయససస:39
లఇ: పప
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991
LHL3924479
పపరర: లలమ చలమట

100-85/818

భరస : దసరసరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-794B
వయససస:36
లఇ: ససస స
994
RBE0445759
పపరర: వరమక బతత
స ల

100-85/821

100-85/824

100-85/827

100-84/732

100-85/829

100-85/832

100-85/835

భరస : వనఇకనన
ఇఇటట ననఇ:9-800A
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE1154525
పపరర: గఇగసధర శవరసతడ

1007 RBE1115485
పపరర: మలట కసరరరన శవ రసతడ

1010 RBE0445874
పపరర: వనఇకటరమణ శవరసతడ

1013 RBE0445932
పపరర: వనఇకటరసజ శవరసతడ

100-85/838

1016 LHL3924032
పపరర: శశనస వనమబల

100-84/733

1019 RBE2172906
పపరర: వనఇకనన ఉపపప
తఇడక:డ కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-800A
వయససస:67
లఇ: పప

999
RBE2172856
పపరర: పపననమక ఉపపప

100-85/826

1002 RBE1862358
పపరర: వనఇకట లకకక బతత
స ల

100-85/828

1005 RBE1154533
పపరర: ససలలచన శవరసతడ

100-84/734

భరస : వనఇకటపపయయ శవరసతడ
ఇఇటట ననఇ:9-799/A
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-85/830

1008 RBE0445841
పపరర: హరరనదధ బతత
స ల

100-85/831

తఇడక:డ గగపసల
ఇఇటట ననఇ:9-799A
వయససస:37
లఇ: పప
100-85/833

1011 RBE0445908
పపరర: కకషష శవరసతడ

100-85/834

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-799A
వయససస:43
లఇ: పప
100-85/836

1014 RBE2172872
పపరర: కకటమక బతత
స ల

100-85/837

భరస : గగపసల
ఇఇటట ననఇ:9-799A
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-85/839

తఇడక:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:9-800
వయససస:62
లఇ: పప
100-85/841

100-85/823

భరస : వనఇకటటశశర రసవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-799
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-799A
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ గగపసల
ఇఇటట ననఇ:9-799A
వయససస:47
లఇ: పప
1018 RBE2172898
పపరర: చచననమక ఉపపప

100-84/731

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-799A
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:9-799A
వయససస:40
లఇ: ససస స
1015 RBE2172880
పపరర: శశహరర బతత
స ల

1001 RBE1106583
పపరర: అఇకసరసవప వనమబల

996
RBE2172849
పపరర: కకఇడ ఉపపప

భరస : కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:9-797
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక శవ రసతడ
ఇఇటట ననఇ:9-799/A
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:9-799A
వయససస:70
లఇ: పప
1012 RBE0445916
పపరర: వనఇకటలకకక శవరసతడ

100-85/825

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక శవరసతడ
ఇఇటట ననఇ:9-799/1
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రసజ
ఇఇటట ననఇ:9-799/A
వయససస:36
లఇ: ససస స
1009 RBE0445858
పపరర: ఏడడకకఇడలక శవరసతడ

998
RBE0849786
పపరర: పపచచమక బతత
స ల

100-85/820

తఇడక:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:9-796
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ శశనవసస రసవప వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-799
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : మలట కసరరరన రసవప శవరసతడ
ఇఇటట ననఇ:9-799/1
వయససస:29
లఇ: ససస స
1006 RBE0143891
పపరర: శవ రసతడ కనక లకకక

100-85/822

భరస : శశహరర
ఇఇటట ననఇ:9-797
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఎలమఇద
ఇఇటట ననఇ:9-797
వయససస:72
లఇ: పప
1003 RBE1152859
పపరర: భభలకకక శవరసతడ

995
LHL3924461
పపరర: కకమమరర ఉపపప

993
RBE0445718
పపరర: లకకక బతత
స ల
భరస : నదగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-795
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:9-796
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-797
వయససస:48
లఇ: ససస స
1000 RBE2172864
పపరర: కకఇడయయ ఉపపప

100-85/819

తఇడక:డ సఇజమ
ఇఇటట ననఇ:9-795
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : సఇజవ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-795
వయససస:62
లఇ: ససస స
997
RBE0143016
పపరర: నదగమణణ చలమట

992
RBE0445692
పపరర: నదగరసజ బతత
స ల

1017 RBE1285775
పపరర: వనఇకట రమణ బతత
స ల

100-85/840

భరస : హరరనదథ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-800
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-85/842

1020 LHL3924040
పపరర: రసమలకమక వనమబల

100-85/843

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-801
వయససస:42
లఇ: ససస స
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1021 RBE1441286
పపరర: గగపప ఉపప

100-84/735

తఇడక:డ కసశయయ ఉపప
ఇఇటట ననఇ:9-802
వయససస:26
లఇ: పప
1024 RBE2172922
పపరర: ఏడడకకఇడలక ఉపపప

100-85/846

100-85/849

100-85/851

100-85/854

100-85/857

100-73/996

100-85/859

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-808A
వయససస:45
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 RBE0446047
పపరర: నదగమణణ వనమబల

1037 RBE2172963
పపరర: కకటటశశరరసవప చలమట

1040 RBE1454651
పపరర: శసఇతమక దదవళట

1043 RBE1313832
పపరర: శశనవసస వనమబల

100-85/862

1046 RBE1313840
పపరర: శశలకకక వనమబల

100-85/855

1049 RBE0143339
పపరర: గబరవమక వనమబల
భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-808A
వయససస:80
లఇ: ససస స

1029 RBE1106617
పపరర: ఏడడకకఇడలక చలమట

100-84/736

1032 RBE0446013
పపరర: మరరయమక వనమబల

100-85/853

1035 RBE0143669
పపరర: ఎలట మక చలమట

100-85/856

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-806
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-85/858

1038 RBE1453570
పపరర: శరరష మమకల

100-73/995

భరస : జజన మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-807/A
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-88/743

1041 RBE1676477
పపరర: పదదకవత మమరరళళ

100-76/417

భరస : శశనస మమరరళళ
ఇఇటట ననఇ:9-808
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-85/860

1044 RBE1313923
పపరర: లకకక కకమమరర కకలక
ట రర

100-85/861

భరస : వనఇకటటసశరరట కకలక
ట రర
ఇఇటట ననఇ:9-808
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-85/863

తఇడక:డ రసమకకషష వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-808-4
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-85/865

100-85/848

భరస : ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-805A
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబడమణయఎఇ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-808
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమదదసస కకలక
ట రర
ఇఇటట ననఇ:9-808
వయససస:61
లఇ: పప
1048 LHL3925567
పపరర: రసమకకషష వనమబల

100-85/852

భరస : శశనస దదవళట
ఇఇటట ననఇ:9-807/A
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : శశనవసస వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-808
వయససస:29
లఇ: ససస స
1045 RBE1313956
పపరర: వనఇకటటసశరరట కకలక
ట రర

1031 RBE1313980
పపరర: సరసశత రఇపసటట

1026 RBE2172948
పపరర: కకఇడలక ఓరరచ

తఇడక:డ కకటటశశర రసవప చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-804
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ గబరరససశమ
ఇఇటట ననఇ:9-806
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడక:డ చన కకఇడయయ దదవళట
ఇఇటట ననఇ:9-807/A
వయససస:46
లఇ: పప
1042 RBE1285759
పపరర: వనఇకట రమణ వనమబల

100-85/850

భరస : గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-805A
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-806
వయససస:52
లఇ: ససస స
1039 RBE1453620
పపరర: శశనస దదవళట

1028 RBE1862168
పపరర: కలమయణణ ఉపపతల

100-85/845

తఇడక:డ చననవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-802B
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : నదగరసజ రఇపసటట
ఇఇటట ననఇ:9-805
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-805A
వయససస:44
లఇ: పప
1036 RBE2172955
పపరర: నదగరఇదడఇ చలమట

100-85/847

తఇడక:డ కకఇడ ఉపపతల
ఇఇటట ననఇ:9-803
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-805
వయససస:31
లఇ: పప
1033 RBE0446039
పపరర: గబరవయయ వనమబల

1025 RBE2172930
పపరర: గగవఇద ఓరరచ

1023 RBE2172914
పపరర: కసశయయ ఉపపప
తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-802
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-802B
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకఇడ ఉపపతల
ఇఇటట ననఇ:9-803
వయససస:22
లఇ: పప
1030 RBE0693606
పపరర: నదగరసజ రసవపసటట

100-85/844

భరస : కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-802
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-802
వయససస:69
లఇ: పప
1027 RBE1640911
పపరర: హరరబబబబ ఉపపతల

1022 LHL3924529
పపరర: కసళక ఉపప

1047 RBE1313824
పపరర: అఇజల వనమబల

100-85/864

భరస : చఇదడ శశఖర వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-808-44
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-85/866

1050 RBE0655613
పపరర: రమణ వనమబల

100-85/867

భరస : ససబడహకణయఇ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-808A
వయససస:51
లఇ: ససస స
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1051 RBE0665992
పపరర: రసమయయ బటటపపల

100-85/868

తఇడక:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-808A
వయససస:88
లఇ: పప
1054 RBE0143727
పపరర: చఇదడ శశఖర వనమబల

100-85/871

100-85/874

100-85/877

100-85/879

100-85/882

100-85/885

100-85/888

తఇడక:డ వరసససశమ ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:9-814
వయససస:47
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE0849794
పపరర: అఇజమక ఒరరస

1067 RBE1285916
పపరర: బబలకకషష చలమట

1070 RBE0446146
పపరర: లకకయయ ఓరరచ

1073 RBE0143230
పపరర: వనఇకట దసరర రసవప ఒరరస

100-85/891

1076 RBE2172971
పపరర: మఇగమక ఓరరచ

100-85/880

1079 RBE1314020
పపరర: siva కకమమర ఓరరచ
తఇడక:డ శశనస ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:9-814
వయససస:26
లఇ: పప

1059 RBE0446104
పపరర: శఇకరరసవప దఇడడగల

100-85/876

1062 LHL3924636
పపరర: లకకక గబఇజ

100-85/878

1065 RBE1285734
పపరర: జజయత చలమట

100-85/881

భరస : బబలకకషష చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-811
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-85/883

1068 RBE1957307
పపరర: వసససబబబ చలమట

100-91/525

తఇడక:డ శశనస చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-811
వయససస:21
లఇ: పప
100-85/886

1071 RBE0446179
పపరర: పపచచమక ఓరరచ

100-85/887

భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-812
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-85/889

1074 RBE1313915
పపరర: వనఇకటటసశరరట ఓరరచ

100-85/890

తఇడక:డ లకకయయ ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:9-813
వయససస:29
లఇ: పప
100-85/892

భరస : చనలకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-813
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-85/894

100-85/873

భరస : హనసమఇతరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-811
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చన లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-813
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : దసరసరరసవప ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:9-813
వయససస:29
లఇ: ససస స
1078 RBE1313865
పపరర: శశనస ఓరరచ

100-76/418

తఇడక:డ వరసససశమ
ఇఇటట ననఇ:9-812
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశ ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:9-812
వయససస:28
లఇ: ససస స
1075 RBE1313931
పపరర: పసరశత ఓరరచ

1061 RBE1676808
పపరర: వససస బబబబ చలమట

1056 RBE0446088
పపరర: భవసన చలమట

తఇడక:డ ఉలగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-810
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ శశనస చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-811
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ పసదబ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-812
వయససస:33
లఇ: పప
1072 RBE1313949
పపరర: లకకక ఓరరచ

100-85/875

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-811
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకటయయ చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-811
వయససస:52
లఇ: పప
1069 RBE0143586
పపరర: వనఇకటటశశరరట ఒరరస

1058 LHL3925260
పపరర: పపననమక ఓరరస

100-85/870

భరస : నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-809A
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశనస చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-811
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : రసమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:9-811
వయససస:38
లఇ: ససస స
1066 RBE1285809
పపరర: శశనస చలమట

100-85/872

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-809C
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శఇకరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-810
వయససస:40
లఇ: ససస స
1063 RBE0143941
పపరర: మలలట శశరర ఒరరస

