దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-16
1
RBE0258798
పపరర: జజనమమ మమడడ

100-73/18

తఇడడ:డ శశఇసస నస మమడడ
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:31
లఇ: ససస స
4
RBE0463059
పపరర: ససనత ననననపస గగ

100-73/21

100-73/26

100-73/29

100-73/32

100-73/35

100-73/38

100-73/41

భరస : బబబగరశవప మళళలఇగర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

14
RBE1675099
పపరర: కకషషఇ రశజ చలల

17
RBE1721778
పపరర: మహన రశవప కకమగమ

20
RBE1721901
పపరర: కశఇతయయ పపరరపస గగ

23
RBE1722008
పపరర: వజయ ననగ జజయత వరల

100-73/44

26
RBE1722495
పపరర: సససదన బ షపక

100-73/33

29
RBE1852508
పపరర: శరరమణణ యడడ
ల రర
భరస : అబడహఇ యడడ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:40
లఇ: ససస స

9
RBE1534551
పపరర: ననగమణణ గఇధఇ

100-73/28

12
RBE1674951
పపరర: ససబబబ రశవప తమమశశటట

100-73/31

15
RBE1677848
పపరర: వరలకడమ తమమశశటట

100-73/34

తఇడడ:డ ససబబబ రశవప తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-73/36

18
RBE1721786
పపరర: ఎసపస రర రశణణ కకమగమ

100-73/37

భరస : మహన రశవప కకమగమ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-73/39

21
RBE1721950
పపరర: రశజజశశరర వవలలలల

100-73/40

తఇడడ:డ ఎలషశబబబగ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-73/42

24
RBE1722123
పపరర: మరరయ కలమమరర కఇదసల

100-73/43

భరస : యయససదనసస కఇదసల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-73/45

భరస : ననగగలమరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-73/47

100-73/25

తఇడడ:డ కకటయయ తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప వరల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడలల నసససఇ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: పప
28
RBE1852052
పపరర: ననగజఇదడఇ మళళలఇగర

100-73/30

తఇడడ:డ కశశయయ పపరరపస గగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఎలషశబబబగ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:25
లఇ: పప
25
RBE1722313
పపరర: శశనవశసస నసససఇ

11
RBE1674944
పపరర: శశనవశస రశవప తమమశశటట

6
RBE1441716
పపరర: వనఇకటటశశరర యమణనల

భరస : ససతయయ గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదద అననన రశవప కకమగమ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ కశశయయ పపరరపస గగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: ససస స
22
RBE1721968
పపరర: అమర జజసస వవలలలల

100-73/27

తఇడడ:డ నరససఇహ రశవప చలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ ననగగఇడల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: ససస స
19
RBE1721893
పపరర: కలలన పపరరపస గగ

8
RBE1534510
పపరర: సససదన రశవప పసరరకకటట

100-73/20

భరస : మఇగయయ యమణనల
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబ రశవప తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశజ కటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: పప
16
RBE1679620
పపరర: సశగరరక ననగగఇడల

100-73/22

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రశవప పసరరకకటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : సశగర బబబగ పసరరపస గగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:33
లఇ: ససస స
13
RBE1675024
పపరర: శశయఇ కటట

5
RBE1638444
పపరర: మసశసన వల షపక

3
RBE0462978
పపరర: మమరర చనటల
భరస : మమరరయమదనసస చనటల
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసససన సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశఘవయమయ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:47
లఇ: పప
10
RBE1672765
పపరర: మరరయమమ పసరరపస గగ

100-73/19

భరస : ననగమలల యయ నలల కలరరస
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ఏషయయ ననననపస గగ
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:33
లఇ: ససస స
7
RBE0988834
పపరర: నరససఇహరశవవ ఆమడ

2
RBE0462929
పపరర: మరరయమమ నలలకలరరస

27
RBE1852037
పపరర: మరరయ బబబగ మమలలఇగర

100-73/46

తఇడడ:డ బబబగ రశవప మమలలఇగర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: పప
100-73/48

30
RBE1979582
పపరర: లల కలమమరర కటటటఇపవడడ

100-73/49

భరస : జజన బబరరక కటటటఇపవడడ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:37
లఇ: ససస స

Page 3 of 55

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-16
31
RBE1979590
పపరర: జజన బబరరక కటటటఇపవడడ

100-73/50

తఇడడ:డ జజన అఊజసపన కటటటఇపవడడ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:47
లఇ: పప

32
RBE1991231
పపరర: సశఇబయయ ఓరరర
తఇడడ:డ దసరర యయ ఓరరర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:48
లఇ: పప

100-73/53 35
34
RBE1992015
RBE1992205
పపరర: సతయననరశయణ రగడడడ అననపపరగడడడ
పపరర: జజసమమ కకమగమ

తఇడడ:డ శవ రగడడడ అననపపరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: పప
37
RBE1853233
పపరర: షపక శశశదన

100-74/9

భరస : షపక సససదన
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:26
100-74/12

తఇడడ:డ లఇగయయ పసరరకకటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:54
లఇ: పప
43
RBE1853761
పపరర: వనఇకటటశశరరల అకకకనపలల

100-74/15

100-76/7

100-82/709

100-73/57

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:34
లఇ: పప
55
RBE0444703
పపరర: రశణణ చనగఇటట

తఇడడ:డ శశనవశస రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

47
RBE1859115
పపరర: శశనస సశగర

50
RBE1442144
పపరర: హనసమమ ననయక బబనవతత

100-73/60

100-74/13

42
RBE1853316
పపరర: ఖజ హహసపన షపక

100-76/3

45
RBE1308692
పపరర: సఇధయ శశపత

100-81/7

48
RBE1730365
పపరర: బబజ అకకకనపలల

100-90/3

51
LHL3878386
పపరర: ననగమణణ చనగఇటట

54
LHL4215422
పపరర: సస మమమ గరలమల

100-73/58

భరస : మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:68

లఇ: పప

భరస : వనఇకయయ రశచకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:61
లఇ: ససస స

100-74/14

100-76/6

100-82/2

తఇడడ:డ రఇగయయ అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:34
లఇ: పప

53
LHL4215216
పపరర: వనఇకటటశ కకగఇటట

59
RBE1088310
పపరర: ఈశశరమమ రశచకకఇడ

100-74/11

తఇడడ:డ ఆనఇదరశవప శశపత
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:52
లఇ: ససస స

56
RBE0692921
పపరర: అఇజనవయగలల చలమల

100-73/55

తఇడడ:డ హరరమ రశద షపక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:28
లఇ: పప

100-73/61

తఇడడ:డ సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:77
లఇ: పప
100-73/63

39
RBE1540269
పపరర: మలల యయ వననసన

తఇడడ:డ ననగజశశర రశవప ననయక బబనవతత
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:32

తఇడడ:డ శశనవశస రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
58
RBE0886028
పపరర: అనడష సశగఇటట

44
RBE1308627
పపరర: అరరణ శశపత

36
RBE1992221
పపరర: కకటటశశరర కకమగమ

తఇడడ:డ రశయగలల వననసన
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ సశఇబయయ సశగర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరజష పస లలపలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: ససస స
52
LHL4215208
పపరర: మరరయ బబబగ కమమలపలల

100-74/10

లఇ: ససస స

41
RBE1672955
పపరర: మహన సశయ దదవరశశటట

100-73/52

తఇడడ:డ జయరశవప కకమగమ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆనఇదరశవప శశపత
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనరశజ మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:26
లఇ: ససస స
49
RBE2518215
పపరర: శశశలజ పస లలపలల

100-73/54

తఇడడ:డ పడసశద దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపన అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:37
లఇ: పప
46
RBE1308718
పపరర: రశజజశశరర మఇగళగరరర

38
RBE1853258
పపరర: షపక సససదన బ

33
RBE1991249
పపరర: వజయ ఓరరర
భరస : సశఇబయయ ఓరరర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జయరశవప కకమగమ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక మమలమల
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:28
లఇ: పప
40
RBE1540285
పపరర: చఇదడశశఖర పసరరకకటట

100-73/51

100-73/56

100-73/59

లఇ: ససస స

57
RBE0800532
పపరర: శశదదవ చనగఇటట

100-73/62

తఇడడ:డ శశనవశస రగడడ చనగఇటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-73/64

60
RBE1223536
పపరర: కకప బలల

100-73/65

తఇడడ:డ భభషణఇ బలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:32
లఇ: ససస స
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61
RBE1425009
పపరర: పదమ మహఇకశళ

100-73/66

భరస : ననగచనరర మహఇకశళ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
64
RBE1534502
పపరర: ననగచనరర మహఇకశళ

100-73/69

100-73/72

100-73/75

100-73/78

100-73/81

100-73/84

100-73/87

భరస : జననరరన
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26

లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE1675040
పపరర: శశనవశసరగడడడ బబరగడడడ

77
RBE1675230
పపరర: అలలఖయ ఆలలటట

80
RBE1722479
పపరర: దదలలమ మసశల

83
RBE1808591
పపరర: భగవనవశశరర సతతస నపలల

100-73/90

86
RBE1852326
పపరర: ననగరశజ బబ నవగశ

100-73/79

89
RBE1922590
పపరర: जजजजजजजजज जजजजजजज
తఇడడ:డ जजजजजज जजज जजजजजजज
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

69
RBE1672849
పపరర: రశమగలమమ పడసశదఇ

100-73/74

72
RBE1674936
పపరర: సరరజన కకమగమ

100-73/77

75
RBE1675057
పపరర: శశలకడమ బబరగడడ

100-73/80

తఇడడ:డ ఓబగల రగడడడ బబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-73/82

78
RBE1721877
పపరర: శశశలజ తలల పపరగడడడ

100-73/83

తఇడడ:డ సససదనరగడడడ తలల పపరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-73/85

81
RBE1808559
పపరర: వనఇకటటష బఇడల

100-73/86

తఇడడ:డ రవ బఇడల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21
లఇ: పప
100-73/88

84
RBE1851872
పపరర: ననగరశజ బబ నవగశ

100-73/89

తఇడడ:డ బకఇ బబ నవగశ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21
లఇ: పప
100-73/91

తఇడడ:డ బకఇ బబ నవగశ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: పప
100-73/93

100-73/71

భరస : కకటటశశరరశవప కకమగమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకమచనరర సతతస నపలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరశసశశమ మసశల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: పప
88
RBE1852581
పపరర: శశశవణణ పటబడ

100-73/76

తఇడడ:డ నగజశశరరశవప మసశల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశర రశవప ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: ససస స
85
RBE1851971
పపరర: ననగగఇదడ బబబగ మసశల

71
RBE1672880
పపరర: వననననల చటటటపస డ లల

66
RBE1540194
పపరర: మమలక షపక

భరస : వనఇకటటశశరరల పడసశదఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : నవన ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నగజశశరరశవప మసశల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: పప
82
RBE1808567
పపరర: పడమల ఆలలటట

100-73/73

తఇడడ:డ ఓబగల రగడడడ బబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: పప
79
RBE1722461
పపరర: మజజష మసశల

68
RBE1672831
పపరర: వనఇకశయమమ బబయ బబనవశత

100-73/68

తఇడడ:డ హసన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : వశశశశశర రశవప చటటటపస డ లల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : సశగర బబబగ బబ లల ఇపలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
76
RBE1675164
పపరర: లతఫ షపక

100-73/70

భరస : చఇదడ ననయక బబనవశత
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసశద దదవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
73
RBE1674993
పపరర: రశధన బబ లల ఇపలల

65
RBE1534569
పపరర: మసశసన బ షపక

63
RBE1534460
పపరర: అలవవలల మఇగ టట
భరస : సతయ ననరశయణ టట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : మసశసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : అనల కలమమర వవదసలపపరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
70
RBE1672872
పపరర: చనయ శరరష దదవరశశటట

100-73/67

తఇడడ:డ ససబబ రశవప తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననసర బడహమ చనరర మహఇకశళ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:45
లఇ: పప
67
RBE1672807
పపరర: ఆదదలకడమ వనదసలమపపరఇ