1055 LHL3924966
పపరర: నదగరసజ చలమట

1053 LHL3925112
పపరర: శవకకమమరర వనమబల
భరస : రసమకకషష
ఇఇటట ననఇ:9-808B
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-809A
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడక:డ నదగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-809A
వయససస:35
లఇ: పప
1060 RBE0446138
పపరర: అనససరయ దఇడడగల

100-85/869

తఇడక:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:9-808A
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:9-808B
వయససస:32
లఇ: పప
1057 RBE0449009
పపరర: నదరసయణ చలమట

1052 RBE0666016
పపరర: ససబడహకణయఇ వనమబల

1077 RBE2172989
పపరర: చనలకకయయ ఓరరచ

100-85/893

తఇడక:డ వరసససశమ
ఇఇటట ననఇ:9-813
వయససస:54
లఇ: పప
100-85/895

1080 RBE1314038
పపరర: ససరయనదరసయణ ఓరరచ

100-85/896

తఇడక:డ శశనస ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:9-814
వయససస:28
లఇ: పప
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1081 RBE1314046
పపరర: ramadHeVI orchu

100-85/897

భరస : శశనస ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:9-814
వయససస:43
లఇ: ససస స
1084 RBE0446203
పపరర: కకటటరతనఇ బతత
స ల

100-85/899

100-85/902

100-85/905

100-88/745

100-85/908

100-85/911

100-85/914

భరస : ససకసఇత కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-825
వయససస:50
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 RBE1167015
పపరర: వనఇకటటసశర రసవప బతత
స ల

1097 RBE1285874
పపరర: వనఇకటనదరసయణ ఓరరస

1100 RBE1811199
పపరర: తదజ శశ ఒరరస

1103 RBE0446831
పపరర: శవ రసతడ గబరవయయ

100-85/916

1106 RBE1997345
పపరర: శశ వసణణ వలలట పప

100-84/66

1109 RBE0959702
పపరర: లకకక పసడతప మఇజల
తఇడక:డ తపనన మఇజల
ఇఇటట ననఇ:9-825
వయససస:41
లఇ: పప

1089 RBE2173003
పపరర: గగవఇదస బతత
స ల

100-85/904

1092 RBE1810902
పపరర: లమవణయ మహఇకసళ

100-87/718

1095 RBE1285866
పపరర: పదక బతత
స ల

100-85/906

భరస : శశనస బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-818/2
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-85/909

1098 RBE1313964
పపరర: మఇగమక ఒరరస

100-85/910

భరస : కకఇడలక ఒరరస
ఇఇటట ననఇ:9-820
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-85/912

1101 RBE0446260
పపరర: కకటటశశరరసవప శవరసతడ

100-85/913

తఇడక:డ గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-822
వయససస:40
లఇ: పప
100-85/915

1104 RBE1952977
పపరర: దదవ ఈరట

100-87/719

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-822
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-91/526

భరస : సతయనదరసయణ వలలట పప
ఇఇటట ననఇ:9-824
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-85/918

100-85/901

భరస : సతష మహఇకసళ
ఇఇటట ననఇ:9-818-1
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-822
వయససస:78
లఇ: పప

భరస : గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-822A
వయససస:49
లఇ: ససస స
1108 RBE0849802
పపరర: సససపకతద మమహహ వత

100-85/907

తఇడక:డ కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-820
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-822
వయససస:37
లఇ: ససస స
1105 RBE2173029
పపరర: సఇపపరషఇ దదవళళ

1091 RBE1811207
పపరర: బబలమజ మహఇకసళ

1086 RBE0446237
పపరర: శశనస బతత
స ల

తఇడక:డ సఇపపరష ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-818
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ కకఇడలక ఓరరస
ఇఇటట ననఇ:9-820
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట ఒరరస
ఇఇటట ననఇ:9-820
వయససస:50
లఇ: పప
1102 RBE0446286
పపరర: వరమక శవరసతడ

100-85/903

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9/818-2
వయససస:35
లఇ: పప

తలట : కకఇడలక ఒరరస
ఇఇటట ననఇ:9-820
వయససస:28
లఇ: పప
1099 RBE1314012
పపరర: కకఇడలక ఒరరస

1088 LHL3924487
పపరర: లకకమక బతత
స ల మమఇకరళళ

100-88/744

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-817
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడక:డ సతష మహఇకసళ
ఇఇటట ననఇ:9-818-1
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : వనఇకయయ మహనకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-818-1
వయససస:58
లఇ: ససస స
1096 RBE1101633
పపరర: ససరయ నదరసయణ ఒరరస

100-85/900

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-818
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-818
వయససస:62
లఇ: పప
1093 RBE1425637
పపరర: లకకక దదవలక మహనకలమ

1085 RBE0446229
పపరర: రమణ బతత
స ల

1083 RBE1682079
పపరర: కసశవశశనదధ శవరసతడ
తఇడక:డ కకషష శవరసతడ
ఇఇటట ననఇ:9-816
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడక:డ మఇగసరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-817
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ ఏడడకకఇదలక
ఇఇటట ననఇ:9-817
వయససస:39
లఇ: పప
1090 RBE2173011
పపరర: సఇపపరషఇ బతత
స ల

100-85/898

భరస : పసదలఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-815
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:9-817
వయససస:39
లఇ: ససస స
1087 RBE0449017
పపరర: మఇగసరసవప బతత
స ల

1082 RBE2172997
పపరర: పసదలఇగమక వలలట పప

1107 LHL3924933
పపరర: సతయనదరసయణ వలలట పప

100-85/917

తఇడక:డ చనలఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-825
వయససస:37
లఇ: పప
100-85/919

1110 RBE0959710
పపరర: శశ లకకక దదవ మఇజల

100-85/920

భరస : లకకక పసడతప మఇజల
ఇఇటట ననఇ:9-825
వయససస:34
లఇ: ససస స
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1111 RBE2173037
పపరర: రతదసలక వలలట పప

100-85/921

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-825
వయససస:64
లఇ: ససస స
1114 RBE1166389
పపరర: ససరరష చలమట

100-84/737

100-85/926

100-85/928

100-85/931

100-85/934

100-85/937

100-85/940

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 RBE1101625
పపరర: ససజజ రసణణ బతత
స ల

1127 RBE2173045
పపరర: నదగమక చచలట మ

1130 RBE0446898
పపరర: నదగరసజ అగబళళరర

1133 RBE1470137
పపరర: మహహశశరర అఇగబలకరర

100-76/419

1136 LHL3924073
పపరర: పసదహహసపసన మమకల

100-85/932

1139 LHL3924552
పపరర: శశనవససరసవప కకఇబ
తఇడక:డ చననబబడగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:44
లఇ: పప

1119 RBE1285767
పపరర: హరర కకషష చలమట

100-85/927

1122 RBE0447250
పపరర: పదదకవత చలమట

100-85/930

1125 RBE1565514
పపరర: చఇదడకళ కకపపపరసవపరర

100-85/933

భరస : శవ కకషష రసవప
ఇఇటట ననఇ:9-828
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-85/935

1128 RBE2173052
పపరర: ఏససరతనఇ చచలట మ

100-85/936

తఇడక:డ నదగమక
ఇఇటట ననఇ:9-828
వయససస:47
లఇ: పప
100-85/938

1131 RBE0849828
పపరర: కకటమక అగబళళరర

100-85/939

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-829
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-74/748

100-75/1049
1134 RBE1470186
పపరర: లకకక నదరసయణ అఇగబలకరర

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట అఇగబలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:30
లఇ: పప
100-85/941

తఇడక:డ చనసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:50
లఇ: పప
100-85/943

100-85/925

భరస : ఏససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-828
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : లకకక నదరసయణ అఇగబలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట ససశమ అఇగలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:28
లఇ: ససస స
1138 LHL3924198
పపరర: ససఇబయయ శలఇ

100-85/929

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-829
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:9-829
వయససస:59
లఇ: పప
1135 RBE1673151
పపరర: భభలకకక అఇగలకరర

1121 RBE1584317
పపరర: అనససరయ బఇడదరర

1116 RBE0446484
పపరర: దసరసర రసవప దఇడడగల

తఇడక:డ శశనస చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-827/2
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-828
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-829
వయససస:34
లఇ: పప
1132 RBE2173060
పపరర: వనఇకటటశశరరట అఇగలకరర

100-88/746

భరస : బయనన బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-828
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-828
వయససస:54
లఇ: పప
1129 RBE0143925
పపరర: వనఇకట ససశమ అగబళళరర

1118 RBE1161843
పపరర: ఆదదలకకక చలమట

100-85/923

తఇడక:డ ఉలగయయ దఇడడగల
ఇఇటట ననఇ:9-827
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : హనసమఇతతరసవప బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:9-827-3
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడక:డ యయససరతఇ చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-828
వయససస:28
లఇ: పప
1126 RBE1565548
పపరర: శవ కకషష రసవప కకపపపరసవపరర

100-85/924

భరస : ససరరష చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-827
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబబరసవప బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:9-827-3
వయససస:33
లఇ: పప
1123 RBE1101609
పపరర: ససయ చలమట

1115 RBE0446351
పపరర: లఇగమక దఇడడగల

1113 RBE0446336
పపరర: అఇకమక చలమట
భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-825A
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఉలగయయ
ఇఇటట ననఇ:9-827
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హనసమఇతత
ఇఇటట ననఇ:9-827
వయససస:66
లఇ: పప
1120 RBE1584309
పపరర: హనసమఇతతరసవప బఇడదరర

100-85/922

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-825A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడక:డ గబరరనదథఇ చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-827
వయససస:32
లఇ: పప
1117 RBE0449033
పపరర: ఉలగయయ దఇడడగల

1112 RBE0446310
పపరర: శశనస చలమట

1137 LHL3924081
పపరర: గబరవమక మమకల

100-85/942

భరస : పసదహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-85/944

1140 LHL3924560
పపరర: లమలమక కకఇబ

100-85/945

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:37
లఇ: ససస స

Page 40 of 57

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-15
1141 LHL3924826
పపరర: నదగబలకరస మమకల

100-85/946

తఇడక:డ చనసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:35
లఇ: పప
1144 RBE1990555
పపరర: కకటమక అఇగబలకరర

100-85/949

100-85/952

100-85/955

100-85/958

100-85/961

100-84/739

100-85/965

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-835
వయససస:71
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 RBE2173094
పపరర: అఇకమకమమకల

1157 LHL3924222
పపరర: జజనయయ మమకల

1160 RBE1587740
పపరర: రసమఇజమక మమకల

1163 RBE0143354
పపరర: నరసపఇహ రసవప బతత
స ల

100-85/968

1166 RBE1384239
పపరర: ససపపడయ తతమమకససటట

100-85/959

1169 LHL3924370
పపరర: వనఇకటటశశరరట తమకశశటట
తఇడక:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-835
వయససస:77
లఇ: పప

1149 LHL2691392
పపరర: రవణయయ మమకల

100-85/954

1152 LHL3925039
పపరర: చనపప లమక మమకల

100-85/957

1155 RBE2173102
పపరర: బబలసససదసలక మమకల

100-85/960

తఇడక:డ పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-833
వయససస:59
లఇ: పప
100-85/962

1158 RBE1154590
పపరర: లకకక తరపతమక బతత
స ల

100-84/738

భరస : వనఇకట రసవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-833-3
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-85/963

1161 LHL2691046
పపరర: పసరశతమక బతత
స ల

100-85/964

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-834
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-85/966

1164 RBE1211051
పపరర: నదగమక తమకశశటట

100-85/967

భరస : నదరసయణ తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-834
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-85/969

భరస : శశనస తతమమకససటట
ఇఇటట ననఇ:9-834\2
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-85/971

100-85/951

భరస : జజననససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-833
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-834
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ నదరసయణ తతమమకససటట
ఇఇటట ననఇ:9-834\2
వయససస:31
లఇ: పప
1168 LHL2691095
పపరర: పపలట మక తమకశశటట

100-85/956

భరస : రమణయయ మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-833-6
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-834
వయససస:52
లఇ: పప
1165 RBE1384221
పపరర: శశనస తతమమకససటట

1151 LHL3924545
పపరర: పసరశత మమకల

1146 RBE1584325
పపరర: జమల సససదసలక మమకల

తఇడక:డ జజననససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-833
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-833/2
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-833-3
వయససస:30
లఇ: పప
1162 LHL2691053
పపరర: ఏడడకకఇడలక బతత
స ల

100-85/953

భరస : సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-833
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:9-833/2
వయససస:42
లఇ: పప
1159 RBE1154608
పపరర: వనఇకట రసవప బతత
స ల

1148 RBE2173086
పపరర: చననసససదసలక మమకల

100-85/948

తఇడక:డ చనన సససదసలక మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-832
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:9-833
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పసదసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-833
వయససస:42
లఇ: ససస స
1156 LHL3924065
పపరర: కకమమరర మమకల

100-85/950

తఇడక:డ పపచచయయ
ఇఇటట ననఇ:9-832
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడక:డ పసదబ బబల సససదసలక మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-833
వయససస:40
లఇ: పప
1153 LHL3925047
పపరర: జజననససదసలక మమకల

1145 RBE0446914
పపరర: చననమమకయ మమకల

1143 RBE0446872
పపరర: సశరసజయఇ మమకల
భరస : బబల సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : చనఉసససన
ఇఇటట ననఇ:9-832
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-832
వయససస:37
లఇ: పప
1150 LHL3924537
పపరర: బబలయయ మమకల

100-85/947

తఇడక:డ కకటటసస
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరట అఇగబలకరర
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:43
లఇ: ససస స
1147 RBE2173078
పపరర: చననహహసపసన

1142 RBE0446849
పపరర: బబల సససదసలక మమకల

1167 LHL3925344
పపరర: అచచమక బతత
స ల

100-85/970

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-834A
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-85/972

1170 RBE0446609
పపరర: నరసపఇహరసవప వనమబల

100-85/973

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-835
వయససస:35
లఇ: పప
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1171 RBE0990557
పపరర: వజయలకకక వనమబల

100-85/974

భరస : నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-835
వయససస:28
లఇ: ససస స
1174 RBE1174986
పపరర: పపజత వనమబల

100-84/741

100-85/977

100-85/980

100-85/982

100-85/985

100-85/988

100-85/991

తఇడక:డ చననయయ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-844-1
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE0143479
పపరర: శవ రసతడ గఇగసధర రసవప

1187 LHL2691418
పపరర: వరయయ తమకశశటట

1190 LHL3925609
పపరర: పడససదస చలమట

1193 LHL3925500
పపరర: శశనస చలమట

100-85/994

1196 RBE1211283
పపరర: వనఇకటబడవప మలలట

100-85/983

1199 RBE1175034
పపరర: పదక వనమబల
భరస : చననయయ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-844-1
వయససస:40
లఇ: ససస స

1179 LHL2691269
పపరర: వనఇకమక వరట

100-85/979

1182 RBE1165712
పపరర: ఆదదలకకక బతత
స ల

100-84/67

1185 RBE2173110
పపరర: శసఇతమక బతత
స ల

100-85/984

భరస : గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-840
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-85/986

1188 LHL2691863
పపరర: వరమక తమకశశటట

100-85/987

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:9-841B
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-85/989

1191 RBE2173136
పపరర: వనఇకటరమణమక బఇడదరర

100-85/990

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-843
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-85/992

1194 LHL3925518
పపరర: ససతమక చలమట

100-85/993

భరస : కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:9-843A
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-85/995

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట మలలట
ఇఇటట ననఇ:9-844
వయససస:30
లఇ: పప
100-76/421

100-85/976

భరస : శశనవససరసవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9/840
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చనదన
ఇఇటట ననఇ:9-843A
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:9-843A
వయససస:45
లఇ: ససస స
1198 RBE1673052
పపరర: అశశక వనమబల

100-85/981

తఇడక:డ గబరరనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:9-842
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : శశనవససరసవప చలమట
ఇఇటట ననఇ:9-843/1
వయససస:31
లఇ: ససస స
1195 RBE0665984
పపరర: అఇకమక బతత
స ల

1181 RBE1723725
పపరర: వనఇకటబడవప ఒరరస

1176 LHL2691111
పపరర: ఏడడకకఇడలక వనమబల

భరస : మలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-837
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-841B
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : పడససదస
ఇఇటట ననఇ:9-842
వయససస:37
లఇ: ససస స
1192 RBE1285890
పపరర: లకకక చలమట

100-85/978

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-840
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:9-841A
వయససస:52
లఇ: పప
1189 LHL3925591
పపరర: పదక చలమట

1178 RBE0143560
పపరర: వనఇకయయ మఇడదడ

100-84/740

తఇడక:డ గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-836
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక ఒరరస
ఇఇటట ననఇ:9-839/1
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడక:డ గబరవయయ
ఇఇటట ననఇ:9-840
వయససస:35
లఇ: పప
1186 RBE2173128
పపరర: వనఇకయయ తమకశశటట

100-85/975

తఇడక:డ నరసపఇహక
ఇఇటట ననఇ:9-836
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడక:డ మలట యయ
ఇఇటట ననఇ:9-837
వయససస:37
లఇ: పప
1183 LHL2691400
పపరర: లలమరసవప బతత
స ల

1175 LHL2691103
పపరర: మఇగమక వనమబల

1173 RBE1175000
పపరర: శశనవససరసవప తమకశశటట
తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-835-1
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-836
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-836
వయససస:33
లఇ: పప
1180 LHL2691467
పపరర: రసమమరసవప బతత
స ల

100-76/420

తఇడక:డ శశనవససరసవప తమకశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-835-1
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : వనఇకట గబరవయయ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-836
వయససస:32
లఇ: ససస స
1177 RBE0143503
పపరర: వనఇకట గబరవయయ వనమబల

1172 RBE1676493
పపరర: రసజశశఖర తమకశశటట

1197 RBE1211325
పపరర: తరరపతమక మలలట

100-85/996

భరస : శశనస మలలట
ఇఇటట ననఇ:9-844
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-84/742

1200 RBE1565464
పపరర: నదగ రసజ బతత
స ల

100-85/998

తఇడక:డ శశనవసస రసవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-844-2
వయససస:28
లఇ: పప
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1201 RBE1990571
పపరర: వనఇకమక బతతల

100-85/999

భరస : కకషషయయ బతతల
ఇఇటట ననఇ:9-844-2
వయససస:68
లఇ: ససస స
1204 RBE1993146
పపరర: వనఇకయమక మలలట

100-87/721

100-85/1001

100-84/744

100-85/1004

100-85/1006

100-85/1010

100-85/1013

తఇడక:డ చనసససదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-846
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 RBE1384387
పపరర: అవరమక కతతల

1217 RBE1743806
పపరర: కకషషవనణణ బతత
స ల

1220 LHL3924149
పపరర: జగర మక పపల

1223 LHL3924172
పపరర: అఇజననయబలక పపల

100-85/1016

1226 RBE0449249
పపరర: శశనస బతత
స ల

100-85/1005

1229 LHL3924214
పపరర: రవణ శలఇ
భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-847
వయససస:37
లఇ: ససస స

1209 RBE1165779
పపరర: అవరమక కతత
స ల

100-84/743

1212 RBE1384361
పపరర: లకకక తరపతమక బబ లట

100-85/1003

1215 RBE1161942
పపరర: వనఇకటటశశరరట కతత
స ల

100-88/748

తఇడక:డ పపచచయయ కతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-845
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-85/1007

1218 RBE1990498
పపరర: చకశవరరస బతతల

100-85/1008

తఇడక:డ రమణయయ బతతల
ఇఇటట ననఇ:9-845-3
వయససస:22
లఇ: పప
100-85/1011

1221 LHL3924156
పపరర: ఆదచమక పపల

100-85/1012

భరస : అఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-845A
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-85/1014

1224 RBE0449157
పపరర: రవణయయ బతత
స ల

100-85/1015

తఇడక:డ కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:9-845B
వయససస:44
లఇ: పప
100-85/1017

తఇడక:డ కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-845D
వయససస:47
లఇ: పప
100-85/1019

100-85/997

తఇడక:డ నదగరజ బబ లట
ఇఇటట ననఇ:9-845
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-845A
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : రవణయయ
ఇఇటట ననఇ:9-845C
వయససస:35
లఇ: ససస స
1228 LHL3924248
పపరర: చసకకలసససదసలక మమకల

100-85/1002

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-845A
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడక:డ గగపసల
ఇఇటట ననఇ:9-845A
వయససస:64
లఇ: పప
1225 RBE0449181
పపరర: అఇజమక బతత
స ల

1211 RBE1384353
పపరర: సమకనకక కతతల

1206 RBE1211143
పపరర: ఉమమ మలలట

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట కతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-845
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : నదగ రసజ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-845/2
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-845A
వయససస:35
లఇ: పప
1222 LHL3924164
పపరర: చనకకటయయ పపల

100-76/422

భరస : వనఇకటటసశరరట కతతల
ఇఇటట ననఇ:9-845
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : నదగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-845/2
వయససస:23
లఇ: ససస స
1219 LHL3924024
పపరర: యయసస పపల

1208 RBE1673029
పపరర: నదగరసజ బబ లట

100-87/720

భరస : లకకక నదరసయణ మలలట
ఇఇటట ననఇ:9-844/6
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట కతతల
ఇఇటట ననఇ:9-845
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పపచచయయ కతతల
ఇఇటట ననఇ:9-845
వయససస:58
లఇ: పప
1216 RBE1724012
పపరర: కకషషవనణణ బతత
స ల

100-88/747

తఇడక:డ కకషష బబ లట
ఇఇటట ననఇ:9-845
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట కతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-845
వయససస:26
లఇ: ససస స
1213 RBE1384379
పపరర: వనఇకటటసశరరట కతతల

1205 RBE1425645
పపరర: నదగమలట శశరర మలలట

1203 RBE1993138
పపరర: ససగబణ మలలట
తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట మలలట
ఇఇటట ననఇ:9-844-5
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటబడవప మలలట
ఇఇటట ననఇ:9-844-5
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట మలలట
ఇఇటట ననఇ:9-844-6
వయససస:30
లఇ: పప
1210 RBE1165787
పపరర: సమకక కతత
స ల

100-85/1000

భఇధసవప: వనఇకట రసవప మళళట
ఇఇటట ననఇ:9-844-5
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట మలలట
ఇఇటట ననఇ:9-844-5
వయససస:20
లఇ: ససస స
1207 RBE1397729
పపరర: లకకక నదరసయణ మలలట

1202 RBE1640952
పపరర: నదగ మలట శశరర మలట

1227 RBE0449272
పపరర: చటటటమక బతత
స ల

100-85/1018

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-845D
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-85/1020

1230 RBE0446922
పపరర: గఇగరసజ శలఇ

100-85/1021

తఇడక:డ మబన
ఇఇటట ననఇ:9-847
వయససస:51
లఇ: పప
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1231 RBE0446948
పపరర: జజనమక శలఇ

100-85/1022

భరస : గఇగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-847
వయససస:47
లఇ: ససస స
1234 RBE2515898
పపరర: కకుడటమక కకఇబ

100-85/1057

100-85/1027

100-85/1029

100-88/749

100-84/702

100-85/637

100-85/1031

తఇడక:డ కకమమర వనుదమబల
ఇఇటట ననఇ:10-414
వయససస:25
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 RBE1724285
పపరర: పసరరస కకమమరర పపపపల

1247 RBE1174911
పపరర: జజనపసడడ సససదద షపక

1250 RBE0447193
పపరర: అననపపరష మలలట

1253 RBE1346288
పపరర: umamaheswari కరరశదబ సల

100-89/861

1256 RBE2492791
పపరర: మణణకఇఠ కకటట

100-84/614

1259 RBE2516714
పపరర: గగపప నఇదదయల
తఇడక:డ కకఇడలక నఇదదయల
ఇఇటట ననఇ:10-414
వయససస:18
లఇ: పప

100-87/722

1242 RBE0988693
పపరర: హవల రసజన

100-84/745

1245 RBE1173525
పపరర: షసకకర షపక

100-84/701

భరస : నదగబల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-6051
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-84/703

1248 RBE1175125
పపరర: నననసహహబ షపక

100-87/710

తఇడక:డ మహమకద వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-6051
వయససస:30
లఇ: పప
100-85/884