62
RBE1453638
పపరర: కశశఇత కలమమర తమమశశటట

87
RBE1852557
పపరర: హరరశ అకకకననపఅల

100-73/92

తఇడడ:డ కకశశర అకకకననపఅల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21
లఇ: పప
100-73/94

90
RBE1978220
పపరర: మణణ బబబగ వవలలలల

100-73/95

తఇడడ:డ పడసశద రశవప వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: పప
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91
RBE1978386
పపరర: జససమన సయద

100-73/96

తఇడడ:డ హహసపనన సయద
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: ససస స
94
RBE1979483
పపరర: చఇదడ శశఖర శశపత

100-73/99

100-73/811

100-81/9

తఇడడ:డ జలలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:19

100-81/769

100-84/12

100-90/707

100-73/812

భరస : శశనవశస రగడడడ మమకపస తతల
ఇఇటట ననఇ:1-1/A
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

104
RBE2517712
పపరర: రమణ నడడగఇటట

107
RBE2523157
పపరర: చలఇకకరర ననగలకడమ

110
RBE1851823
పపరర: అబడహఇ ఎడడ
ల రర

113
RBE1399964
పపరర: ఖమససఇ బ దదవరకకఇడ

100-73/102

116
RBE1047985
పపరర: చతననకజశవ రగడడడ మమకపస తతల

100-83/888

119
RBE1636612
పపరర: నయమ మఇగళగరరర
భరస : సశయ కలమమర మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:1-3
వయససస:24
లఇ: ససస స

లఇ: పప

99
RBE2517852
పపరర: యశశద చతనడనరర

102
RBE2506152
పపరర: ననగగల మరశ షపక

105
RBE1497056
పపరర: మమలఇబ షపక
భరస : జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:60

100-86/761

100-79/876

100-81/765

100-84/11

లఇ: ససస స

108
RBE2517084
పపరర: యమససన షపక

100-89/858

తఇడడ:డ బబషశ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: పప
100-73/106

111
RBE1851864
పపరర: వసఇత ఎడడ
ల రర

100-73/107

తఇడడ:డ అబడహఇ ఎడడ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-1-2
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-73/813

114
RBE1399998
పపరర: ఖమససమలల దదవరకకఇడ

100-73/814

తఇడడ:డ ఖమససఇ సససదన దదవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-1/2
వయససస:27
లఇ: పప
100-73/103

తలల : వజయ లకడమ మమకపస తతల
ఇఇటట ననఇ:1-1/A
వయససస:43
లఇ: పప
100-73/105

100-73/101

తఇడడ:డ మమధనర సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : ఖమససఇ సససదన దదవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-1/2
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : కకటటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1/A
వయససస:62
లఇ: ససస స
118
RBE1441096
పపరర: లకడమ రశజయఇ మమకపస తతల

100-81/764

తఇడడ:డ చనన లలకయయ ఎడడ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-1-2
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదసలల దదవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-1/2
వయససస:55
లఇ: పప
115
RBE0600742
పపరర: వజయ లకకమ మమకపస తతల

101
RBE2506145
పపరర: ననసర బ షపక

100-73/98

భరస : శశనవశస రశవప చతనడనరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : చలఇకకరర ససరజఇదడ బబబగ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : రఇజత కలమమర చలఇకకరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
112
RBE1399956
పపరర: ఖమససఇ సససదన దదవరకకఇడ

100-73/1012

భరస : రశమయయ నడడగఇటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:30
లఇ: ససస స

లఇ: పప

109
RBE2518538
పపరర: తరరపతమమ చలఇకకరర

98
RBE2521680
పపరర: భబరర వ కతతస రపలల

96
RBE2162428
పపరర: శశనవశసరగడడడ చనగఇటట
తఇడడ:డ అపసలరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:56

భరస : ననగగల మరశ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగచనరర మహఇకశళ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:18
లఇ: పప
106
RBE2001311
పపరర: జజన వల షపక

100-73/100

తఇడడ:డ లకడమ ననరశయణ కతతస రపలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అదతయయ యమననల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: పప
103
RBE2518306
పపరర: ససబడమణనయచనరర మహఇకశళ

95
RBE1989714
పపరర: రశఘవ పప డ దసదటటరర

93
RBE1978907
పపరర: రవఇదడ కకమగమ
తఇడడ:డ యయసయయ కకమగమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగజశశర రశవప పప డ దసదటటరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనసమఇత రశవప తనటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
100
RBE1750082
పపరర: పపలల రశవప యమననల

100-73/97

తఇడడ:డ పసదద అబబబయ దనన
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ జమమశ శశపత
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: పప
97
RBE1677392
పపరర: రశజజశశరర తనటట

92
RBE1978808
పపరర: ససరజశ బబబగ దనన

117
RBE1048017
పపరర: మమధవ మమకపస తతల

100-73/104

భరస : చతననకజశవ రగడడడ మమకపస తతల
ఇఇటట ననఇ:1-1/A
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-73/202

120
LHL2621951
పపరర: ఆదదలకడమనలక
ల రర

100-73/203

భరస : పడసశద చనరర
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:57
లఇ: ససస స
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121
LHL2621969
పపరర: దసరర నలక
ల రర

100-73/204

తఇడడ:డ పడసశద చనరర
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:39
లఇ: ససస స
124
RBE2162444
పపరర: రశమచఇదడయయ రశయపశటట

100-73/206

100-81/11

100-84/13

100-73/109

100-73/112

100-73/115

100-73/118

తఇడడ:డ రశమయయ గరలల
ఇఇటట ననఇ:1-16/1
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

134
RBE0649897
పపరర: లకడమ బఇడడ

100-84/14

140
RBE2162493
పపరర: వనఇకటటశశరరల గరళల

143
RBE2162527
పపరర: మహలకడమ గరళళ

100-73/213

146
RBE2162543
పపరర: ననరశయణమమ గరళళ

100-73/110

149
LHL2621266
పపరర: సససదమమ గరళళ
భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1-17
వయససస:55
లఇ: ససస స

100-73/108

135
RBE2162477
పపరర: భభలకమమమ అకకకనపలల

100-73/111

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-73/113

138
LHL3872256
పపరర: పసదససబబబరశవప గరళళ

100-73/114

తఇడడ:డ బగచరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-12
వయససస:64
లఇ: పప
100-73/116

141
RBE2162501
పపరర: ససబబయయ గరళళ
తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-14
వయససస:54

100-73/211

100-73/117

లఇ: పప

144
RBE2162535
పపరర: చనననరశయణ గరళళ

100-73/212

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-15
వయససస:51
లఇ: పప
100-73/214

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-16
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-73/815

132
LHL2623502
పపరర: హనసమయయ అకకకనపలల
తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:60
లఇ: పప

లఇ: ససస స

137
LHL3873270
పపరర: వనఇకటటశశరరల గరళళ

100-81/6

తఇడడ:డ పసద రశమయయ గరళళ
ఇఇటట ననఇ:1/9
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : పసదససబబబరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-15
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గరలల
ఇఇటట ననఇ:1-16
వయససస:30
లఇ: పప
148
RBE1453661
పపరర: వనఇకటటశశరరల గరలల

129
RBE1454255
పపరర: నమ శవయయ గరళళ

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-13
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1-14
వయససస:57
లఇ: పప
145
RBE1308163
పపరర: మలల ఖమరరరనరశవప గరళళ

100-73/210

తఇడడ:డ చన కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-11
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-13
వయససస:44
లఇ: పప
142
RBE2162519
పపరర: పపరయయ గరళళ

131
RBE1574888
పపరర: కనకమహలకడమ గగదద నడ

భరస : పరశరశఇ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:33

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-10A
వయససస:37
లఇ: పప
139
RBE2162485
పపరర: ససబబయయ గరళళ

100-73/209
126
RBE2162436
పపరర: వనఇకట వజయ కలమమర తతమమ
లపలల
తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-8
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : శవరశమకకషష గగదద నడ
ఇఇటట ననఇ:1-9-166/1
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : బగచరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:33
లఇ: ససస స
136
LHL2621522
పపరర: బగచరయయ అకకకనపలల

128
RBE2162469
పపరర: వనఇకటటశశరరల అకకకనపలల

100-81/10

100-73/207

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-9
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ సడరయ ననరశయణ గగదద నడ
ఇఇటట ననఇ:1-9-166/1
వయససస:47
లఇ: పప
133
RBE0463265
పపరర: లకడమ అకకకనపలల

125
RBE2162451
పపరర: పసద వనఇకటటశశరరల ఆకకకనపలల

123
RBE1742923
పపరర: పపడమ కలమమర పసరరపస గగ
తఇడడ:డ సససదసలల పసరరపస గగ
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదహనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-7/1
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : రశజజశ రశమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-08
వయససస:34
లఇ: ససస స
130
RBE1574870
పపరర: శవరశమకకషష గగదద నడ

100-73/205

తఇడడ:డ వనఇకట రతన చనరర నలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-4-3
వయససస:54
లఇ: పప
127
RBE0392407
పపరర: పడమల రశమశశటట

122
RBE1307884
పపరర: రశమ పడసశద చనరర నలక
ల రర

147
RBE1991801
పపరర: అఖల గరళల

100-73/215

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గరళల
ఇఇటట ననఇ:1-16/1
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-73/216

150
LHL3872157
పపరర: వనఇకటటశశరరల గరళల

100-73/217

తఇడడ:డ చనరశమగలల
ఇఇటట ననఇ:1-17
వయససస:50
లఇ: పప
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151
RBE1722271
పపరర: మలల శశరర గరలల

100-73/218

తఇడడ:డ ససబబ రశవప గరలల
ఇఇటట ననఇ:1-17/1
వయససస:25
లఇ: ససస స
154
RBE2162576
పపరర: ననరశయణ గరళళ

100-73/221

100-73/224

100-73/227

100-73/230

100-73/232

100-73/235

100-73/238

భరస : శవననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-36
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
LHL3873031
పపరర: శశకశఇత గరళళ

167
RBE1105882
పపరర: కవత జయవరపప

170
RBE0057406
పపరర: బబలకకషష వఇకశయలపశటట

100-73/241

100-73/231

179
RBE0253625
పపరర: కశరరసక కలమమర గరళల
తఇడడ:డ శవ ననగజశశరశ రశవప
ఇఇటట ననఇ:1-36
వయససస:33
లఇ: పప

100-73/226

162
RBE2162626
పపరర: లకమమమ గరళళ

100-73/229

165
RBE1903731
పపరర: దసరర బబబగ pirikiti

100-73/23

తలల : వనఇకయమమ పసరరకకత
ఇఇటట ననఇ:1/25
వయససస:20
లఇ: పప
100-73/233

168
RBE1638428
పపరర: శశదదవ మగకకపశటట

100-73/234

తఇడడ:డ వనఇకటబడమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-25
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-73/236

171
RBE2162642
పపరర: మమధవ గరళళ

100-73/237

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-32
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-73/240

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:1-32/1
వయససస:94
లఇ: పప
100-73/242

భరస : సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-35
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-73/244

159
RBE1722263
పపరర: రమమశ గరళళ

100-73/239 174
173
RBE2162667
RBE2162675
పపరర: నరససఇహరశవప వఇకశయలపశటట
పపరర: కకషటయయ వఇకశయలపశటట

176
LHL3880606
పపరర: ననగలకడమ గరళళ

100-73/223

భరస : కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-32/1
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-35
వయససస:46
లఇ: ససస స
178
LHL3879814
పపరర: వరమమ గరళళ

100-73/228

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-32
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-32
వయససస:54
లఇ: పప
175
LHL2621217
పపరర: వనఇకటలకడమ గరళల

161
RBE2162618
పపరర: పదమ గరళళ

156
RBE1307983
పపరర: పడమల గరలల

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప గరళళ
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : సససదనచనరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-25
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-27/1
వయససస:77
లఇ: పప
172
RBE2162659
పపరర: వనఇకటటశశరరల వఇకశయలపశటట

100-73/225

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-24
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇకశరశవప జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-25
వయససస:33
లఇ: పప
169
LHL2623460
పపరర: చనరశమయయ గరళళ

158
RBE2162600
పపరర: పదమ గరళళ

100-73/220

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల గరలల
ఇఇటట ననఇ:1-20
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:55
లఇ: ససస స
166
RBE1105874
పపరర: సససదనచనరర జయవరపప

100-73/222

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-21
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:33
లఇ: ససస స
163
RBE2162634
పపరర: పదమ గరళళ

155
RBE2162584
పపరర: శతనరశమయయ గరళళ

153
RBE2162568
పపరర: శశనవశసరశవప గరళళ
తఇడడ:డ చనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-19
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ పశనకశలల
ఇఇటట ననఇ:1-19/1
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-20
వయససస:52
లఇ: ససస స
160
RBE0386367
పపరర: శశలత గరళల

100-73/219

భరస : సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-19
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-19/1
వయససస:54
లఇ: పప
157
RBE2162592
పపరర: పదమ గరళళ

152
RBE2162550
పపరర: పదమ గరళళ

177
RBE2162683
పపరర: ననగజశశర రశవప గరలమల

100-73/243

తఇడడ:డ చనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-35
వయససస:46
లఇ: పప
100-73/245

180
RBE0259341
పపరర: పశరశతమమ గరళల

100-73/246

భరస : నమఇశవశయ
ఇఇటట ననఇ:1-36
వయససస:49
లఇ: ససస స
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181
RBE2162691
పపరర: శవననగజశశరరశవప గరళళ

100-73/247

తఇడడ:డ పసదరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-36
వయససస:54
లఇ: పప
184
RBE2162709
పపరర: లకకమ గరలమల

100-73/250

100-73/253

100-73/256

100-73/259

100-73/262

భరస : కకషషయయ
ఇఇటట ననఇ:1-43
వయససస:82
లఇ: ససస స
199
LHL4214581
పపరర: వనఇకటటశశరరశవప గరళల

100-73/265

100-73/268

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-51
వయససస:61

లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-73/257

194
RBE1722305
పపరర: అమర సశయ రశఇ ఆతతకకరర

100-73/271

100-73/260

189
RBE1110345
పపరర: రశమమరశవప అఇగరడడ

100-73/255

192
LHL3879343
పపరర: రశధమమ వఇకశయలపశటట

100-73/258

195
RBE1749324
పపరర: మణణ కలమమర ఆతతకకరర

100-73/261

తఇడడ:డ వనఇకట బభచదశశర రశవప ఆతతకకరర
ఇఇటట ననఇ:1-43
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట బగచదశశర రశవప ఆతతకకరర
ఇఇటట ననఇ:1-43
వయససస:23
లఇ: పప

197
LHL4215448
పపరర: అనసడయమమ మటబట

198
LHL4215455
పపరర: లకడమ మటబట

100-73/263

200
RBE1060896
పపరర: నవన కలమమర గరలల

203
LHL3880689
పపరర: నరసమమ వఇకశయలపశటట

206
RBE0258723
పపరర: అనతన గరళల

209
RBE2162741
పపరర: మఇగయయ గరళళ
తఇడడ:డ బగచరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-51
వయససస:64
లఇ: పప

100-73/264

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-44
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-73/266

201
LHL2622918
పపరర: లకడమ వఇకశయలపశటట

100-73/267

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-50
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-73/269

204
RBE0649616
పపరర: జయలకడమ గరళల

100-73/270

భరస : సశఇబశవరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-50
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-73/272

భరస : సతష గరళళ
ఇఇటట ననఇ:1-51
వయససస:81
లఇ: ససస స
100-73/274

100-73/252

భరస : వవఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-42
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-50
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల వఇకశయలపశటట
ఇఇటట ననఇ:1-50
వయససస:21
లఇ: పప
208
RBE2162733
పపరర: రశవమమ గరళళ

191
LHL2620482
పపరర: రశమకకషష వఇకశయలపశటట

186
RBE2162717
పపరర: చనససబబబరశవప గరళళ

తఇడడ:డ ననగయయ అఇగరడడ
ఇఇటట ననఇ:1-41
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరశయణ గరలల
ఇఇటట ననఇ:1-48
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-50
వయససస:62
లఇ: ససస స
205
RBE1852268
పపరర: రవ తదజ వఇకశయలపశటట

100-73/254

భరస : పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-44
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1-45
వయససస:55
లఇ: పప
202
LHL3878766
పపరర: సరరజన గరళళ

188
RBE0468868
పపరర: పవరషమమ గగదత

100-73/249

తఇడడ:డ బగచరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-39
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-42
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-43
వయససస:53
లఇ: ససస స
196
RBE2162725
పపరర: మఇగమమ వఇకశయలపశటట

100-73/251

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-40A
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : రశమమరశవప అఇగరడడ
ఇఇటట ననఇ:1-41
వయససస:28
లఇ: ససస స
193
LHL3879921
పపరర: సఇపవరషమమ వఇకశయలపశటట

185
LHL2621514
పపరర: ససరజష గరళళ

183
RBE0857433
పపరర: సశవతడ నడతతలపశటట
భరస : వవఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-38
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన ససబబబరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-39
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-40A
వయససస:35
లఇ: ససస స
190
RBE1110378
పపరర: అఇజమమ అఇగరడడ

100-73/248

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-37
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1-38
వయససస:57
లఇ: ససస స
187
RBE0259408
పపరర: అననపవరష మటబట

182
LHL4214557
పపరర: వనఇకటటశశరరల వఇకశయలపశటట

207
RBE0600528
పపరర: మఇజల గరళల
భరస : పడసశద
ఇఇటట ననఇ:1-51
వయససస:41

100-73/275

100-73/273

లఇ: ససస స

210
RBE0600650
పపరర: ననగమణణ గరళల

100-73/276

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-51
వయససస:38
లఇ: ససస స
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211
LHL3878592
పపరర: కకటటశశరర గరళళ

100-73/277

భరస : చనససబబబరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-52
వయససస:62
లఇ: ససస స
214
RBE1673565
పపరర: మననకడ గరళళ

100-81/12

భరస : వనఇకటటష గరళళ
ఇఇటట ననఇ:1-52
వయససస:29
లఇ: ససస స
217
RBE0988784
పపరర: సశయరశఇ యమణనల

100-74/8

100-73/284

100-73/287

100-73/290

100-73/293

221
RBE2162782
పపరర: సశఇబశవరశవప గరళళ

224
RBE2162808
పపరర: పడసశదస గరళళ

227
RBE2162832
పపరర: శవశఇకరమమ కటట మభరర

230
LHL2623494
పపరర: ననగజశశరరశవప దఇడన

100-73/296

233
LHL3881349
పపరర: పడసననలకడమ గరళళ

తఇడడ:డ నరససఇహ జమమగగఇపపల
ఇఇటట ననఇ:1-61
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : అఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:1-65
వయససస:80
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-73/285

100-73/288

239
LHL4215471
పపరర: ననరశయణమమ జజషసట
భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-65
వయససస:68
లఇ: ససస స

219
RBE2162774
పపరర: శశరద వఇకశయలపశటట

100-73/283

222
RBE1307967
పపరర: ఫనదడ బబబగ యమననల

100-73/286

225
RBE2162816
పపరర: చననఆదతయయ యమననల

100-73/289

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-57
వయససస:51
లఇ: పప
100-73/291

228
RBE2162840
పపరర: వనఇకటససబబబరశవప కటట మభరర

100-73/292

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-58
వయససస:64
లఇ: పప
100-73/294

231
RBE2162865
పపరర: ఆఇజనవయగలల దఇడన

100-73/295

తఇడడ:డ రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-59/1
వయససస:74
లఇ: పప
100-73/297

234
RBE0600817
పపరర: గరళల అనసష

100-73/298

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-61
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-73/300

తఇడడ:డ వవఇకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:1-62
వయససస:31
లఇ: పప
100-73/302

100-73/281

తఇడడ:డ అదదయయ యమననల
ఇఇటట ననఇ:1-57
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:1-61
వయససస:50
లఇ: ససస స

100-73/299 236
235
RBE1308213
RBE0800342
పపరర: మగరహరరరశవప జమమగగఇపపల
పపరర: అభనయ గరళల

216
RBE2162766
పపరర: కకషషమభరరస కలఇగర

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-54
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:1-59/1
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతయననరశయణశశససస స
ఇఇటట ననఇ:1-60-1
వయససస:57
లఇ: పప

238
LHL4215463
పపరర: లకడమనరసమమ గరళళ

100-73/282

భరస : వనఇకటససబబబరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-58
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : రశధనకకశషష
ఇఇటట ననఇ:1-59
వయససస:82
లఇ: ససస స
232
RBE2162873
పపరర: కకశషషమభరరస తతఇగకలరరస

218
LHL2620458
పపరర: సరరత సశరష

100-73/279

తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-53
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-57
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:1-57
వయససస:75
లఇ: పప
229
RBE2162857
పపరర: వరమమ వడల వలల

100-73/280

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-56
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : చననఅదతయయ
ఇఇటట ననఇ:1-57
వయససస:50
లఇ: ససస స
226
RBE2162824
పపరర: రశమయయ గరళళ

215
LHL2620722
పపరర: ఉమమదదవ కశళఇగర

213
RBE2162758
పపరర: వనఇకటటశ గరలల
తఇడడ:డ చనన ససబబ రశవప గరలల
ఇఇటట ననఇ:1-52
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనకకరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-54
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ
ఇఇటట ననఇ:1-56
వయససస:64
లఇ: పప
223
RBE2162790
పపరర: రశమకకటమమ యమననల

100-73/278

భరస : కకషషమభరరస
ఇఇటట ననఇ:1-53
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన అదదయయ
ఇఇటట ననఇ:1.53
వయససస:27
లఇ: పప
220
LHL2621001
పపరర: వనఇకటటశశరరల గరళల

212
RBE1852193
పపరర: ననగ సశయ పడసనన కలమమర
దఇడన
తఇడడ:డ శశనవశస రశవప దఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-52
వయససస:20
లఇ: పప

237
LHL4214599
పపరర: శరత చఇదనడ గరళల

100-73/301

తఇడడ:డ పసఇటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-65
వయససస:33
లఇ: పప
100-73/303

240
RBE0886051
పపరర: ననగమణణ ఉననఇ

100-73/304

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-65
వయససస:44
లఇ: ససస స
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241
RBE2162881
పపరర: శవ పశరశత గరలమల

100-73/305

భరస : పసఇటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-65
వయససస:49
లఇ: ససస స
244
RBE2162899
పపరర: ధనలకకమ గరలమల

100-73/308

100-73/311

100-73/314

100-73/316

100-73/319

100-73/322

100-73/325

తఇడడ:డ నరససఇహయయ
ఇఇటట ననఇ:1-74
వయససస:85
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

254
RBE0382531
పపరర: రశమమరశవప కకగఇటట

257
LHL4215489
పపరర: జయమమ మటబట

260
RBE1852078
పపరర: అనసరశధ రశగరపటట

263
LHL2623668
పపరర: ననగజశశరరశవప గరళళ

100-73/328

266
LHL3872843
పపరర: శశనవశసరశవప యమననల

100-73/317

269
LHL4215513
పపరర: ననగజఇదడమమ యమననల
భరస : చన వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-75
వయససస:42
లఇ: ససస స

249
RBE2162949
పపరర: సస మమమ దదఇడపశటట

100-73/313

252
RBE1239426
పపరర: వనఇకటబడవప దదఇడపశటట

100-73/816

255
RBE2162972
పపరర: యలమఇదనచనరర కతతస రపలల

100-73/318

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-68
వయససస:57
లఇ: పప
100-73/320

258
RBE2162980
పపరర: మఇగయయ మగనసగరటట

100-73/321

తఇడడ:డ అఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:1-69
వయససస:84
లఇ: పప
100-73/323

261
RBE2162998
పపరర: శశనవశసరశవప బబ డడ పశటట
తఇడడ:డ కకషటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-71
వయససస:49

100-73/326

100-73/324

లఇ: పప

264
RBE2163004
పపరర: వనఇకటనరసమమ గరళళ

100-73/327

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-72
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-73/329

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-73
వయససస:35
లఇ: పప
100-73/331

100-73/310

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల దదఇడపశటట
ఇఇటట ననఇ:1-67
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:1-72
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-73
వయససస:54
లఇ: పప
268
RBE2163020
పపరర: పసచరయయ యమననల