1251 RBE1565555
పపరర: శవసజ బతత
స ల

100-85/1009

తఇడక:డ శశనవసస రసవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-8452
వయససస:27
లఇ: పప
100-85/1032

1254 RBE2492858
పపరర: వనఇకటటష పససపపలలటట

100-85/520

తఇడక:డ సససదదరసవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:10-70
వయససస:19
లఇ: పప
100-85/782

తఇడక:డ శశనస కకటట
ఇఇటట ననఇ:10-278
వయససస:19
లఇ: పప
100-84/746

1239 RBE1454461
పపరర: బడహకయయ పపల

భరస : అపసపరసవప
ఇఇటట ననఇ:9-927/2
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ససగర కరరశదబ సల
ఇఇటట ననఇ:9A5/1
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : రమమష నదయక ధదరసవత
ఇఇటట ననఇ:10-187
వయససస:18
లఇ: ససస స
1258 RBE2482966
పపరర: పడసనన కకమమర వనుదమబల

100-85/1030

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:9-8111
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససగర కరరశదబ సల
ఇఇటట ననఇ:9A/5/1
వయససస:33
లఇ: పప
1255 RBE2521961
పపరర: జయశశ ధదరసవత

1241 RBE1100304
పపరర: శశనస మలలట

100-85/1026

తఇడక:డ కకటయయ పపల
ఇఇటట ననఇ:9-850
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడక:డ మహమకద వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-6051
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ ససఇబయయ దఇడడగబల
ఇఇటట ననఇ:9-7184
వయససస:23
లఇ: పప
1252 RBE1346296
పపరర: శసఇత సశరరప కరరశదబ సల

100-85/1028

భరస : ఆఇజననయబలక పపపపల
ఇఇటట ననఇ:9-5757-1
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మహమకద వల షపక
ఇఇటట ననఇ:9-6051
వయససస:27
లఇ: పప
1249 RBE1723824
పపరర: లకకణ రసవప దఇడడగబల

1238 RBE0666024
పపరర: చననయయ వనమబల

1236 RBE1640937
పపరర: రఇబబబబ ఏడస
ట రర
తఇడక:డ రమమశ ఏడస
ట రర
ఇఇటట ననఇ:9-848
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట మలలట
ఇఇటట ననఇ:9-884-5
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ఫపయషన కకససరర
ఇఇటట ననఇ:9-990
వయససస:41
లఇ: ససస స
1246 RBE1173533
పపరర: నదగబల షపక

100-85/1025

తఇడక:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:9-849
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-851
వయససస:37
లఇ: ససస స
1243 RBE0724047
పపరర: రవఇదడ రరడకడ వనమబల

1235 LHL3924107
పపరర: కకటయయ పపల

100-85/1024
1233 RBE1313808
పపరర: నదగ MALLESWARI శలఇ

తఇడక:డ రమణ శలఇ
ఇఇటట ననఇ:9-847
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-848
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:9-849
వయససస:32
లఇ: పప
1240 RBE0446666
పపరర: లకకక పపల

100-85/1023

తఇడక:డ గఇగరసజ
ఇఇటట ననఇ:9-847
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : యయససపసదఇ కకఇబ
ఇఇటట ననఇ:9-847
వయససస:32
లఇ: ససస స
1237 RBE0446997
పపరర: నరరష పపల

1232 RBE0446971
పపరర: మహహష శలఇ

1257 RBE2495877
పపరర: ససరరఇదడ తచడట

100-87/735

తఇడక:డ పపరష చఇదడ రసవప తచడట
ఇఇటట ననఇ:10-280
వయససస:18
లఇ: పప
100-89/856

1260 RBE2516375
పపరర: పడససద వలట పప

100-89/854

తఇడక:డ రమమఇజనఉలక వలట పప
ఇఇటట ననఇ:10-433
వయససస:28
లఇ: పప
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1261 RBE2516383
పపరర: మమనశ వలట పప

100-89/855

భరస : పడససద వలట పప
ఇఇటట ననఇ:10-433
వయససస:22
లఇ: ససస స
1264 LHL3873957
పపరర: రసమయయ మససల

100-77/10

భరస : పడససదస
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:50

100-77/13

100-77/149

100-77/152

100-77/14

భరస : పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-9
వయససస:55

100-77/157

100-77/160

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:61
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE1807874
పపరర: శరరష దదవరకకఇడ

1277 RBE0872069
పపరర: హహహమమవత నసకన

1280 LHL3880903
పపరర: రసమకకటమక గరరకపసటట

1283 RBE0997835
పపరర: పదదకవత నసకనద

100-77/15

1286 RBE2167948
పపరర: రసమకకటమక నసకన

100-77/153

1289 LHL4215182
పపరర: రసమ ససబబబ రసవప జగడదల
తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:11-10/1
వయససస:48
లఇ: పప

1269 LHL3880861
పపరర: ససగబణమక మససల

100-77/148

లఇ: ససస స

1272 RBE1723139
పపరర: పపరష చఇడ రసవప గరరకపసటట

100-77/151

1275 RBE2167914
పపరర: హనసమఇతరసవప గరరకపసటట

100-77/154

తఇడక:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:11-7
వయససస:42
లఇ: పప
100-77/155

1278 RBE0872218
పపరర: అనసదదప నసకన

100-77/156

తఇడక:డ శశనవసస రసవప నసకన
ఇఇటట ననఇ:11-8
వయససస:29
లఇ: పప
100-77/158

1281 RBE1176115
పపరర: నదగమణణ జగడదల

100-77/159

భరస : రసమ ససబబబరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-8-2
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-77/161

1284 RBE2167930
పపరర: శశషయయ నసకన
తఇడక:డ కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:11-9
వయససస:73

100-77/16

భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:75
లఇ: ససస స
100-77/18

100-77/12

తఇడక:డ హనసమఇత రసవప గరరకపసటట
ఇఇటట ననఇ:11-5
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : కసశ వశశనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-9
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససఇబ సపవస రసవప వనలశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:31
లఇ: ససస స
1288 RBE2167963
పపరర: పపలట యయ నసకన

100-77/150

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-8/1
వయససస:42
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

1285 RBE0648345
పపరర: పపడయమఇక వనలశశటట

1271 RBE1723105
పపరర: శశనసవససస గరరకపసటట

1266 RBE1854751
పపరర: ససధదకర బబబబ మససల

భరస : ససధదకర
ఇఇటట ననఇ:11-4
వయససస:36

తఇడక:డ పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-8
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పపలట యయ నసకన
ఇఇటట ననఇ:11-8
వయససస:26
లఇ: పప
1282 LHL2625648
పపరర: రరకకకణమక నసకన

100-77/147

తఇడక:డ హనసమయయ దదవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:11-6
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:11-08
వయససస:53
లఇ: పప
1279 RBE1237008
పపరర: భబనస పడకసష నసకన

1268 RBE0997785
పపరర: జజన ససఇదర మససల

100-77/9

తఇడక:డ రసమయయ మససల
ఇఇటట ననఇ:11-3
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ హనసమఇత రసవప గరరకపసటట
ఇఇటట ననఇ:11-5
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడక:డ హనసమఇత రసవప గరరకపసటట
ఇఇటట ననఇ:11-5
వయససస:38
లఇ: ససస స
1276 RBE2167922
పపరర: శశనవససరసవప నసకన

100-77/11

తఇడక:డ పడససదస
ఇఇటట ననఇ:11-3A
వయససస:28
లఇ: పప

లఇ: ససస స

1273 RBE1807882
పపరర: రమణ గరరకపసటట

1265 LHL3874682
పపరర: పడససదస మససల

1263 LHL4215117
పపరర: నదగరశశరరసవప వటటటపప
తఇడక:డ ఆనఇదరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-1/1
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-3
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ పడససదస మససల
ఇఇటట ననఇ:11-03
వయససస:26
లఇ: ససస స
1270 RBE2167906
పపరర: మరరయమక మససల

100-77/8

తఇడక:డ కకటటశశర రసవప శరఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:11వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జజఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:11-3
వయససస:69
లఇ: పప
1267 RBE1228239
పపరర: మమరర మససల

1262 RBE1206243
పపరర: శసరద శరఇశశటట

100-77/162

లఇ: పప

1287 RBE2167955
పపరర: కసశవశశనదధఇ నసకన

100-77/17

తఇడక:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:11-10
వయససస:43
లఇ: పప
100-77/19

1290 RBE0580670
పపరర: మననజ కకమమర నసకనద

100-77/20

తఇడక:డ శశనవససరసవప నసకనద
ఇఇటట ననఇ:11-10/1
వయససస:32
లఇ: పప
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1291 RBE2167971
పపరర: పడమల నసకన

100-77/21

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-10/1
వయససస:50
లఇ: ససస స
1294 RBE0996027
పపరర: శవ కకమమరర గగటట ఇ

100-77/24

100-77/27

100-77/30

100-77/33

100-77/36

100-77/39

100-77/42

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

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 RBE0997850
పపరర: దయమమక కకతస పలట

1307 LHL2625838
పపరర: నరసమక నసకన

1310 LHL3873965
పపరర: పప తతలకరయయ నసకన

1313 LHL2625671
పపరర: శశనవససరసవప నసకన

100-77/45

1316 RBE2168037
పపరర: రమమదదవ నసకన

100-77/34

1319 RBE2168052
పపరర: రసవమక తతట
భరస : మలట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-17
వయససస:60
లఇ: ససస స

1299 RBE2167997
పపరర: ధనలకకక నసకన

100-77/29

1302 RBE0997694
పపరర: శశనవససరవప నసకనద

100-77/32

1305 RBE2167880
పపరర: ససబబమక నసకన

100-77/35

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-14
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-77/37

1308 RBE0644401
పపరర: శశలకకక నసకన

100-77/38

భరస : మబరళ
ఇఇటట ననఇ:11-15
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-77/40

1311 RBE0644484
పపరర: రసజయ లకకక నసకన

100-77/41

భరస : శవ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:11-15/1
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-77/43

1314 RBE2168029
పపరర: హనసవమక నసకన

100-77/44

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-15A
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-77/46

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-16/1
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-77/48

100-77/26

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-14
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:11-15a
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-16/1
వయససస:33
లఇ: పప
1318 RBE0648352
పపరర: నరసమక కసగ

100-77/31

తఇడక:డ కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:11-15/1
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : పప తతలకరయయ
ఇఇటట ననఇ:11-15/1
వయససస:70
లఇ: ససస స
1315 RBE0580696
పపరర: శశ హరర నసకన

1301 LHL2625515
పపరర: రసమమఇజననయబలక నసకన

1296 RBE0648501
పపరర: పదదకవత గగటట ఇ

భరస : శశరసమమభరరస
ఇఇటట ననఇ:11-13
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:11-15
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:11-15
వయససస:44
లఇ: పప
1312 RBE2168011
పపరర: జయమక నసకన

100-77/28

భరస : వనఇకటటసశరరట
ఇఇటట ననఇ:11-14
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-15
వయససస:70
లఇ: పప
1309 LHL3873890
పపరర: మబరళ నసకన

1298 LHL2625630
పపరర: కకషషవనణణ నసకన

100-77/23

భరస : ఆఇజననయరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-12/1
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-14
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : రసమమఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:11-14
వయససస:27
లఇ: ససస స
1306 LHL2625747
పపరర: నదగయయ నసకన

100-77/25

భరస : నదగరశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-13
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశరసమమభరరస
ఇఇటట ననఇ:11-13
వయససస:43
లఇ: పప
1303 RBE0997702
పపరర: ససజనయ నసకనద

1295 RBE2167989
పపరర: లఇగమక గగటట ఇ

1293 LHL2625556
పపరర: శశనవససరరడకడ గగటట ఇ
తఇడక:డ సతయనదరసయణరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-12
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : సతయనదరసయణరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-12
వయససస:85
లఇ: ససస స

భరస : శశరసమమభరరస
ఇఇటట ననఇ:11-13
వయససస:75
లఇ: ససస స
1300 RBE2168003
పపరర: నదగరశశరరసవప నసకన

100-77/22

తఇడక:డ రసమకకషసషరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-12
వయససస:84
లఇ: పప

భరస : శశనవససరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-12
వయససస:29
లఇ: ససస స
1297 LHL2625622
పపరర: భభలకకమక నసకన

1292 LHL2625549
పపరర: సతయనదరసయణరరడకడ గగటట ఇ

1317 RBE2168045
పపరర: కకటటశశరరసవప నసకన

100-77/47

తఇడక:డ నదగయయ
ఇఇటట ననఇ:11-16/1
వయససస:54
లఇ: పప
100-77/49

1320 LHL3880796
పపరర: సరసశత నసకన

100-77/50

భరస : నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-18
వయససస:55
లఇ: ససస స
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1321 RBE0580563
పపరర: శశనవససరసవప నసకన

100-77/51

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-18
వయససస:34
లఇ: పప
1324 LHL2625523
పపరర: శశధర నసకన

100-77/54

100-77/57

100-77/60

100-77/63

100-77/66

100-77/69

100-77/72

భరస : మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-24
వయససస:80
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 LHL3873841
పపరర: సససదయయ నసకన

1337 RBE2168094
పపరర: నదగరశశరమక నసకన

1340 RBE2168102
పపరర: మఇగమక శరఇశశటట

1343 RBE1105908
పపరర: కకఇడయయ నసకన

100-77/75

1346 RBE0872119
పపరర: అనఇత లకకక నసకన

100-77/64

1349 RBE2168144
పపరర: వనఇకటకకటయయ నసకన
తఇడక:డ మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-24
వయససస:46
లఇ: పప

1329 RBE0872085
పపరర: నదరసయణ నసకన

100-77/59

1332 RBE2167898
పపరర: సససదమక గఇట

100-77/62

1335 LHL3873940
పపరర: పసదవనఇకయయ నసకన

100-77/65

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-20/1
వయససస:69
లఇ: పప
100-77/67

1338 LHL4215133
పపరర: కసశ వశశనదధఇ శరఇశశటట

100-77/68

తఇడక:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-21
వయససస:36
లఇ: పప
100-77/70

1341 RBE2168110
పపరర: రసమయయ శరఇశశటట

100-77/71

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-21
వయససస:62
లఇ: పప
100-77/73

1344 LHL3873908
పపరర: కకటటశశరరసవప శరఇశశటట

100-77/74

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-23
వయససస:59
లఇ: పప
100-77/76

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-23
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-77/78

100-77/56

భరస : సదదశవరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-20
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చన వనఇకయయ నసకన
ఇఇటట ననఇ:11-22
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-23
వయససస:35
లఇ: పప
1348 RBE2168136
పపరర: అననపపరషమక నసకన

100-77/61

భరస : రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-21
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-22
వయససస:66
లఇ: పప
1345 RBE0580613
పపరర: వనఇకటటశశరరట శరఇశశటట

1331 RBE1523778
పపరర: బబల సససదయయ నసకన

1326 RBE0997777
పపరర: గరతక నసకన

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-20
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-20/1
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడక:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-21
వయససస:33
లఇ: పప
1342 RBE0872101
పపరర: చన వనఇకయయ నసకన

100-77/58

తఇడక:డ పసదవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:11-20/1
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ పసద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:11-20/1
వయససస:46
లఇ: పప
1339 RBE0580738
పపరర: ససరరష బబబబ సపరఇససటట

1328 RBE2168078
పపరర: సదదశవరసవప నసకనద

100-77/53

భరస : సదదశవరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-19
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నదరసయణ నసకన
ఇఇటట ననఇ:11-20
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : చనవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:11-20
వయససస:66
లఇ: ససస స
1336 RBE0580050
పపరర: నరసపఇహరసవప నసకన

100-77/55

తఇడక:డ పసదమఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:11-19
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-20
వయససస:32
లఇ: ససస స
1333 RBE2168086
పపరర: సససదమక నసకన

1325 LHL2625846
పపరర: శవపసరశత శరఇశశటట

1323 RBE1176032
పపరర: నదగ ససజనయ నసకనద
భరస : శశహరర
ఇఇటట ననఇ:11-18
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-19
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : పసదమఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:11-19
వయససస:60
లఇ: ససస స
1330 RBE0872093
పపరర: పపషప లత నసకన

100-77/52

తఇడక:డ కకటటశశర రసవప నసకన
ఇఇటట ననఇ:11-18
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ పసద మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:11-19
వయససస:35
లఇ: పప
1327 RBE2168060
పపరర: రమణమక నసకన

1322 RBE0872077
పపరర: నరరఇదడ నసకన

1347 RBE2168128
పపరర: ససమమమజయఇ శరఇశశటట

100-77/77

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-23
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-77/79

1350 LHL2625663
పపరర: కకటటశశరమక శరఇశశటట

100-77/80

భరస : నరశఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-24/1
వయససస:37
లఇ: ససస స
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1351 LHL4215141
పపరర: శశనవససరసవప నసకన

100-77/81

తఇడక:డ కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:11-24/1
వయససస:35
లఇ: పప
1354 RBE2168169
పపరర: శశనవససరసవప శరఇశశటట

100-77/84

100-77/87

100-77/90

100-77/93

100-77/96

100-77/99

100-77/102

తఇడక:డ చనన బకకలక
ఇఇటట ననఇ:11-30
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 RBE2168219
పపరర: ససతమక వనలశశటట

1367 RBE2168243
పపరర: పపరమక వనలశశటట

1370 RBE0644500
పపరర: రసజరశశరర శవఇగబల

1373 RBE2168276
పపరర: శశనవససరసవప శవఇగబల

100-77/105

1376 RBE2168284
పపరర: అపపమక శవఇగబల

100-77/94

1379 LHL3873874
పపరర: వనఇకటటశశరరట శవఇగబల
తఇడక:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:11-30
వయససస:40
లఇ: పప

1359 RBE2168201
పపరర: వనఇకటరసవమక నసకన

100-77/89

1362 LHL3873858
పపరర: హనసమఇతరసవప వనలశశటట

100-77/92

1365 RBE2168227
పపరర: పదదకవత వనలశశటట

100-77/95

భరస : ససఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:11-25/1
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-77/97

1368 LHL3880846
పపరర: లకకక శవ పసరశత నసకన

100-77/98

భరస : వనఇకటకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-26
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-77/100

1371 RBE2168250
పపరర: వనఇకసయమక శవఇగబల

100-77/101

భరస : జగనదనధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-27
వయససస:75
లఇ: ససస స
100-77/103

1374 RBE0580720
పపరర: మటట పలట శవఇగబల

100-77/104

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-28
వయససస:40
లఇ: పప
100-77/106

భరస : నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-28
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-77/108

100-77/86

తఇడక:డ కకషషమభరరస
ఇఇటట ననఇ:11-25
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడక:డ జగనదనధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-27
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : మటబటపలట
ఇఇటట ననఇ:11-28
వయససస:34
లఇ: ససస స
1378 LHL2625598
పపరర: లకకక శవఇగబల

100-77/91

భరస : లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:11-27
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లకకయయ
ఇఇటట ననఇ:11-27
వయససస:46
లఇ: పప
1375 RBE0644468
పపరర: పదదకవత శవఇగబలమ

1361 LHL2625705
పపరర: ఉపపఇదడ వనలశశటట

1356 RBE2168185
పపరర: అచచమక నసకన

భరస : నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-24/3
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : కకషషమభరరస
ఇఇటట ననఇ:11-25/2
వయససస:90
లఇ: ససస స

తఇడక:డ జగనదనధఇ
ఇఇటట ననఇ:11-27
వయససస:37
లఇ: పప
1372 RBE2168268
పపరర: జగనదనధఇ శవఇగబల

100-77/88

భరస : హనసమఇతరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-25
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడక:డ కకషషమభరరస
ఇఇటట ననఇ:11-25/1
వయససస:57
లఇ: పప
1369 LHL2625929
పపరర: లకకయయ శవఇగబల

1358 LHL2625481
పపరర: నరసపఇహరసవప నసకన

100-77/83

భరస : కసశయయ
ఇఇటట ననఇ:11-24/2
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హనసమఇతరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-25
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ హనసమఇతరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-25
వయససస:33
లఇ: పప
1366 RBE2168235
పపరర: ససఇబయయ వనలశశటట

100-77/85

తఇడక:డ మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-24/3
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడక:డ నరసపఇహరవప
ఇఇటట ననఇ:11-24-3
వయససస:27
లఇ: పప
1363 RBE0580647
పపరర: నరరఇదడ ఏలశశటట

1355 RBE2168177
పపరర: నరసపఇహరసవప శరఇశశటట

1353 RBE2168151
పపరర: పపరష చఇదడరసవప శరఇశశటట
తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-24/1
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-24/1
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-24/2
వయససస:62
లఇ: పప
1360 RBE0997843
పపరర: వనణబబబబబ నసకనద

100-77/82

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-24/1
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-24/1
వయససస:46
లఇ: పప
1357 RBE2168193
పపరర: కసశయయ నసకన

1352 RBE0140863
పపరర: లకకకపడసనన నసకన

1377 RBE2168292
పపరర: నదరసయణ శవఇగబల

100-77/107

తఇడక:డ బకకలక
ఇఇటట ననఇ:11-28
వయససస:62
లఇ: పప
100-77/109

1380 RBE2168300
పపరర: కకటమక శవఇగబల

100-77/110

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:11-30
వయససస:75
లఇ: ససస స
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1381 RBE2168318
పపరర: చనబకకలక శవఇగబల

100-77/111

తఇడక:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:11-30
వయససస:44
లఇ: పప
1384 RBE2168342
పపరర: పసద బకకలక శవఇగబల

100-77/114

100-77/117

100-77/120

100-77/123

100-77/126

100-77/129

100-77/132

భరస : నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-34/2
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 RBE2168383
పపరర: నదరసయణమక కకటటట

100-77/135

100-77/124

1403 RBE1944412
పపరర: లమవణయ శవఇగబల

1406 LHL2625762
పపరర: శవ నదగమలలట శశరర శవఇగబల

1409 RBE2168425
పపరర: నరసపఇహరసవప జకసక
తఇడక:డ ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:11-34/2
వయససస:51
లఇ: పప

100-77/119

1392 RBE1206177
పపరర: పడసనన కకమమర శవఇగబల

100-77/122

1395 RBE2168391
పపరర: లచచయయ కకటటట

100-77/125

తఇడక:డ పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:70
లఇ: పప
100-77/128

తఇడక:డ పపలట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-34
వయససస:64
లఇ: పప
100-77/130

1401 RBE0872135
పపరర: అశశక కకమమర శవఇగబల

100-77/131

తఇడక:డ శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:11-34
వయససస:28
లఇ: పప
100-77/133

1404 LHL2625820
పపరర: ఏడడకకఇడలక జకసక

100-77/134

తఇడక:డ ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:11-34/1
వయససస:54
లఇ: పప
100-77/136

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట శవఇగబల
ఇఇటట ననఇ:11-34/2
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-77/138

1389 RBE2168375
పపరర: పకకరమక శవఇగబల

100-77/127 1398 LHL4215158
1397 RBE1206219
పపరర: వనఇకట పడదదప కకమమర శవఇగబల
పపరర: వనఇకటటశశరరట కకటటట

1400 RBE0648626
పపరర: పపరషమక కకటటట

100-77/116

తఇడక:డ శశనవసస రసవప శవఇగబల
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ చనన భకలక శుసవఇగబల
ఇఇటట ననఇ:11-34
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:11-34/1
వయససస:55
లఇ: ససస స
1408 RBE2168417
పపరర: భభలకకక జజకసక

100-77/121

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:11-34
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడక:డ చన బకకలక శవఇగబల
ఇఇటట ననఇ:11-34
వయససస:27
లఇ: ససస స
1405 RBE2168409
పపరర: ససఇబమక జజకసక

1391 LHL3873916
పపరర: వనఇకటటశశరరట పసడక

1386 RBE2168367
పపరర: శశనవససరసవప శవఇగబల

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-30/3
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పసద బకకలక శవఇగబల
ఇఇటట ననఇ:11-33
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-34
వయససస:33
లఇ: పప
1402 RBE1220805
పపరర: దదవయ వసన శవఇగబల

100-77/118

భరస : లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పసద బకలక
ఇఇటట ననఇ:11-33
వయససస:28
లఇ: ససస స
1399 RBE0580589
పపరర: హరరబబబబ శవఇగబల