100-73/315

భరస : రమమశ బబబగ రశగరపటట
ఇఇటట ననఇ:1-71
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:1-71A
వయససస:33
లఇ: పప
265
LHL2623643
పపరర: వవఇకటటశశశరర
ల యమననలమ

251
RBE2162964
పపరర: పసఇటయయ గరళళ

246
RBE2162915
పపరర: అనఇతరశవమమ గరళళ

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-67
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-69
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-71
వయససస:47
లఇ: ససస స
262
RBE0253997
పపరర: శవ రశమ కకషష బబ డడ పశటట

100-73/312

తఇడడ:డ వనఇకటపలయయ
ఇఇటట ననఇ:1-68
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-69
వయససస:52
లఇ: పప
259
LHL4215497
పపరర: శవకలమమరర బబ డడ పశటట

248
RBE2162931
పపరర: నరససఇహరశవప గరళళ

100-73/307

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇతయయ
ఇఇటట ననఇ:1-67
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : రశమమరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-68
వయససస:62
లఇ: ససస స
256
LHL4214607
పపరర: ననగజశశరరశవప మటబట

100-73/309

తఇడడ:డ పసఇటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:81
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-67
వయససస:56
లఇ: పప
253
LHL3880614
పపరర: శవలల కకగఇటట

245
RBE2162907
పపరర: వరలకడ గరళళ

243
RBE0600908
పపరర: మఇగమమ పశమగలపశటట
భరస : అపశలరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:51
లఇ: పప
250
RBE2162956
పపరర: వనఇకటటశశరరల దదఇడపశటట

100-73/306

భరస : వనఇకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-66
వయససస:52
లఇ: ససస స
247
RBE2162923
పపరర: వనఇకటటశశరరశవప గరళళ

242
LHL3880945
పపరర: వశణణ గరళళ

267
RBE2163012
పపరర: సససదమమ యమననల

100-73/330

భరస : వవఇకటటశశశరర
ల
ఇఇటట ననఇ:1-73
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-73/332

270
RBE0254094
పపరర: వనఇకటటశశరరల సశరష

100-73/333

తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-75
వయససస:32
లఇ: పప
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271
RBE0886069
పపరర: సఇధనయ యమననలమ

100-73/334

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-75
వయససస:30
లఇ: ససస స
274
RBE2163046
పపరర: పసద వనఇకటటశశరరల యమననలమ

100-73/337

100-73/340

100-73/343

100-73/346

100-73/349

281
RBE0057430
పపరర: వనఇకటటశశరరల దఇడన

284
RBE2163061
పపరర: పడభబవత దఇడన

287
RBE2163095
పపరర: ననగజశశరరశవప దఇడన

100-73/352

290
RBE2163129
పపరర: రశమకకటమమ సశరశష

100-73/344

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:54
లఇ: పప

293
LHL2623692
పపరర: వజయలకడమ అరరపసరశల

100-73/347

279
LHL4215521
పపరర: ననగమణణ దఇడన

282
RBE0259283
పపరర: అననపవరష మమ దఇడన

285
RBE2163079
పపరర: ససబబగయఇ దఇడన

100-73/350

288
RBE2163103
పపరర: వనఇకటరశమయయ దఇడన

100-73/353

291
RBE2163137
పపరర: చనవనఇకటటశశరరల యమననల

100-73/356

294
RBE2163152
పపరర: శశధరశశససస స ఆరరపసరళళ

100-73/359

297
LHL2623726
పపరర: పపలమలరశవప చటటపస డ లల

298
RBE2163160
పపరర: మసశసనమమ చటటపస డ లల

299
RBE1534544
పపరర: అనడష ఇఇదడకఇటట

300
RBE2163178
పపరర: సరరజన ఇఇదడకఇటట

వయసస 01-01-2021 నటక

100-73/351

100-73/354

100-73/357

తఇడడ:డ రశమకకటయయససదద నఇత
ఇఇటట ననఇ:1-80
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-82
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : ఫణణ కకషష ఇఇదడకఇటట
ఇఇటట ననఇ:1-84
వయససస:30
లఇ: ససస స

100-73/348

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : ససవశ పడసశద చనరర మగఇజఇపలల
ఇఇటట ననఇ:1-81
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-82
వయససస:62
లఇ: ససస స

100-73/345

తఇడడ:డ వవఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఉమ మహహశశర చనరర మగఇజఇపలల
ఇఇటట ననఇ:1-81
వయససస:32
లఇ: పప
100-73/361

100-73/342

భరస : వనఇకటరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : శశధరశశససస స
ఇఇటట ననఇ:1-80
వయససస:78
లఇ: ససస స

100-73/358 296
295
RBE1110352
RBE1110360
పపరర: ససవశ పడసశద చనరర మగఇజఇపలల
పపరర: భగవనవశశరర మగఇజఇపలల

100-73/339

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:82
లఇ: ససస స
100-73/355

276
LHL4214615
పపరర: ఆదదననరశయణ సశరష

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : కకటటశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:48
లఇ: ససస స
292
RBE2163145
పపరర: కకటటశశరరశవప సశరశష

100-73/341

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:80
లఇ: ససస స
289
RBE2163111
పపరర: ననరశయణమమ సశరశష

278
LHL3873106
పపరర: వనఇకటటశశరరల దఇడన

100-73/336

తఇడడ:డ ససబబయయ సశరష
ఇఇటట ననఇ:1-75-1
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గఇధఇ
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:81
లఇ: ససస స
286
RBE2163087
పపరర: ననరశయణమమ దఇడన

100-73/338

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:79
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:34
లఇ: ససస స
283
RBE0444778
పపరర: పదమ గఇధఇ

275
RBE2163053
పపరర: సఇపవరష మమ సశరశష

273
RBE2163038
పపరర: శశయమమ యమననల
భరస : పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-75
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-75/1
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-77
వయససస:49
లఇ: పప
280
LHL4215539
పపరర: శవ లకడమ దఇడన

100-73/335

భరస : ననగజశశర రశవప దనడ
ఇఇటట ననఇ:1-75
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-75
వయససస:56
లఇ: పప
277
LHL3872447
పపరర: శశనవశసరశవప దఇడన

272
RBE1171966
పపరర: కకటటశశరర దనడ

100-73/362

100-73/360

100-73/363

భరస : చఇదడశశఖరకమలకలమమర
ఇఇటట ననఇ:1-85
వయససస:57
లఇ: ససస స
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301
RBE2163186
పపరర: శశనవశసరశవప కతతస రపలల

100-73/364

తఇడడ:డ యలమఇదనచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-85
వయససస:44
లఇ: పప
304
LHL4215570
పపరర: రమమదదవ కతతస రపలల

100-73/367

100-73/370

100-73/372

100-73/375

100-73/377

311
RBE1674829
పపరర: ససధధర గరళళ

314
RBE2518090
పపరర: రవ బబబగ కకలక
ల రర

317
RBE0253112
పపరర: సడరశయ పడకశశ శరమ ఆరరపసరశల

100-73/380

320
RBE0386441
పపరర: ఆలలఖయ బఇడల

323
RBE2163244
పపరర: లఇగమమ బఇడల

తఇడడ:డ శవయయ గరళళ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:77
లఇ: ససస స

100-73/386
325
RBE2163269
పపరర: చఇదడశశఖర కమల కలమమర ఇఇదడ
కఇటట
తఇడడ:డ రశఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:64
లఇ: పప

326
RBE2163277
పపరర: జజనకకరశమమరశవప బఇడల
తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:1-88/1
వయససస:46
లఇ: పప

328
RBE2163293
పపరర: వనఇకటననరశయణ యమననల

329
RBE2163301
పపరర: వనఇకటటశశరరల యమననల

తఇడడ:డ అపలయయ
ఇఇటట ననఇ:1-90
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-73/373

100-73/404

తఇడడ:డ పసదగగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-91
వయససస:54
లఇ: పప

100-73/369

309
RBE1088203
పపరర: వనఇకటటశశరరల కతతస రపలల

100-73/371

312
RBE2163228
పపరర: లకకమశవకలమమరర గరళళ

100-73/374

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-87
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-89/860

315
LHL3874377
పపరర: ససధనకర బఇడల

100-73/376

తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:44
లఇ: పప
100-73/378

318
RBE0253716
పపరర: ఫణణకకశషష ఇఇదడకఇటట

100-73/379

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర కమలకలమమర
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:33
లఇ: పప
100-73/381

భరస : జజనకక రశమ రశవప బఇడల
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-73/383

306
RBE2163202
పపరర: లకకమననరశయణ కతతస రపలల

తఇడడ:డ లకమయయ కశటడపలల
ఇఇటట ననఇ:1-86/1
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ననరశయణ ససదద నఇత
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ కమల కలమమర
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:34
లఇ: పప
322
RBE1367755
పపరర: ననగలకడమ గరళళ

100-82/3

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-87
వయససస:19
లఇ: పప

భరస : రశమమరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:37
లఇ: ససస స
319
RBE0254102
పపరర: రవ కకరణ ఇఇదడకఇటట

308
RBE1807759
పపరర: వనఇకటటష బబ లల

100-73/366

తఇడడ:డ యలమఇదనచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-86
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమయయ గరళళ
ఇఇటట ననఇ:1-87
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:1-87
వయససస:59
లఇ: పప
316
LHL3879475
పపరర: మలలల శశరర బఇడల

100-73/368

తఇడడ:డ శశషగరరర రశవప బబ లల
ఇఇటట ననఇ:1-86
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : శశనవశస చరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-86/1
వయససస:33
లఇ: ససస స
313
RBE2163236
పపరర: రశమయయ గరళళ

305
RBE0258376
పపరర: అమర ససదద

303
LHL4215562
పపరర: రశజజశశరర కతతస రపలల
భరస : లకడమ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-86
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పడసశద
ఇఇటట ననఇ:1-86
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల ఖమరరరనశశససస స
ఇఇటట ననఇ:1-86
వయససస:74
లఇ: పప
310
RBE1678978
పపరర: రమదదవ జయవరపప

100-73/365

భరస : యలమఇదనచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-85/1
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-86
వయససస:41
లఇ: ససస స
307
RBE2163210
పపరర: వనఇకటపలయయ బబచమఇచ

302
RBE2163194
పపరర: హనసమమయమమ కతదస రపలల

321
RBE0580498
పపరర: ఫణణ శరమ అరరపసరశల

100-73/382

తఇడడ:డ సడరయ పడకశశ శరమ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:32
లఇ: పప
100-73/384

324
RBE2163251
పపరర: వనఇకటరశమమరశవప బఇడల

100-73/385

తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:1-88
వయససస:48
లఇ: పప
100-73/387

327
RBE2163285
పపరర: చఇదడశశన జజషసట

100-73/388

భరస : పశపయయ
ఇఇటట ననఇ:1-89
వయససస:77
లఇ: ససస స
100-73/405

330
RBE2163319
పపరర: సససదన రశవప వపటటకలరర

100-73/406

తఇడడ:డ మఇగశరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-95
వయససస:42
లఇ: పప
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331
RBE2163327
పపరర: మఇగశరశవప ఊటటకకరర

100-73/407

తఇడడ:డ రతస యయ
ఇఇటట ననఇ:1-95
వయససస:79
లఇ: పప
334
RBE2163343
పపరర: వశశననధఇ కటటకకజ

100-73/410

100-73/121

100-73/124

100-73/127

100-73/129

341
RBE1672864
పపరర: మమనక ఇరల

344
RBE1383710
పపరర: వనఇకట రమణణ IRLA

347
LHL2623205
పపరర: లకడమ నడతలపశటట

100-73/132

350
RBE2163384
పపరర: కకశషష శరశవప నడతలపశటట

తఇడడ:డ రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-104A
వయససస:59
లఇ: పప

353
LHL2622306
పపరర: రశమకకషష చటటటపస డ లల

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-105
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : హనసమఇతరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-106
వయససస:55
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-73/817

359
RBE0253583
పపరర: రమమశ చటటటపస డ లల
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-106
వయససస:33
లఇ: పప

339
RBE1307900
పపరర: మమధసరర చటటటపస డ లల

100-73/123

100-73/126
342
RBE1674894
పపరర: పశటటబఇడల చన వనఇకటరశవమమ

345
RBE2163368
పపరర: రశమకకషష నలల మడడగగ

100-73/128

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-101
వయససస:58
లఇ: పప
100-73/130

348
RBE0800540
పపరర: ననగమణణ నడతలపశటట

100-73/131

భరస : శశధర బబబగ
ఇఇటట ననఇ:1-103
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-73/133

351
RBE0253286
పపరర: ససభబష చఇదడ అమర

100-73/134

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-104
వయససస:34
లఇ: పప
100-73/136

354
LHL2623213
పపరర: సరసశత చటటపస డ లల

100-73/137

భరస : రశమలఇగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-105
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-73/139

తఇడడ:డ రశమ లఇగజశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:1-105A
వయససస:38
లఇ: పప
100-73/141

100-73/120

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప పశటటబఇడల
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమలఇగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-105
వయససస:37
లఇ: పప

100-73/138 356
355
RBE2163392
RBE0253757
పపరర: రశమలఇగజశశరరశవప చటటపస డ లల
పపరర: సససదన రశవప చటటటపస డ లల

358
LHL3878865
పపరర: హనసమమయమమ గగదత

100-73/125

తఇడడ:డ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-103
వయససస:64
లఇ: పప
100-73/135

336
LHL2620565
పపరర: ససతనరశవమమ పశటటబఇడల

భరస : సససదన రశవప చటటటపస డ లల
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : కకషశషరశవప నడతలపశటట
ఇఇటట ననఇ:1-103
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకశషష శరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-103
వయససస:40
లఇ: పప
352
LHL2621654
పపరర: వనఇకయయ దఇడన

100-73/122

తఇడడ:డ సససదయయ IRLA
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:1-101
వయససస:50
లఇ: ససస స
349
RBE2163376
పపరర: శశధర బబబగ నడతల పశటట

338
LHL2620623
పపరర: మఇగమమ ఇరశల

100-73/409

భరస : నరససఇహరశవప పశటటబఇడల
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదయయ ఇరల
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:49
లఇ: పప
346
LHL2623197
పపరర: లకడమ నలల మడడగగ

100-73/119

భరస : నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదయయ ఇరల
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:26
లఇ: పప
343
RBE2163350
పపరర: సససదయయ ఇరశల

335
LHL2620524
పపరర: నరససఇహరశవప పశటటబఇడల

333
RBE0253617
పపరర: లకకమననరశయణ పవడడ ఆకలల
తఇడడ:డ ననగశచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-97
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:40
లఇ: ససస స
340
RBE1399709
పపరర: శవరశమ కకషష ఇరల

100-73/408

తఇడడ:డ రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-96
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-98
వయససస:64
లఇ: పప
337
LHL2620573
పపరర: శశదదవ ఇరశల

332
RBE2163335
పపరర: జజనయయ దఇడన

357
LHL2623304
పపరర: వనఇకటటశశరరల చటటపస డ లల

100-73/140

తఇడడ:డ కకశషషమభరరస
ఇఇటట ననఇ:1-106
వయససస:56
లఇ: పప
100-73/142

360
RBE1722289
పపరర: చఇదడశశఖర సశయననధ కశళఇగర

100-73/143

తఇడడ:డ కకషషమభరరస కశళఇగర
ఇఇటట ననఇ:1-106
వయససస:21
లఇ: పప
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361
RBE2163400
పపరర: అననపవరష చటటపస డ లల

100-73/144

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-106
వయససస:51
లఇ: ససస స
364
RBE0959355
పపరర: గగరరననథ రశవప చతపస డ లల

100-73/147

100-73/150

100-73/153

100-73/156

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:1-112
వయససస:41
లఇ: పప
379
RBE2163475
పపరర: ననరశయణ గరళళ
తఇడడ:డ చనపపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-112
వయససస:49
లఇ: పప
382
LHL3878303
పపరర: రమమదదవ యమననల
భరస : వనఇకటననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-116
వయససస:45
లఇ: ససస స
385
LHL4216123
పపరర: లకడమ వడడ మమనస

భరస : మఇగశరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-121
వయససస:70
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-73/154

374
LHL3878352
పపరర: లకమమమ చటటపస డ లల

377
RBE0259457
పపరర: అనడరశధ చటటటపస డ లల

380
LHL4215604
పపరర: అనఇతలకడమ అరరపసరశల

383
RBE0444927
పపరర: లకకమ పడశశఇత యమణనల

100-73/168

100-73/157

372
RBE2163459
పపరర: సశఇబశవరశవప నలల మడడగగ

375
LHL3881588
పపరర: లలకజశశరర చటటటపస డ లల

100-73/158

100-73/160

378
RBE2163467
పపరర: వవఇకట ననగసశర రశవప
చటటటపస డ లక
తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:1-112
వయససస:46
లఇ: పప

100-73/161

100-73/163

381
RBE2163483
పపరర: వజయకలమమరర యమననల

100-73/164

భరస : రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-115
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-73/166

384
LHL3879053
పపరర: అరరణకలమభరర యమననల

100-73/167

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-117
వయససస:47
లఇ: ససస స

100-73/169 387
386
RBE0459479
RBE0465989
పపరర: తరరమలమచనరరయలల వడడ మమనస
పపరర: పసద వనఇకయయ ఉపలలపశటట

389
RBE2163491
పపరర: లకమమమ దఇడన
భరస : జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:1-122
వయససస:47
లఇ: ససస స

100-73/155

భరస : వనఇకట ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-112
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సదఇబబదదన
డ రససఇహచనరరయలల
ఇఇటట ననఇ:1-119
వయససస:51
లఇ: పప
100-73/171

100-73/152

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:1-110/1
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-116A
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : తరరమలమచనరరయలల
ఇఇటట ననఇ:1-119
వయససస:41
లఇ: ససస స
388
LHL2621928
పపరర: ననగజశశరమమ ఊటటకకరర

371
RBE2163442
పపరర: ననగజశశరరశవప గరళళ

భరస : సడరయపడకశశశరమ
ఇఇటట ననఇ:1-114
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-73/165

100-73/149

భరస : వనఇకటపయయ
ఇఇటట ననఇ:1-110
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-112
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-73/162

366
LHL3872876
పపరర: చనపపలల యయ జజషసట

100-73/151 369
368
LHL3874112
LHL4215588
పపరర: వనఇకట భబసకరబబబగ బబచమఇచ
పపరర: వజయలకడమ బబచమఇచ

భరస : ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:1-112
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-73/159

100-73/146

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:1-109
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనపపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-110
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటపలయయ
ఇఇటట ననఇ:1-112
వయససస:39
లఇ: పప
376
RBE0057208
పపరర: సతయననరశయణ చటటటపస డ లల

100-73/148

తఇడడ:డ వనఇకటపలయయ
ఇఇటట ననఇ:1-110
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-110
వయససస:35
లఇ: పప
373
LHL3874120
పపరర: మలల ఖమరరనశశససస స బబచమఇచ

365
RBE2163426
పపరర: వనఇకటటశశరరల దననఇ

363
LHL3879160
పపరర: ననగలకడమ గరనసగగఇటల
భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-107
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమమరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-108
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనపపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-109
వయససస:49
లఇ: పప
370
RBE0253195
పపరర: బడహమజ గరళల

100-73/145

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:1-107
వయససస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవళల రశవప గగపశస చతపస డ లల
ఇఇటట ననఇ:1-107/1
వయససస:31
లఇ: పప
367
RBE2163434
పపరర: వనఇకటసససదనరశవప జజషసట

362
LHL2623718
పపరర: లకడమనరసమమ చటటపస డ లల

100-73/170

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-119
వయససస:58
లఇ: పప
100-73/172

390
LHL2621902
పపరర: హనసససరయ జయవరపప

100-73/173

భరస : బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-123
వయససస:50
లఇ: ససస స
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391
RBE0259416
పపరర: లకడమ కచరనపలల

100-73/174

భరస : సససదనచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-123
వయససస:36
లఇ: ససస స
394
RBE0466193
పపరర: సతయననరశయణ చనరర కటటటకకజ

100-73/175

భరస : ననగ బడహమ చనరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-123
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-73/177

తఇడడ:డ వశశననధఇ
ఇఇటట ననఇ:1-124
వయససస:33
లఇ: పప
397
RBE1154293
పపరర: శశశలజ బబననవతత

392
RBE1534536
పపరర: చఇదడకళ జయవరపప

395
RBE1159962
పపరర: జజయత కటటటకకజ

398
RBE1367771
పపరర: వనఇకటరమణ మగఇజఇపలల

100-73/178

396
RBE0385435
పపరర: హహహమమవత మగఇజఇపలల

100-73/181

399
RBE2163509
పపరర: సరసశత పగరడనకలల

తఇడడ:డ ఉమమ మహహశశరర మగఇజఇ పలల
ఇఇటట ననఇ:1-128
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : ననగశచనరర
ఇఇటట ననఇ:1-129
వయససస:47
లఇ: ససస స

400
RBE0258210
పపరర: లకడమ పశరశత గరళల

401
RBE0991399
పపరర: ననగ జజయత వడల మమనస

402
RBE1088294
పపరర: మహహశ చనరర పసదద జ

భరస : శశ కశఇత
ఇఇటట ననఇ:1-132A
వయససస:40
లఇ: ససస స
403
LHL2620151
పపరర: పపలమలరశవప దననఇ
తఇడడ:డ రశమమరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-136
వయససస:57
లఇ: పప
406
RBE0057232
పపరర: వరజశశర రశవప తఇగగడ

100-73/187

100-73/190

100-73/193

భరస : ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:1-141
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-73/188

410
RBE0259424
పపరర: రశజయలకడమ బబ లమల

413
RBE0468918
పపరర: లలత నలల మమడడగగ

100-73/196

416
RBE0989105
పపరర: సతష మటబట

100-73/191

419
RBE2163517
పపరర: లకమమమ గరళళ
భరస : చనపపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-141
వయససస:82
లఇ: ససస స

100-73/186

408
LHL3881364
పపరర: సశవతడ జజషసష

100-73/189

411
LHL2622058
పపరర: జలలక తఇడన

100-73/192

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:1-137/2
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-73/194

414
RBE0057257
పపరర: వనఇకట సససదయయ మటబట

100-73/195

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:1-140
వయససస:47
లఇ: పప
100-73/197

తఇడడ:డ వనఇకట సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-140
వయససస:27
లఇ: పప
100-73/390

405
RBE0057224
పపరర: శశకశఇత డడ ఎల వ ఎఇ కగ డడ

భరస : చనపపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:1-137
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : సశఇబశవరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-139/A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-140
వయససస:43
లఇ: ససస స
418
LHL4215646
పపరర: పదనమవత గరళళ

407
RBE1441104
పపరర: కనకదసరశర తఇగజడ

100-73/819

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-136
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : శశషగరరర
ఇఇటట ననఇ:1-137
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-139
వయససస:59
లఇ: ససస స
415
RBE0139915
పపరర: వనఇకశటడవమమ మటబట

100-73/185

భరస : వరజశశర రశవప తఇగజడ
ఇఇటట ననఇ:1-136
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకచసససదయయ
ఇఇటట ననఇ:1-137
వయససస:43
లఇ: ససస స
412
LHL4215638
పపరర: పవరషమమ నలల మడడగగ

404
LHL4215612
పపరర: శవ పసడయమ దననఇ

100-73/182

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల పసదద జ
ఇఇటట ననఇ:1-135
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : పపలమలరశవప
ఇఇటట ననఇ:1-136
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశషగరరర రశవప
ఇఇటట ననఇ:1-136
వయససస:34
లఇ: పప
409
LHL3881372
పపరర: లకడమ జజషసష

100-73/818

తఇడడ:డ తరరమల చనరరయలల
ఇఇటట ననఇ:1-135
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-73/184

100-73/179

భరస : ఉమమమహహశశరర
ఇఇటట ననఇ:1-128
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మగనవశశర రశవప ననయక బబననవతత
ఇఇటట ననఇ:1-128
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-73/183