1388 RBE1206292
పపరర: కకఇడయయ శవఇగబల

100-77/113

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-30/2
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడక:డ కసశరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : కకఇడలరసవప కకటటట
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:28
లఇ: ససస స
1396 RBE0872127
పపరర: రరవత శవఇగబల

100-77/115

తఇడక:డ కకటయయ శవఇగబల
ఇఇటట ననఇ:11-30/3
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:11-32
వయససస:42
లఇ: పప
1393 RBE1228221
పపరర: సఇధదయరసణణ కకటటట

1385 RBE2168359
పపరర: శశలకకక శవఇగబల

1383 RBE2168334
పపరర: సరసశత శవఇగబల
భరస : పసద బకకలక
ఇఇటట ననఇ:11-30/1
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-30/2
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడయయ శవఇగబల
ఇఇటట ననఇ:11-30/3
వయససస:34
లఇ: ససస స
1390 LHL2625606
పపరర: శశనవససరసవప కకటటట

100-77/112

తఇడక:డ బకకలక
ఇఇటట ననఇ:11-30
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-30/1
వయససస:49
లఇ: పప
1387 RBE1206276
పపరర: ఆదదలకకక శవఇగబల

1382 RBE2168326
పపరర: వనఇకయయ శవఇగబల

1407 RBE1944677
పపరర: కకశశర బబబబ శవఇగబల

100-77/137

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట శవఇగబల
ఇఇటట ననఇ:11-34/2
వయససస:20
లఇ: పప
100-77/139

1410 RBE2168433
పపరర: నదగమక జకసక

100-77/140

భరస : అయయలయయ
ఇఇటట ననఇ:11-34/3
వయససస:49
లఇ: ససస స
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1411 RBE2168441
పపరర: అయయలయయ జకసక

100-77/141

తఇడక:డ ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:11-34/3
వయససస:48
లఇ: పప
1414 RBE2168466
పపరర: ససతయయ జకసక

100-77/144

100-77/165

100-77/168

100-77/171

100-77/174

100-77/177

100-77/180

తఇడక:డ సతయనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-45
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 RBE2168508
పపరర: సససదయయ గఇటబ

1427 RBE1206193
పపరర: ససతదరసమయయ చలవసదద

1430 LHL3880887
పపరర: రమమదదవ నసకన

1433 RBE1329607
పపరర: పపరషమక గసలఇ

100-77/183

1436 RBE1206268
పపరర: అమల శరఇ శశటట

100-77/172

1439 RBE1206128
పపరర: శశకసఇత నసకన
తఇడక:డ నరసపఇహ రసవప నసకన
ఇఇటట ననఇ:11-45
వయససస:27
లఇ: పప

1419 LHL3880788
పపరర: ససతమక శవఇగల

100-77/167

1422 RBE1206151
పపరర: శవ పడకసష మమరఇ

100-77/170

1425 RBE2168516
పపరర: సదదశవరసవప గఇట

100-77/173

తఇడక:డ శవరసమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-38
వయససస:44
లఇ: పప
100-77/175

1428 RBE2168532
పపరర: శశనవససరసవప ననలట కరర

100-77/176

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-39
వయససస:49
లఇ: పప
100-77/178

1431 RBE2168540
పపరర: నదగరఇదడఇ నసకన

100-77/179

భరస : అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:11-40
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-77/181

1434 RBE1383868
పపరర: రసజరశశరర మమరఇ

100-77/182

భరస : వనఇకటటశశరరట మమరఇ
ఇఇటట ననఇ:11-41/1
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-77/184

తఇడక:డ పపరష చఇదడ రసవప శరఇ శశటట
ఇఇటట ననఇ:11-43
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-77/186

100-77/164

తఇడక:డ చన వనఇకటటశశరరట మమరఇ
ఇఇటట ననఇ:11-38
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : కకటయయ గసలఇ
ఇఇటట ననఇ:11-41
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : పపరషచఇదడరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-43
వయససస:49
లఇ: ససస స
1438 LHL2625564
పపరర: వనఇకట నరసయయ జకసక

100-77/169

తఇడక:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:11-40
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-40
వయససస:80
లఇ: ససస స
1435 LHL2625861
పపరర: భభలకకక శరఇశశటట

1421 RBE2168482
పపరర: వరమక వనలశశటట

1416 RBE0872150
పపరర: రసజరశశరర శవఇగబల

తఇడక:డ శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లఇగయయ చలవసదద
ఇఇటట ననఇ:11-39
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-40
వయససస:59
లఇ: పప
1432 RBE2168557
పపరర: రసమకకటమక నసకన

100-77/166

తఇడక:డ శవరసమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-38
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-38
వయససస:66
లఇ: పప
1429 LHL3874674
పపరర: అఇజయయ నసకన

1418 LHL2625531
పపరర: శశనవససరసవప గఇటబ

100-77/143

భరస : బకలక
ఇఇటట ననఇ:11-36
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శవరసమకకశషష స
ఇఇటట ననఇ:11-38
వయససస:68
లఇ: ససస స
1426 RBE2168524
పపరర: శవరసమకకషష గఇటబ

100-77/163

తఇడక:డ శవరసమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడక:డ అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:11-37
వయససస:62
లఇ: పప
1423 RBE2168490
పపరర: సససదమక గఇటబ

1415 RBE0872143
పపరర: భకకలక శవఇగబల

1413 RBE2168458
పపరర: వనఇకమక జజకసక
భరస : ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:11-35
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-36
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ఆదదనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-36
వయససస:62
లఇ: ససస స
1420 RBE0580118
పపరర: నదరసయణ వనలశశటట

100-77/142

తఇడక:డ ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:11-35
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ అయయలయయ
ఇఇటట ననఇ:11-35
వయససస:79
లఇ: పప
1417 RBE2168474
పపరర: లకకమక కకటటట

1412 LHL4215166
పపరర: సతయనదరసయణ జకసక

1437 RBE1723261
పపరర: వజయ శరఇశశటట

100-77/185

భఇధసవప: వనడ కకషష ఉదయ కకసస
ఇఇటట ననఇ:11-43
వయససస:20
లఇ: పప
100-77/187

1440 RBE2168565
పపరర: సతయనదరసయణ జకసక

100-77/188

తఇడక:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:11-45
వయససస:64
లఇ: పప
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1441 RBE0872168
పపరర: కకటయయ శవఇగబల

100-77/189

తఇడక:డ బకలక
ఇఇటట ననఇ:11-46
వయససస:69
లఇ: పప
1444 RBE2168573
పపరర: కసశమక గబతస కకఇడ

100-77/192

100-77/195

100-77/198

100-77/201

100-77/204

100-77/207

100-77/210

తఇడక:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-54/1
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1454 RBE1206136
పపరర: వనఇకటటశశరరట నసకన

1457 RBE2168631
పపరర: పపరషమక గగటట ఇ

1460 RBE2168656
పపరర: వనఇకమక అరరగరల

1463 RBE1827856
పపరర: రమణ గరరకపసటట

100-77/213

1466 RBE1228262
పపరర: భబరత జకసక

100-77/202

1469 RBE2168680
పపరర: పసరశతమక నసకన
భరస : చనమఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:11-54/1
వయససస:55
లఇ: ససస స

1449 RBE2168599
పపరర: జజనకమక పసనసగగఇడ

100-77/197

1452 LHL3873833
పపరర: హనసమఇత రసవప గరరకపసటట

100-77/200

1455 RBE2168615
పపరర: రసమకకటమక గరరకపసటట

100-77/203

భరస : వరససశమ
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-77/205

1458 RBE2168649
పపరర: రసమకకటమక గరరకపసటట

100-77/206

భరస : హనసమఇతరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-49/1
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-77/208

1461 RBE0644575
పపరర: లకరసబమక ఆరరగరలమ

100-77/209

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-51
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-77/211

1464 RBE0997769
పపరర: లకకక పసనసగగఇడ

100-77/212

భరస : శశనవససరవప
ఇఇటట ననఇ:11-52
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-77/214

తఇడక:డ అయలయయ జకసక
ఇఇటట ననఇ:11-54
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-77/216

100-77/194

తఇడక:డ వరసససశమ
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : వశశనదథఇ గరరకపసటట
ఇఇటట ననఇ:11-51/a
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:11-52
వయససస:50
లఇ: ససస స
1468 LHL2625697
పపరర: చనమఇగయయ నసకన

100-77/199

భరస : నరసపఇహరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడక:డ మలట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-51
వయససస:80
లఇ: పప
1465 RBE2168672
పపరర: మలలట శశరర నసకన

1451 LHL2625788
పపరర: వశశనదధఇ గరరకపసటట

1446 LHL2625499
పపరర: శశనవససరసవప పసనసగగఇడ

భరస : రసమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:11-47
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : శవసరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-49
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటకకటయయ నసకనద
ఇఇటట ననఇ:11-50
వయససస:22
లఇ: ససస స
1462 RBE2168664
పపరర: సససదయయ అరరగల

100-77/196

తఇడక:డ సపదబయయ నసకన
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడక:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:74
లఇ: పప
1459 RBE1945807
పపరర: నవయమలలఠస నసకనద

1448 RBE1206144
పపరర: అననపపరష పసనసగగఇడ

100-77/191

తఇడక:డ రసమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-47
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ వరసససశమ
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:11-48
వయససస:38
లఇ: ససస స
1456 RBE2168623
పపరర: వరసససశమ గరరకపసటట

100-77/193

భరస : పపరష చఇదడరసవప పసనసగగఇడ
ఇఇటట ననఇ:11-47
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:11-47
వయససస:66
లఇ: పప
1453 RBE0644583
పపరర: పడమల పసడక

1445 RBE2168581
పపరర: కకఇడలక గబతస కకఇడ

1443 RBE0580068
పపరర: అదచయయ గబతస కకఇడ
తఇడక:డ సప మయయ
ఇఇటట ననఇ:11-46/1
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడక:డ ఆదచయయ
ఇఇటట ననఇ:11-46/1
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమకకషష
ఇఇటట ననఇ:11-47
వయససస:35
లఇ: పప
1450 RBE2168607
పపరర: రసమకకషసష పసనసగగఇడ

100-77/190

తఇడక:డ కకఇడలక గబతస కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:11-46
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:11-46/1
వయససస:50
లఇ: ససస స
1447 LHL2625507
పపరర: పపలమటరసవప పసనసగగఇడ

1442 RBE1220813
పపరర: సశపన గబతస కకఇడ

1467 RBE1474683
పపరర: నదగ జజయత జకక

100-77/215

భరస : వనఇకటటష జకక
ఇఇటట ననఇ:11-54
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-77/217

1470 RBE0997793
పపరర: సఇధదయరసణణ నసకనద

100-77/218

తఇడక:డ చన మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:11-54-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
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1471 LHL2625812
పపరర: కకషసషరరడకడ గగటట ఇ

100-77/219

తఇడక:డ సతయనదరసయణరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-55
వయససస:54
లఇ: పప
1474 RBE0872317
పపరర: రసమయయ నసకన

100-77/222

100-77/225

100-77/228

100-77/231

100-77/234

100-77/237

100-77/240

తఇడక:డ అఇకసళళళ
ఇఇటట ననఇ:11-61/1
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1487 RBE0580621
పపరర: పప తతలకరయయ వనలశశటట

1490 RBE0996092
పపరర: పపరమక చలవసదద

1493 RBE0997801
పపరర: సతయనదరసయణ వనలషసటట

100-77/243

1496 RBE0997744
పపరర: శసఇత కకటటట

1499 RBE0580092
పపరర: వరసససశమ గరరకపసటట
తఇడక:డ అఇకసళళళ
ఇఇటట ననఇ:11-61/1
వయససస:38
లఇ: పప

100-77/227

100-77/230

100-77/232

1485 LHL3880820
పపరర: పపషసపవత మమరఇ

100-77/233

భరస : చనవనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-77/235

1488 RBE0872192
పపరర: అనఇత లకకక చదటటరర

100-77/236

భరస : రసమ రసవప
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-77/238

1491 RBE0997728
పపరర: అమభలయ వనలశశటట

100-77/239

భరస : శశనవసస రసవప వనలశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-77/241