100-73/176

భరస : వశశననధఇ
ఇఇటట ననఇ:1-124
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరశయణ చనరర కటటటకకజ
ఇఇటట ననఇ:1-124
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-73/180

393
LHL3878675
పపరర: చలకమమ కటటకకజ

417
RBE1674753
పపరర: శశవశణణ మటబట

100-73/389

తఇడడ:డ వనఇకట సససదయయ మటబట
ఇఇటట ననఇ:1-140
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-73/391

420
RBE0989139
పపరర: అనసష ససదద

100-73/392

తఇడడ:డ పడసశద ససదద
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:28
లఇ: ససస స
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421
RBE1047951
పపరర: లకమణనచనరర ససదద

100-73/393

తఇడడ:డ పడసశద ససదద
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:35
లఇ: పప
424
RBE1674977
పపరర: వనఇకటటశశరమమ నడకలదసటట

100-73/396

100-73/820

100-85/7

100-73/823

100-82/4

100-73/24

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-1
వయససస:64

100-73/413

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-1A
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE1214501
పపరర: సససదన వల దడదదకలల

437
RBE0253906
పపరర: గరపస చఇద కఇడల కలఇట

440
RBE1534478
పపరర: ఈశశరమమ బడడగగ

443
RBE1534445
పపరర: రఇగశరశవప సశమనవన

100-73/414

446
RBE1957497
పపరర: ననగలకడమ భమవరపప

100-73/824

449
LHL4215653
పపరర: అఇజమమ కకలక
ల రర
భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:38

లఇ: ససస స

429
RBE1399725
పపరర: భభలకడమ వరశ

100-73/822

432
RBE1722131
పపరర: పసడయఇకశ రగడడడ వరశ

100-73/400

435
LHL4216131
పపరర: అననమమ ఇరసశన

100-73/401

భరస : ననగభభషణఇ
ఇఇటట ననఇ:1-248
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-73/402

438
RBE1483411
పపరర: అననపవరష చనటల

100-73/403

భరస : ననగ మలలల శశరరశవప చనటల
ఇఇటట ననఇ:1-317
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-73/411

441
RBE1534486
పపరర: శశకశఇత బడడగగ

100-73/412

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ బడడగగ
ఇఇటట ననఇ:1ST WARD
వయససస:32
లఇ: పప
100-73/825

444
RBE1534452
పపరర: ససతనరశమమమ సశమనవన

100-73/826

భరస : రఇగశరశవప సశమనవన
ఇఇటట ననఇ:2-00
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-86/5

భరస : వనఇకటటశశరరల భమవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-1
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-73/416

100-73/398

భరస : హనసమఇత రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:1-214
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ సశమనవన
ఇఇటట ననఇ:2-00
వయససస:43
లఇ: పప

లఇ: పప

448
RBE0579706
పపరర: ససబబబరశవప పశశఇ

100-73/399

భరస : శశకశఇత బడడగగ
ఇఇటట ననఇ:1ST WARD
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరవఇద రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:2
వయససస:37
లఇ: పప
445
RBE2163525
పపరర: నరససఇహరశవప పశశఇ

431
RBE1047910
పపరర: హనసమఇతత రగడడడ వరశ

426
RBE1399733
పపరర: పడసశద రగడడ వరశ

భరస : వర రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:1-211
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదసలల కఇడల కలఇట
ఇఇటట ననఇ:1-285
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖససఇ సశహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:1/A/13
వయససస:41
లఇ: పప
442
RBE1048058
పపరర: చతనననరగడడడ వరశ

100-73/821

తఇడడ:డ పపలల యయ దడదదకలల
ఇఇటట ననఇ:1-235
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : పశపరశవప శరబగ
ఇఇటట ననఇ:1-276
వయససస:47
లఇ: ససస స
439
RBE1722172
పపరర: మరశవశల సయయద

428
RBE1060912
పపరర: అనసశశ వరశ

100-73/395

తఇడడ:డ వర రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:1-211
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజనవయ రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:1-214
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-232
వయససస:27
లఇ: పప
436
RBE1919075
పపరర: అనఇత ననగలకడమ శరబగ

100-73/397

తఇడడ:డ ననసర రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:1-211
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమషసఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-212
వయససస:34
లఇ: పప
433
RBE1100916
పపరర: సససదన వల షపక

425
RBE1721885
పపరర: జజషతవ వవలలలల

423
RBE1677798
పపరర: సలమవపదధదన షబర షపక
తఇడడ:డ మహబభబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-158
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపరయయ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:1-176
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనమ రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:1-211
వయససస:52
లఇ: పప
430
RBE1441849
పపరర: ననగగల మరశ షపక

100-73/394

తఇడడ:డ పడసశద ససదద
ఇఇటట ననఇ:1-149
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : కకటయయ నడకలదసటట కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:1-161
వయససస:36
లఇ: ససస స
427
RBE1399758
పపరర: వర రగడడడ వరశ

422
RBE1534494
పపరర: మణణకఇఠ చనరర ససదద

447
RBE0468801
పపరర: రరకకమణణ పశసఇ

100-73/415

భరస : ససబబబరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-1A
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-73/417

450
RBE0057281
పపరర: లకమయయ కకలక
ల రర

100-73/418

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:36
లఇ: పప
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451
RBE2163533
పపరర: ననగమమ కకలక
ల రర
భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:67

100-73/419

100-73/828

భరస : వనఇకయయ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:31
లఇ: ససస స
457
LHL2622116
పపరర: శశనవశసరశవప కకళళళరర
తఇడడ:డ మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:2-6
వయససస:35

100-73/421

100-73/424

100-73/607

100-73/610

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-11
వయససస:52

100-73/613

100-73/426

భరస : వనఇకటటశశరరల వవటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:2-13
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

470
RBE0383935
పపరర: కకలలరర శశ వదనయ

473
LHL4215711
పపరర: శవమమ ససదద
భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-11
వయససస:47

100-73/429

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-11
వయససస:54
లఇ: పప
478
RBE1308197
పపరర: వరలకడమ వవటటకకరర

100-73/425

100-73/608

100-73/611

479
RBE2163566
పపరర: రశధనకకశషష గడడపవడడ
తఇడడ:డ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:2-13
వయససస:43
లఇ: పప

100-73/423

462
LHL3878998
పపరర: ససతనరశవమమ జయవరపప

100-73/606

465
RBE2163541
పపరర: వనఇకటటశశరరల కశపరరస

100-73/609

లఇ: పప

468
LHL4215695
పపరర: లకడమ కకలక
ల రర

100-73/612

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-9
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-73/614

471
RBE0800557
పపరర: అనడష కకలక
ల రర

100-73/615

తఇడడ:డ వవఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:2-9
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-73/427

474
RBE1308106
పపరర: లకడమ ననరశయణ ససదద

100-73/428

తఇడడ:డ రశమలఇగ చనరర ససదద
ఇఇటట ననఇ:2-11
వయససస:34
లఇ: పప
100-73/430

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-12
వయససస:41
లఇ: పప
100-73/432

459
LHL4215661
పపరర: పదమ కకలక
ల రర

తఇడడ:డ పసరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-8
వయససస:42

లఇ: ససస స

476
LHL3872850
పపరర: శశనవశసరశవప మటబట

100-73/420

భరస : శశనవశసశచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-7
వయససస:50
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

467
LHL2622272
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకలక
ల రర

456
LHL2622025
పపరర: మటట పలల కకళళళరర

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-6
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-9
వయససస:35
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

475
RBE2163558
పపరర: రశమయయ ససదద

100-73/422

తఇడడ:డ వనఇకటపలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-9
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : వనఇకటపలయయ
ఇఇటట ననఇ:2-9
వయససస:72
లఇ: ససస స
472
LHL3881380
పపరర: పదమ గగఇటటపలల

464
LHL4215687
పపరర: పపలల మమ కశపరరస

100-73/827

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2-6
వయససస:69
లఇ: పప

లఇ: పప

461
RBE0579714
పపరర: వనఇకటటశశరరల మదదదగగఇట

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-8
వయససస:42

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-8A
వయససస:83
లఇ: పప
469
LHL4215703
పపరర: చననమమమయ కకలక
ల రర

100-76/23

తఇడడ:డ ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-6
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-8
వయససస:38
లఇ: ససస స
466
RBE0253963
పపరర: పపరయయ కశపరరస

458
LHL2622124
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకళళళరర
తఇడడ:డ మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:2-6
వయససస:44

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-6
వయససస:38
లఇ: ససస స
463
LHL3879004
పపరర: సశవతడ కశపరరస

455
RBE0996126
పపరర: మగరళ కకషష కకలక
ల రర

453
RBE1115089
పపరర: వనఇకయయ కకలక
ల రర
తఇడడ:డ పపలల యయ కకలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:27
లఇ: పప

లఇ: పప

460
RBE0259333
పపరర: కకలక
ల రర ససన
డ మమ

100-85/8

భరస : సససదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-4
వయససస:31
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

454
RBE1115097
పపరర: భభలకడమ కకలక
ల రర

452
RBE1497122
పపరర: ఫశతమమ షపక

477
LHL3878063
పపరర: సశవతడ గడడపవడడ

100-73/431

భరస : రశధనకకషష
ఇఇటట ననఇ:2-13
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-73/433

480
RBE1307892
పపరర: శశవదయ బబ రశశ

100-73/434

తఇడడ:డ పపలల యయ బబ రశశ
ఇఇటట ననఇ:2-15
వయససస:28
లఇ: ససస స
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481
RBE0378414
పపరర: రశమమరశవప బఇడల

100-73/435

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-16
వయససస:51
లఇ: పప
484
RBE0057307
పపరర: వనఇకటటశశరరల జయవరపప

100-73/438

100-73/441

100-73/444

488
RBE0253633
పపరర: ననగ బడహమచనరర జయవరపప

491
RBE2163582
పపరర: కకటటశశరరశవప జయవరపప

100-73/446

494
RBE0384545
పపరర: ఆదదలకడమ జయవరపప

తఇడడ:డ రశమమభరరస
ఇఇటట ననఇ:2-19
వయససస:54
లఇ: పప
100-73/452

100-73/454

భరస : వరమలమలచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-23
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

503
RBE1308189
పపరర: లమవణయ బబ రశశ

100-73/457

506
RBE2163798
పపరర: బడహమచనరర జయవరపప

100-73/447

509
RBE1852409
పపరర: శవ తదజ చనరర జయవరపప
తఇడడ:డ వరమలల చనరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-23
వయససస:21
లఇ: పప

489
LHL3881166
పపరర: లకడమ జయవరపప

100-73/443

492
RBE1453885
పపరర: బబబబ చనరర జయవరపప

100-76/24

495
RBE0600429
పపరర: పసదదలకడమ జయవరపప

100-73/448

భరస : వనఇకటబచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-18A
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-73/450

498
RBE1441088
పపరర: మమనక జయవరపప

100-73/451

భరస : వనఇకటబచనరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-73/829

501
RBE2163772
పపరర: ఇరమమ జయవరపప

100-73/453

భరస : పసదదసససదయమచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-20/1
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-73/455

504
RBE1308205
పపరర: ననరశయణమమ బబ రశశ

100-73/456

భరస : శశనవశసరశవప బబ రశశ
ఇఇటట ననఇ:2-21
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-73/458

తఇడడ:డ రశమమభరరస
ఇఇటట ననఇ:2-21
వయససస:45
లఇ: పప
100-73/459

100-73/440

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-18
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప బబ రశశ
ఇఇటట ననఇ:2-21
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : రశమమభరరస
ఇఇటట ననఇ:2-21
వయససస:75
లఇ: ససస స
508
LHL2621811
పపరర: నవనత జయవరపప

100-73/445

తఇడడ:డ పసదద సససదయయ జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : బడహమచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-21
వయససస:35
లఇ: ససస స
505
RBE2163780
పపరర: లఇగమమ జయవరపప

500
RBE1453547
పపరర: ననగ చనరర జయవరపప

486
RBE0468397
పపరర: కకషషకలమమరర పపదద జ

భరస : కకటటశశరశచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-18
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసదద సససదయయ జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:2-20
వయససస:56
లఇ: పప
502
LHL2621829
పపరర: ఇఇదదరశ జయవరపప