1494 RBE2168722
పపరర: చనవనఇకటటశశరరట మమరఇ

100-77/242

తఇడక:డ శవయయ
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:56
లఇ: పప
100-77/244

తఇడక:డ ఆధదనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-77/246

1479 RBE2168714
పపరర: ససతదరసమయయ మమరఇ

1482 RBE2492866
పపరర: వనఇకట పపరషప తస మ రసవప
ననలట కరర
తఇడక:డ శశనవసస రసవప ననలట కరర
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:33
లఇ: పప
1498 LHL2625739
పపరర: హరరబబబబ గరరకపసటట

1484 RBE0648410
పపరర: నదగమలలట శశరర ననలట కరర

100-77/224

100-77/229

భరస : ససతదరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : పప తతలకరయయ
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:28
లఇ: ససస స
1495 RBE0580076
పపరర: సససదయయ గసలఇ

1481 RBE1993096
పపరర: నదరసయణ ననలట కరర

1476 RBE1496850
పపరర: ఆశస జజయత మమరఇ

తఇడక:డ శవయయ
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడక:డ నదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ రసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:36
లఇ: పప
1492 RBE0997736
పపరర: తడవనణణ వనలశశటట

100-77/226

భరస : శశనవససరసవప
ఇఇటట ననఇ:11-59/1
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడక:డ నదరసయణ వనలశశటట
ఇఇటట ననఇ:11-60
వయససస:37
లఇ: పప
1489 RBE0872267
పపరర: రమమరసవప చచటటరర

1478 RBE2168706
పపరర: శశరసమమభరరస మమరఇ

100-77/221

భరస : అమర నదథ మమరఇ
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పపలట యయ ననలట కరర
ఇఇటట ననఇ:11-57
వయససస:89
లఇ: పప

భరస : సతయనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:11-59
వయససస:32
లఇ: ససస స
1486 RBE0580571
పపరర: శశనవసస రసవప వనలశశటట

100-77/223

తఇడక:డ శవయయ
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడక:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:29
లఇ: పప
1483 RBE0648378
పపరర: పపషపవత జకక

1475 RBE0995987
పపరర: వనఇకటటసశరరట నసకన

1473 LHL3873999
పపరర: అమరనదధ మమరఇ
తఇడక:డ ససతదరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ససతదరసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:62
లఇ: ససస స
1480 RBE0872309
పపరర: లకకయయ నసకన

100-77/220

భరస : కకషసషరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-55
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడక:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:11-56
వయససస:29
లఇ: పప
1477 RBE2168698
పపరర: శవమక మమరఇ

1472 LHL3880879
పపరర: భబగయఇ గగటట ఇ

1497 RBE1723287
పపరర: సససదయయ కకటటట

100-77/245

తఇడక:డ ఆదదనదరసయణ కకటటట
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:25
లఇ: పప
100-77/247

1500 RBE0644559
పపరర: పపడమమక గరరకపసటట

100-77/248

భరస : హరరబబబబ
ఇఇటట ననఇ:11-61/1
వయససస:34
లఇ: ససస స
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1501 RBE2168730
పపరర: పపననమక గరరకపసటట

100-77/249

భరస : అఇకసళళళ
ఇఇటట ననఇ:11-61/1
వయససస:65
లఇ: ససస స
1504 RBE0580084
పపరర: లకకక నరసయయ శవఇగబల

100-77/252

100-77/255

100-77/258

100-77/261

100-77/264

100-77/267

100-77/270

భరస : కకలట యయ
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1514 RBE0872176
పపరర: శవ రరడకడ గగటట ఇ

1517 RBE1206227
పపరర: అనత గఇటబ

1520 RBE1309419
పపరర: శశనవసస రసవప మరఇ

1523 RBE0872242
పపరర: అనల కకమమర జకక

100-77/273

1526 RBE0872184
పపరర: శవ పసరశత గసలఇ

100-77/262

1529 RBE1176107
పపరర: రసమమఇజననయబలక గసలఇ
తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:35
లఇ: పప

1509 LHL4215174
పపరర: లకకకనదరసయణ కకటటట

100-77/257

1512 RBE1807890
పపరర: గగపపచఇద జకక

100-77/260

1515 RBE0872200
పపరర: ససజజత గగటట ఇ

100-77/263

తఇడక:డ శవ రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-77/265

1518 RBE0872234
పపరర: జజయత నసకన

100-77/266

భరస : శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:11-69
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-77/268

1521 RBE0872226
పపరర: మధస లత మమమడక

100-77/269

తఇడక:డ నదగరశశర రసవప
ఇఇటట ననఇ:11-69/1
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-77/271

1524 RBE1206169
పపరర: కకరణ కకమమర మమమడక

100-77/272

తఇడక:డ నదగరశశర రసవప మమమడక
ఇఇటట ననఇ:11-72
వయససస:27
లఇ: పప
100-77/274

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-77/276

100-77/254

తఇడక:డ ఇలట యయ జకక
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడక:డ నరసపఇహ రసవప
ఇఇటట ననఇ:11-70
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : శశరసమమభరరస
ఇఇటట ననఇ:11-73
వయససస:48
లఇ: ససస స
1528 RBE1176073
పపరర: చఇదస గసలఇ

100-77/259

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట మరఇ
ఇఇటట ననఇ:11-69
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడక:డ సదదశవ రసవప గఇట
ఇఇటట ననఇ:11-69/A
వయససస:20
లఇ: పప
1525 LHL2625895
పపరర: మమధవ మమరఇ

1511 RBE1228247
పపరర: అశశక కకమమర జకసక

1506 RBE1807866
పపరర: సతష కకమమర మమరఇ

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:11-64
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : సససదయయ గఇటబ
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప మరఇ
ఇఇటట ననఇ:11-69
వయససస:30
లఇ: ససస స
1522 RBE1723295
పపరర: చచసతనయ గఇట

100-77/256

తఇడక:డ రసమకకషష రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : శశనవసస రసవప గఇటబ
ఇఇటట ననఇ:11-68
వయససస:33
లఇ: ససస స
1519 RBE1236984
పపరర: నదగ పపడయమఇక మరఇ

1508 RBE2168755
పపరర: లకకక శవఇగబల

100-77/251

తఇడక:డ చనన వనఇకటటశశరరట మమరఇ
ఇఇటట ననఇ:11-63
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడక:డ నరసపఇహరసవప జకసక
ఇఇటట ననఇ:11-66
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడక:డ ఐలయయ
ఇఇటట ననఇ:11-67
వయససస:23
లఇ: పప
1516 RBE1206201
పపరర: పపషసపవత గఇటబ

100-77/253

భరస : చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-63/2
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశనవసస రసవప
ఇఇటట ననఇ:11-65
వయససస:28
లఇ: పప
1513 RBE1827864
పపరర: గగపపచఇద జకక

1505 RBE0644419
పపరర: పదదకవత శవఇగబలమ

1503 LHL3873825
పపరర: నరసపఇహరసవప పసనసగగఇడ
తఇడక:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:11-62
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : లకకక నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:11-63
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడక:డ లకకక నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:11-63/2
వయససస:59
లఇ: పప
1510 RBE0872283
పపరర: భబనస పడకసష నసకన

100-77/250

తఇడక:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-61/1
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడక:డ చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:11-63
వయససస:36
లఇ: పప
1507 RBE0580100
పపరర: చలమయయ శవఇగబల

1502 RBE2168748
పపరర: అఇకసళళళ గరరకపసటట

1527 RBE0996043
పపరర: కకలట యయ గసలఇ

100-77/275

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:27
లఇ: పప
100-77/277

1530 RBE1220839
పపరర: శవ నదగయయ గసలఇ

100-77/278

తఇడక:డ కకటయయ గసలఇ
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:28
లఇ: పప
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1531 RBE1854769
పపరర: ససయ గలఇ

100-77/279

తఇడక:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:11-77
వయససస:20
లఇ: పప
1534 RBE1635713
పపరర: మమనస మమరఇ

100-77/282

100-85/248

100-77/284

100-77/286

100-87/724

1549
పపరర: పవన కకమమర కకతస

100-84/757

100-84/760

1538 RBE1584218
పపరర: శవ మహన తతమబరరకకటట

1541 RBE1441385
పపరర: పదకజ బబ లట ఇ

1544 RBE2005650
పపరర: రగశరరడకడ మమసరస ల

1547 RBE1206318
పపరర: వనఇకటటశశర రరడకడ గగటట ఇ

1550 RBE1105916
పపరర: కకఇడలరసవప కకటటట

1553 LHL2690741
పపరర: వనఇకమక ఎరమమల
భరస : జకశయయ
ఇఇటట ననఇ:615
వయససస:79

100-76/424

భరస : కకటట రరడకడ జఇగస
ఇఇటట ననఇ:4388
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-85/247

తఇడక:డ మసససన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:11-299
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-85/249

100-85/250

100-87/723

1559 RBE1474717
పపరర: నవన కకమమర వలశశటట
తఇడక:డ ససఇబశవ రసవప వలశశటట
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:27
లఇ: పప

1542 RBE1206250
పపరర: పసవన నసకన

100-77/285

1545 RBE1723881
పపరర: ససదరరనఇ పలలటకకన

100-85/251

తఇడక:డ పడభబకరరసవప పలలట కకన
ఇఇటట ననఇ:17-194
వయససస:37
లఇ: పప
100-77/287

1548 RBE1862390
పపరర: కరరషక షపక

100-85/252

తఇడక:డ చఇద బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:21/B
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-76/423

1551 RBE1743814
పపరర: వనఇకటరమణ చననపరరడకడ

100-85/253

భరస : లకకణ రరడకడ బబ డడ పసటట
ఇఇటట ననఇ:106
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-85/254

1554 RBE1723998
పపరర: శవకకషష వలలట పప

100-85/255

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట వలలట పప
ఇఇటట ననఇ:802
వయససస:42
లఇ: పప
100-76/1

భఇధసవప: భకలక బబణదవత భకకలక
ఇఇటట ననఇ:
వయససస:39
లఇ: ఇ
100-74/7

100-87/738

తఇడక:డ నరసపఇహ రసవప నసకన
ఇఇటట ననఇ:16-42
వయససస:27
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

1556 RBE1676758
పపరర: భభమక బబణదవత

1539 RBE2501609
పపరర: రవ తదజ గబఇడద
తఇడక:డ సససదద రసవప గబఇడద
ఇఇటట ననఇ:15-29
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడక:డ లచచయయ కకటటట
ఇఇటట ననఇ:95-8
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడక:డ శశశదద వల షపక
ఇఇటట ననఇ:303/1
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడక:డ రఇగసరసవప ససమననన
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:21
లఇ: పప

1536 RBE1963297
పపరర: శలక షపక

తఇడక:డ కకససష రరడకడ గగటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:18 VARDDU
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడక:డ సతయనదరసయణ
ఇఇటట ననఇ:33
వయససస:32
లఇ: పప

1558 RBE1943612
పపరర: హరరవరబన ససమననన

100-77/283

భఇధసవప: జయశశ మమసరస ల
ఇఇటట ననఇ:17-8
వయససస:57
లఇ: పప

1546 RBE2005726
పపరర: వ యల యస లతద కకమమరర
తతమబ
భరస : ససదరరనఇ పలలటకకన
ఇఇటట ననఇ:17-194
వయససస:35
లఇ: ససస స

1555 RBE1223544
పపరర: రమమదదవ జఇగస

1535 RBE1176024
పపరర: ససయ పడకసశ శశనవససరసవప

భరస : నదగరశశర రసవప బబ లట ఇ
ఇఇటట ననఇ:16-36
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటసశరరట నసకనద
ఇఇటట ననఇ:16-51
వయససస:30
లఇ: పప

1552 RBE2497766
పపరర: అకబర షరరఫ షపక

100-77/281

తఇడక:డ శసమభయల తతమబరరకకటట
ఇఇటట ననఇ:12/69
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ పప తతలకరయయ నసకన
ఇఇటట ననఇ:16/27
వయససస:40
లఇ: పప
1543 RBE1474691
పపరర: శశనవసస రసవప నసకనద

1533 RBE1635705
పపరర: మదన శవ ససయ పడశసఇత
మమరఇ
తఇడక:డ శశరసమ మభరరస మమరఇ
ఇఇటట ననఇ:11-78
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడక:డ నసకనద
ఇఇటట ననఇ:11-83
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : శసమభయల తతమబరరకకటట
ఇఇటట ననఇ:12/69
వయససస:60
లఇ: ససస స
1540 LHL3873973
పపరర: శవనదగయయ నసకన

100-77/280

భరస : వకశమ
ఇఇటట ననఇ:11-78
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడక:డ శశరసమ మభరరస మమరఇ
ఇఇటట ననఇ:11-78
వయససస:22
లఇ: ససస స
1537 RBE1584192
పపరర: సఇతతషమక తతమబరరకకటట

1532 RBE0997751
పపరర: ససశత గరరకపసటట

1557 RBE1943414
పపరర: మహహష సశరష

100-74/5

తఇడక:డ కకటటశశరరసవప సశరష
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:24
లఇ: పప
100-77/1

1560 RBE1383850
పపరర: పపషపలత నసకన

100-77/2

భరస : కకఇడయయ నసకన
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:33
లఇ: ససస స
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1561 RBE1584119
పపరర: కలమయణణ బఇడదరర

100-85/1

తఇడక:డ శశనస బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:28
లఇ: ససస స
1564 RBE1723188
పపరర: వఇశ కకషష సపవనగబలమ

100-85/2

తఇడక:డ శశనవససరసవప బఇడదరర
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:30
లఇ: పప
100-77/288

తఇడక:డ సపవనగబలమ
ఇఇటట ననఇ:ALUGUMALLAPADU
వయససస:21
లఇ: పప
1567 RBE1472372
పపరర: లకకక చదగఇటట

1562 RBE1584143
పపరర: శశనస బఇడదరర

1565 RBE1723162
పపరర: రసజరష కససస

1568
పపరర: శరత చఇదడ గగళట

భరస : వజయభబసకర రరడకడ చదగఇటట
ఇఇటట ననఇ:APPARTMENT NO:101
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పసఇటయయ గగళట
ఇఇటట ననఇ:Apt G
వయససస:33
లఇ: పప

1570 RBE1475581
పపరర: ఓఇ పడకసశ శరక

1571 RBE1475623
పపరర: సఇగరతద కకమమరర

100-85/1034

100-86/1

తఇడక:డ బబడచ ససహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:0-0
వయససస:22
లఇ: పప
100-77/289

తఇడక:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:ALUGUMALLEPADU
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-76/426

1563 RBE1744036
పపరర: ససభబన షపక

1566 RBE1454032
పపరర: రసమచఇదదడ రరడకడ చదగఇటట

100-76/425

తఇడక:డ వజయభబసకర రరడకడ చదగఇటట
ఇఇటట ననఇ:APPARTMENT NO:101
వయససస:37
లఇ: పప
100-76/435

1569
పపరర: నవన కకమమర గగళళ

100-74/758

తఇడక:డ నదరసయణ గగళళ
ఇఇటట ననఇ:APT# M27
వయససస:28
లఇ: పప
100-85/1035

1572 RBE1475722
పపరర: రసఇ దయమళ మనద

100-87/726

తఇడక:డ దదననశ శరక
ఇఇటట ననఇ:B/1 RAILWAY COLONY
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : పడససద సపఇహ శసఖల దదవ
ఇఇటట ననఇ:B/1 RAILWAY COLONY
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ఘఘమ మమన లమల మనద
ఇఇటట ననఇ:B/1 RAILWAY COLONY
వయససస:33
లఇ: పప

1573 RBE1454495
పపరర: పడదదప కకమమర సపఇగ

1574 RBE1475607
పపరర: బకకలక తదళళరర

1575 RBE1115139
పపరర: అఇజల బఇడట

100-87/725

తఇడక:డ సతయనదరసయణ సపఇగ
ఇఇటట ననఇ:B TIPE COLANY
వయససస:53
లఇ: పప
1576 RBE1441484
పపరర: వజరఇదడ కకమమర

100-87/727

తఇడక:డ రసఇజసపఇహ
ఇఇటట ననఇ:CTIPE COLANY
వయససస:33
లఇ: పప
1579 RBE1307926
పపరర: రమమశ అకకకనపలట

100-74/749

100-84/750

తఇడక:డ లకకక నదరసయణ వననసన
ఇఇటట ననఇ:DOOR NO 9-592
వయససస:34
లఇ: పప
1585 RBE1064807
పపరర: నవన కకమమర కకరస ర
తఇడక:డ వనఇకయయ కకరస ర
ఇఇటట ననఇ:F/25
వయససస:32
లఇ: పప
1588 RBE1102615
పపరర: రసమకకషష కఇదడత
తఇడక:డ శశనవసస రసవప కఇదడత
ఇఇటట ననఇ:H NO 9-688
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : చఇదడ శశఖర బఇడట
ఇఇటట ననఇ:C/O Y KOTESWARARAO D NO
వయససస:48
లఇ: ససస స

1577 RBE0995631
పపరర: వనఇకటటష ఆలలటట

1578 RBE1110659
పపరర: ససబబబరసవప ససరర

100-76/428

1580 RBE1475052
పపరర: మహమకద హససన
అహమద
తఇడక:డ అలల ససహహబ
ఇఇటట ననఇ:D.NO :10-234
వయససస:72
లఇ: పప

100-84/747

1583 RBE1453810
పపరర: వజయ లకకక ఆరర

100-74/750

1586 RBE0655589
పపరర: రహఇతతలలమ షపక

1589 RBE1104918
పపరర: అఇజల దదచదపలట
భరస : కకటటశశర రసవప దదచదపలట
ఇఇటట ననఇ:H.NO:9-291/A
వయససస:36
లఇ: ససస స

1581 RBE1475086
పపరర: మహమకద మఇమబన

100-84/749

భరస : మహమకద హససన అహమద
ఇఇటట ననఇ:D.NO:10-234
వయససస:65
లఇ: ససస స
1584 RBE1862663
పపరర: ఆదద లకకక బబ దదట

100-85/1036

భఇధసవప: లకకక బబ దదట
ఇఇటట ననఇ:DURGA BHAVANI COLONY
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-87/728

తఇడక:డ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:H.NO-8-214
వయససస:37
లఇ: పప
100-85/1037

100-84/748

తఇడక:డ హరరనదథ ససరర
ఇఇటట ననఇ:D.NO 9-655/3,BACK OF RAM
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ససతదరసమ రరడడ క ఆరర
ఇఇటట ననఇ:DR NO 5-195
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-76/429

100-76/427

తఇడక:డ రసమయయ తదళళరర
ఇఇటట ననఇ:B TYPE RAILWAY COLONY
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడక:డ ససఇదర రసవప ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:D.NO. 4-136/1
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడక:డ నదగరశశర రసవప అకకకనపలట
ఇఇటట ననఇ:D.NO: 2-90
వయససస:26
లఇ: పప
1582 RBE1222215
పపరర: చఇదడ శశఖర కకమమర వననసన

100-85/1033

1587 RBE0957581
పపరర: అయబష షపక

100-84/751

భరస : కరరమబలమట షపక
ఇఇటట ననఇ:H NO 9-304
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-85/1039

1590 RBE1102870
పపరర: రరకకకణణ మననజ బఇడ

100-85/1040

తఇడక:డ బ బ యస వ ఆర రసజజ గగపసల రస
ఇఇటట ననఇ:H.NO:9-679
వయససస:30
లఇ: పప
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1591 RBE1102623
పపరర: లకకక పడసనన కఇదడత

100-85/1038

భరస : రసమకకషష కఇదడత
ఇఇటట ననఇ:H NO: 9-688
వయససస:34
లఇ: ససస స
1594 RBE1743707
పపరర: శవ పసరశత గగలట

100-84/753

100-74/751

100-74/754

100-76/432

100-85/1041

100-85/1043

భరస : వనమబలపలట రమమశ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:railway colony
వయససస:51
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-74/755

1604 RBE1154442
పపరర: మరరయబబబబ కమకలపలట

1607 RBE1165811
పపరర: వనఇకటటశశశమక వలలట పప

1610 RBE1453729
పపరర: జజయతక కనబ న కకఇడద

100-84/756

1613 RBE1454487
పపరర: రతనబబబబ కనబ న కకఇడద

100-84/754

1616 RBE1165852
పపరర: ఎలజబబత నసకబతస న

1599 RBE1105403
పపరర: సససదద రరడడ క వననదన

100-74/753

1602 RBE1383660
పపరర: లకకక రరడడ క గగఇగటట

100-74/756

1605 RBE1165076
పపరర: పపరష యయ గగగబల

100-84/755

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట గగగబల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:34
లఇ: పప
100-87/730

1608 RBE0449611
పపరర: కకమమరర చలమట

100-85/1042

భరస : వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:NO-D-NO
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-74/757

1611 RBE1453935
పపరర: మణణకకమమర కనబ న కకఇడద

100-76/433

తఇడక:డ రతనబబబబ కనబ న కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:PLOT.NO.53
వయససస:36
లఇ: పప
100-87/731

తఇడక:డ తదటయయ కనబ న కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:PLOT.NO.53
వయససస:55
లఇ: పప
100-76/434

100-76/431

తఇడక:డ వనఇకట రరడకడ గగఇగటట
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:67
లఇ: పప

తలట : మణణకకమమర కనబ న కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:PLOT.NO.53
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రతనబబబబ కనబ న కకఇడద
ఇఇటట ననఇ:PLOT.NO.53
వయససస:49
లఇ: ససస స
1615 RBE1952332
పపరర: వనమబలపలట లకకక

1601 RBE1308031
పపరర: వనఇకటటసశరరట నసతలపసటట

1596 RBE1676378
పపరర: మసస నబ దసదచకకల

తఇడక:డ ససఇబ వననదన
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : శశనస వలలట పప
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడక:డ వనఇకటటశశరరట
ఇఇటట ననఇ:NO-D-NO
వయససస:32
లఇ: పప
1612 RBE1454388
పపరర: కకమమరర కనబ న కకఇడద

100-74/752

తఇడక:డ బబచచఇ కమకలపలట
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడక:డ అపసపల ససశమ సఇకకరసతడ
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:38
లఇ: పప
1609 RBE0449629
పపరర: చలమట రవ

1598 RBE1100924
పపరర: రసమచఇదడ రరడకడ బబరరడకడ

100-76/430

భరస : జమల దసదచకకల
ఇఇటట ననఇ:NEAR WATER TANK BAZAR
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడక:డ హనసమయయ నసతలపసటట
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడక:డ జయరసవప కఇదసల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:27
లఇ: పప
1606 RBE1483494
పపరర: దదవపడడ సఇకకరసతడ

100-87/729

తఇడక:డ గగవఇద రరడకడ బబరరడకడ
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : శశఇబ రరడకడ వననదన
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:50
లఇ: ససస స
1603 RBE1088856
పపరర: భబగయ రసజ కఇదసల

1595 RBE1312487
పపరర: కకటటశశరర ససగర

1593 RBE0723437
పపరర: జగనదనథఇ మనదవత
తఇడక:డ కపపర నదయక
ఇఇటట ననఇ:N.A.
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : కకఇడలక ససగర
ఇఇటట ననఇ:NADIKUDI
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడక:డ పపరనయయ కకరరమమళ
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:54
లఇ: పప
1600 RBE1105411
పపరర: పపననమక వననదన

100-84/752

తఇడక:డ కకషష మభరరస ఆతతకకరర
ఇఇటట ననఇ:MASID DAGGARA
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడక:డ ససబబ రసవప గగలట
ఇఇటట ననఇ:NADIKUDI
వయససస:22
లఇ: ససస స
1597 RBE1100874
పపరర: వనఇకటటససశరసవ కకరరమమళ

1592 RBE1862036
పపరర: ఫణణ కకమమర ఆతతకకరర

1614 RBE1441898
పపరర: రసజరఇదడ భగత

100-87/732

తఇడక:డ బకశమ భగత
ఇఇటట ననఇ:RAILWAY COLINY Q-9/4
వయససస:35
లఇ: పప
100-87/733

భరస : నదగరసజ నసకబతస న
ఇఇటట ననఇ:SC COLONY
వయససస:29
లఇ: ససస స
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