100-73/442

భరస : వనఇకట రమణ చనరర
ఇఇటట ననఇ:2-18A
వయససస:41
లఇ: ససస స

100-73/449 497
496
RBE2163756
RBE1088278
పపరర: వనఇకటరమణనచనరర జయవరపప
పపరర: వర బడహమ చనరర జయవరపప

100-73/437

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-17
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:2-18
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదద సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:2-18A
వయససస:32
లఇ: పప

499
RBE2163764
పపరర: పసదసససదయమచనరర జయవరపప

100-73/439

తఇడడ:డ చన బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-17A
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-18
వయససస:21
లఇ: పప
493
RBE0252999
పపరర: వనఇకట చనరర జయవరపప

485
RBE0382937
పపరర: వనఇకటటశశరరల జయవరపప

483
LHL2621803
పపరర: మమధవ జయవరపప
భరస : చనవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-17
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:2-17
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-17
వయససస:80
లఇ: ససస స
490
RBE1722198
పపరర: శశకశఇత చనరర జయవరపప

100-73/436

తఇడడ:డ రశమమరశవప బఇడల
ఇఇటట ననఇ:2-16
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-17
వయససస:42
లఇ: పప
487
RBE2163574
పపరర: నరసమమ జయవరపప

482
RBE1308239
పపరర: ససజనయ బఇడల

507
RBE1113885
పపరర: రమమదదవ కకరశపశటట

100-73/830

భరస : లకడమ ననరశయణ చచదరర కకరశపశటట
ఇఇటట ననఇ:2-21
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-73/460

510
RBE1367904
పపరర: ననసర రగడడడ వరశశ

100-73/831

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరగడడడ వరశశ
ఇఇటట ననఇ:2-23
వయససస:26
లఇ: పప
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511
RBE2163806
పపరర: శశషమమ జయవరపప

100-73/461

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-23/1
వయససస:80
లఇ: ససస స
514
RBE2163814
పపరర: వరమలమలచనరర జయవరపప

100-73/464

100-73/465

100-73/468

100-73/469

100-73/472

100-76/25

100-73/834

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-29
వయససస:49
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

524
LHL2622587
పపరర: ననగజశశరరశవప మదదదగగఇట

527
RBE1474576
పపరర: శశవశన పసరరకకటట

530
RBE0647446
పపరర: పసద శశరదన మదదదకలఇట

533
RBE1400191
పపరర: ఝమనస కనననకఇటట

100-73/478

536
RBE2163855
పపరర: మకశకబ షపక

100-73/470

539
RBE2163889
పపరర: గగరవయయ కకరరమమళళ
తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-29
వయససస:82
లఇ: పప

519
LHL4215745
పపరర: మమణణకయమమ తనళళళరర

100-73/467

522
RBE2518983
పపరర: లమవణయ పసరరకకత

100-75/1063

525
LHL2623122
పపరర: శశరద మదదదకలఇట

100-73/471

భరస : అఇక రశవప
ఇఇటట ననఇ:2-26
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-73/473

528
RBE2163830
పపరర: అఇకశరశవప మదదదకలఇట

100-73/474

తఇడడ:డ ఆఇకజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:2-26
వయససస:44
లఇ: పప
100-73/475

531
RBE2163848
పపరర: నలకఇఠయయ జయవరపప

100-73/476

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:59
లఇ: పప
100-73/835

534
LHL3872066
పపరర: సశఇబశవరశవప ఇరశల

100-73/477

తఇడడ:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:2-29
వయససస:35
లఇ: పప
100-73/479

భరస : ఇమమఇసశహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-29
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-73/481

100-74/27

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ససరజఇదడ చనరర కనననకఇటట
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదయయ ఇరశల
ఇఇటట ననఇ:2-29
వయససస:39
లఇ: పప
538
RBE2163871
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకరరమమళళ

100-73/833

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:2-27
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగ భభషణఇ కనననకఇటట
ఇఇటట ననఇ:2-28
వయససస:30
లఇ: పప
535
RBE0253823
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఇరశల

521
RBE1682129
పపరర: ససజనయ ససరరజ

516
RBE1852953
పపరర: సశశత జయవరపప

భరస : అఇకశరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చతననయయ పసరరకకటట
ఇఇటట ననఇ:2-26
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప పసడడకకటట
ఇఇటట ననఇ:2-26
వయససస:24
లఇ: పప
532
RBE1400175
పపరర: ససరజఇదడ చనరర కనననకఇటట

100-73/466

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:2-26
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-26
వయససస:33
లఇ: ససస స
529
RBE1174788
పపరర: దసరర పడసశద పసడడకకటట

518
LHL3878477
పపరర: భభలకడమ జయవరపప

100-73/463

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట చనరర ససరరజ
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననగగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-25/1
వయససస:52
లఇ: పప
526
RBE0383778
పపరర: మదదదకలఇట జయ లకడమ

100-73/832

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

తఇడడ:డ చననగగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-25
వయససస:48
లఇ: పప
523
LHL2622256
పపరర: రశమకకటయయ యమననల

515
RBE1088328
పపరర: అనల కలమమర జయవరపప

513
LHL3878451
పపరర: అనఇతలకడమ జయవరపప
భరస : వనఇకటటశశరశచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:42
లఇ: ససస స

తలల : అనఇత లకడమ జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడసశద
ఇఇటట ననఇ:2-24A
వయససస:33
లఇ: పప
520
RBE2163822
పపరర: శశనవశసరశవప యమననల

100-73/462

తఇడడ:డ శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-24
వయససస:45
లఇ: పప
517
RBE0580654
పపరర: శఇకర రశవప యమననల

512
LHL3874500
పపరర: పడసశదస యమననల

537
RBE2163863
పపరర: హనసమమయమమ ఇరశల

100-73/480

భరస : సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:2-29
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-73/482

540
RBE0991423
పపరర: సఇధయ ఇరల

100-73/836

భరస : సశఇబశవరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-29
వయససస:30
లఇ: ససస స
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541
RBE1110386
పపరర: అనసష ఇరశల

100-76/26

భరస : వనఇకటటశశరరల ఇరశల
ఇఇటట ననఇ:2-29
వయససస:32
లఇ: ససస స
544
RBE0579722
పపరర: శశనవశస చనరర జయవరపప

100-73/485

100-73/488

100-73/491

100-73/494

100-73/496

100-73/499

100-73/502

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-37
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
RBE1202696
పపరర: వనఇకటటష యమననల

557
RBE0465914
పపరర: హనసమఇతరశవప లలటటటపలల

560
RBE2163921
పపరర: రశజజ రశవప లలటటటపలల

563
RBE2163939
పపరర: వనఇకటరగడడడ పలలల

100-73/505

566
RBE0580639
పపరర: రశమరగడడడ వరశశ

100-73/495

569
RBE2163954
పపరర: ననరయణ కరష ఇ
తఇడడ:డ గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-37
వయససస:64
లఇ: పప

549
LHL3873213
పపరర: సససదసలలరగడడడ వరశశ

100-73/490

552
RBE0253161
పపరర: కకటటరగడడడ వరశశ

100-73/493

555
RBE0995904
పపరర: అనఇతలకడమ యమణనల

100-76/27

తఇడడ:డ శశనవశసరవప
ఇఇటట ననఇ:2-33
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-73/497

558
RBE0469346
పపరర: వజయ లకడమ చటటటపస డ లల

100-73/498

భరస : అమరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-34
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-73/500

561
LHL3872603
పపరర: శశనవశస రశవప మదదదకలఇట

100-73/501

తఇడడ:డ యలల మఇద మదదదకలఇట
ఇఇటట ననఇ:2-35
వయససస:43
లఇ: పప
100-73/503

564
RBE0259507
పపరర: రమమదదవ కకరరమమళ

100-73/504

తఇడడ:డ సససదయయ
ఇఇటట ననఇ:2-36
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-73/506

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-36A
వయససస:34
లఇ: పప
100-73/508

100-73/487

తఇడడ:డ సససదసలల రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-31
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-35
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ రరససరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-36
వయససస:69
లఇ: పప
568
LHL4215760
పపరర: ధనలకడమ కకరరమమళల

100-73/492

తఇడడ:డ పరవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-34
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:2-35
వయససస:32
లఇ: ససస స
565
RBE2163947
పపరర: వనఇకటటశశరరగడడడ వరశశ

551
LHL3881182
పపరర: ససభదడ జయవరపప

546
RBE2163897
పపరర: ననరశయణమమ జయవరపప

తఇడడ:డ కకటటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-31
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశజజరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-34
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశజజ రశవప
ఇఇటట ననఇ:2-34
వయససస:35
లఇ: పప
562
RBE0385104
పపరర: ఈశశరర మదదదకలఇట

100-73/489

తఇడడ:డ పడసశదరశవప యమననల
ఇఇటట ననఇ:2-32
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-34
వయససస:35
లఇ: పప
559
RBE0580142
పపరర: ఆఇజనవయగలల లలటటటపలల

548
RBE2163913
పపరర: సతయననరశయణ జయవరపప

100-73/484

భరస : సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : ససతనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-31
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : పడసశదస
ఇఇటట ననఇ:2-32
వయససస:48
లఇ: ససస స
556
LHL2621530
పపరర: అమరయయ చటటటపస డ లక

100-73/486

తఇడడ:డ మభగరవరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-31
వయససస:42
లఇ: ససస స
553
LHL3881083
పపరర: కకటమమ యమననల

545
RBE0579730
పపరర: లకడమననరశయణ జయవరపప

543
RBE0385492
పపరర: కతతస రపలల శశ లకడమ
భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:59
లఇ: పప
550
LHL3878618
పపరర: ససజజత జయవరపప

100-73/483

భరస : లకడమ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:2-30
వయససస:42
లఇ: పప
547
RBE2163905
పపరర: యలమఇద మదదదకలఇట

542
LHL3878808
పపరర: ననగజశశరమమ జయవరపప

567
LHL4215752
పపరర: లకమమమ కకరరమమళళ

100-73/507

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-37
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-73/509

570
RBE0996431
పపరర: ససఇదరయ కకరరమమళళ

100-76/28

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-37
వయససస:30
లఇ: ససస స
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571
RBE0996456
పపరర: జజనకక రశమయయ కకరరమమళళ

100-76/29

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-37
వయససస:27
లఇ: పప
574
LHL3880267
పపరర: బసవమమ వరశశ

100-73/512

100-73/515

100-73/518

100-76/30

100-73/522

100-73/525

100-73/528

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-49
వయససస:54
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

584
RBE0253930
పపరర: వరయయ రశచకకఇడ

587
RBE0381533
పపరర: చనన లచరరగడడ వరశశ

590
RBE0600973
పపరర: మదదదకలఇట ననగమణణ

593
RBE2164010
పపరర: పపరమమ గగదత

100-73/531

596
RBE2164028
పపరర: మఇగమమ రరఇడల

100-73/520

599
RBE1399899
పపరర: వరశఇజనవయగలల పగడనల
తఇడడ:డ సతయననరశయణ పగడనల
ఇఇటట ననఇ:2-49
వయససస:26
లఇ: పప

579
RBE2163996
పపరర: వరశలల రరటటటపలల

100-73/517

582
RBE1239343
పపరర: అశశన పప టట ససరర

100-73/837

585
RBE0258517
పపరర: రమమదదవ రశచకకఇడ

100-73/521

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-44
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-73/523

588
RBE0382572
పపరర: అనల కలమమర మదదదకలఇట

100-73/524

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:33
లఇ: పప
100-73/526

591
RBE0886077
పపరర: ఇఇదస మదదదకలఇట

100-73/527

భరస : అనల కలమమర
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-73/529

594
LHL3881265
పపరర: వనఇకటరశవమమ రరఇడల

100-73/530

భరస : రశమచఇదనరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-48
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-73/532

భరస : చతనననరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-48
వయససస:75
లఇ: ససస స
100-73/534

100-73/514

భరస : శశకశఇత పప టట ససరర
ఇఇటట ననఇ:2-43
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : పశపయయ
ఇఇటట ననఇ:2-47
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-48
వయససస:46
లఇ: పప
598
RBE2164036
పపరర: గరవఇదమమ మదదదకలఇట

100-73/519

భరస : లకకమననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:64
లఇ: పప
595
RBE0057331
పపరర: లఇగశరగడడడ పరరమరగడడడ

581
LHL3879822
పపరర: వనఇకటరశవమమ కరష ఇ

576
RBE2163970
పపరర: లచర రగడడడ ఆఇబటట

భరస : రశజజలల
ఇఇటట ననఇ:2-41
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పశపసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-46
వయససస:38
లఇ: పప
592
RBE2164002
పపరర: వనఇకటటశశరరల మదదదకలఇట

100-73/516

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-44
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ బసవయయ
ఇఇటట ననఇ:2-44
వయససస:33
లఇ: పప
589
RBE0382622
పపరర: లకకమననరశయణ మదదదకలఇట

578
RBE2163988
పపరర: పశపయయ గగదత

100-73/511

తఇడడ:డ వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-39
వయససస:84
లఇ: పప

భరస : ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:2-43
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరశయణ కరషఇ
ఇఇటట ననఇ:2-43
వయససస:29
లఇ: పప
586
RBE0580514
పపరర: రశఇబబబగ గరరకపశటట

100-73/513

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-40
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-42
వయససస:53
లఇ: ససస స
583
RBE1166488
పపరర: ననగ పడసశద కరషఇ

575
RBE2163962
పపరర: రశమకకటమమ వరశశ

573
RBE0259028
పపరర: వరశ రశజజశశరర
భరస : కకటటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-38
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : లచరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-39
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : పసచరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-39/1
వయససస:69
లఇ: ససస స
580
LHL3879764
పపరర: చఇదనడవత వరశశ

100-73/510

భరస : సససదసలల రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-38
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-39
వయససస:47
లఇ: ససస స
577
RBE0385278
పపరర: ఓబగలమమ వరశ

572
LHL4215778
పపరర: ఆదదలకడమ వరశశ

597
RBE0647453
పపరర: మలల శశరర తలల పప రగడడడ

100-73/533

భరస : సససదనరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-49
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-73/838

600
RBE0383687
పపరర: మదదదకలఇట అఇజల

100-73/535

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-50
వయససస:34
లఇ: ససస స

Page 22 of 55

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-16
601
RBE2164044
పపరర: ననరశయణమమ మదదదకలఇట

100-73/536

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-50
వయససస:57
లఇ: ససస స
604
LHL3880010
పపరర: లఇగమమ పరరమరగడడడ

100-73/539

100-73/542

100-73/545

100-73/548

100-73/551

100-73/839

100-73/618

తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ రగడడడ వరశశ
ఇఇటట ననఇ:2-68
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
LHL4215794
పపరర: పదనమవత వరశశ

617
RBE2164077
పపరర: సససదసలల షపక

620
RBE0030379
పపరర: షపక అలమలబ

623
LHL3872694
పపరర: సససదన షపక

100-86/7

626
LHL3874328
పపరర: జజన సశహహబ షపక

100-73/549

629
RBE1721802
పపరర: ససధనరశణణ వరశ
భరస : ఆఇజనవయ రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:2-68
వయససస:28
లఇ: ససస స

609
LHL3879285
పపరర: పసచరమమ వరశశ

100-73/544

612
RBE0057364
పపరర: పసచరరగడడడ వరశశ

100-73/547

615
LHL3872322
పపరర: సససదనరగడడడ వరశశ

100-73/550

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలలరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-60
వయససస:42
లఇ: పప
100-73/552

618
RBE2164085
పపరర: సససదసలల షపక

100-73/553

తఇడడ:డ అలల సశహబ
ఇఇటట ననఇ:2-64
వయససస:54
లఇ: పప
100-73/616

621
RBE2164093
పపరర: ఉదదఇడడ షపక

100-73/617

తఇడడ:డ ఇమమఇసశహబ
ఇఇటట ననఇ:2-65
వయససస:44
లఇ: పప
100-73/619

624
RBE1454511
పపరర: పశవన ఎఇడదటట

100-86/6

భరస : మలల కశరరరన ఎఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:2-66
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-73/620

తఇడడ:డ పసరరసశహబ
ఇఇటట ననఇ:2-67
వయససస:49
లఇ: పప
100-73/622

100-73/541

తఇడడ:డ రశమకకషశషరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-57
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససలమఇసససదన
ఇఇటట ననఇ:2-66
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ ఎఇదదటట
ఇఇటట ననఇ:2-66
వయససస:32
లఇ: పప
628
RBE0382051
పపరర: రశమలఇగశ రగడడ వరశశ

100-73/546

భరస : ననజర వల
ఇఇటట ననఇ:2-65
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మగతస జజనస
ఇఇటట ననఇ:2-65
వయససస:69
లఇ: పప
625
RBE1454529
పపరర: మలల కశరరరన ఎఇదదటట

611
LHL3880283
పపరర: రమణ వరశశ

606
LHL4215786
పపరర: వజయ వరశశ

భరస : ఆఇజనవయగలలరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-54
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:2-63
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదన రగడడడ తనలల పపరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-64
వయససస:26
లఇ: ససస స
622
RBE2164101
పపరర: ఇమమఇసశహహబ షపక

100-73/543

భరస : రశమకకషశషరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-58
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భకకలల
ఇఇటట ననఇ:2-60
వయససస:65
లఇ: పప
619
RBE1400167
పపరర: రశజయలకడమ తనలల పపరగడడడ

608
LHL3879228
పపరర: అనఇతరశవమమ వరశ

100-73/538

భరస : ననగరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-52
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-57
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-58
వయససస:35
లఇ: పప
616
RBE2164069
పపరర: సససదసలల కఇడల కలఇట

100-73/540

భరస : ననసరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-54
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-56
వయససస:49
లఇ: పప
613
LHL3872686
పపరర: ననగరరగడడడ వరశశ

605
RBE2164051
పపరర: బగచరమమ పరరమరగడడడ

603
LHL3874088
పపరర: వరశరగడడడ వరశశ
తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలలరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-51
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : కకటటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-51
వయససస:85
లఇ: ససస స

భరస : సససదనరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-54
వయససస:37
లఇ: ససస స
610
RBE0057356
పపరర: ఆఇజనవయరగడడడ వరశశ

100-73/537

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలలరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-51
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : లఇగశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-51
వయససస:43
లఇ: ససస స
607
LHL3879210
పపరర: అమరజశశరర వరశశ

602
LHL3872108
పపరర: ననసరరగడడడ వరశశ

627
RBE2164119
పపరర: మసశసనశల షపక

100-73/621

తఇడడ:డ పసరరసశహబ
ఇఇటట ననఇ:2-67
వయససస:44
లఇ: పప
100-73/623

630
RBE2164127
పపరర: ఆదదననరశయణ రగడడడ వరశశ

100-73/624

తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ రగడడడ వరశశ
ఇఇటట ననఇ:2-68
వయససస:48
లఇ: పప
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631
RBE1383785
పపరర: ననగమణణ కకతస

100-73/840

భరస : కకటట రగడడడ కకతస
ఇఇటట ననఇ:2-68
వయససస:28
లఇ: ససస స
634
LHL3873015
పపరర: రశమకకషశష రగడడడ వశరశశ

100-73/626

100-73/629

100-73/631

100-74/30

100-73/636

100-73/639

100-85/9

తఇడడ:డ చనన ఫరరద
ఇఇటట ననఇ:2-80
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
LHL4215802
పపరర: సససదనబ షపక

647
LHL3880325
పపరర: హసనమమ షపక

650
RBE1239434
పపరర: నడరశరన బ షపక

653
LHL4215810
పపరర: ననసరరబ షపక

100-73/843

656
RBE1367862
పపరర: కకటటరగడడడ వరశశ

100-73/634

659
RBE0384412
పపరర: జజననబ షపక
భరస : జగసనవళ
ఇఇటట ననఇ:2-80
వయససస:32
లఇ: ససస స

639
RBE0580662
పపరర: చతననకజశశరరల కశలల కలఇట

100-73/630

642
RBE2164168
పపరర: ననగజశశరరశవప అకగకనపలల

100-73/633

645
RBE2164176
పపరర: సససదనబ షపక

100-73/635

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:2-75
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-73/637

648
RBE0837385
పపరర: అలసశహహబభ షపక

100-73/638

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-78
వయససస:30
లఇ: పప
100-73/841

651
RBE1239442
పపరర: దసస గరరర షపక

100-73/842

తఇడడ:డ సససదసలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-78
వయససస:28
లఇ: పప
100-73/640

654
RBE1367797
పపరర: అనడరశధ వరశశ

100-73/641

తఇడడ:డ పశపసరగడడడ వరశశ
ఇఇటట ననఇ:2-79
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-73/844

తఇడడ:డ పశపసరగడడడ వరశశ
ఇఇటట ననఇ:2-79
వయససస:35
లఇ: పప
100-73/643

100-73/628

తఇడడ:డ హహసపనస
ఇఇటట ననఇ:2-74
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : ఉదదఇడడ
ఇఇటట ననఇ:2-79
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పశపసరగడడడ వరశశ
ఇఇటట ననఇ:2-79
వయససస:70
లఇ: ససస స
658
RBE0381566
పపరర: సయయద జజన షపక

100-73/632

భరస : అలల సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-78
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:2-78
వయససస:25
లఇ: ససస స
655
RBE1367821
పపరర: శతనరశవమమ వరశశ

641
RBE2164150
పపరర: హనసమఇతరశవప గగదత

636
RBE0378323
పపరర: ససబబబరగడడడ పలలల

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2-72/1
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-78
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదసలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-78
వయససస:27
లఇ: పప
652
RBE1586551
పపరర: శలమర బ షపక

100-74/29

భరస : మసశసన
ఇఇటట ననఇ:2-75
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-76
వయససస:42
లఇ: ససస స
649
RBE1308072
పపరర: సససదస మసశసన షపక

638
RBE1991835
పపరర: అనడష రగడడడ వరశ

100-73/625

తఇడడ:డ వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-71
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:2-73
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ లఇగశరగడడడ పరరమ రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-74
వయససస:22
లఇ: ససస స
646
RBE2164184
పపరర: జజనబ షపక

100-73/627

తఇడడ:డ వరశరగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:2-72
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-72/1
వయససస:56
లఇ: పప
643
RBE1853134
పపరర: అనఇతలకడమ పరరమ రగడడడ

635
LHL3879244
పపరర: లకమమమ పలలల

633
RBE0382200
పపరర: ఆఇజనవయ రగడడడ వరశశ
తఇడడ:డ ఆదదననరశయణ రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-68A
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-71
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-71
వయససస:49
లఇ: పప
640
RBE2164143
పపరర: పపలల యయ కలల కలఇట

100-74/28

తఇడడ:డ నరపరగడడడ కకతస
ఇఇటట ననఇ:2-68
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచర రగడడడ వశరశశ
ఇఇటట ననఇ:2-69
వయససస:41
లఇ: పప
637
RBE2164135
పపరర: వనఇకటటశశరరల కలల కలఇట

632
RBE1991918
పపరర: వనఇకటటశశర రగడడడ కకతస

657
LHL3874369
పపరర: ఫరరద షపక

100-73/642

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-80
వయససస:54
లఇ: పప
100-73/644

660
RBE2164192
పపరర: జగసననవల షపక

100-73/645

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-80
వయససస:49
లఇ: పప
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661
RBE2164200
పపరర: సససదసలల షపక

100-73/646

తఇడడ:డ ఖమననసహబ
ఇఇటట ననఇ:2-80
వయససస:74
లఇ: పప
664
LHL2623395
పపరర: సససదనవల షపక

100-73/647

100-73/650

100-73/648

668
RBE2164218
పపరర: సనననయలచనసససదసలల షపక

100-74/31

671
LHL3878956
పపరర: ఖమశమమ షపక

100-73/651

674
RBE1308064
పపరర: సమర షపక

666
LHL4215836
పపరర: ఖమశఇ సససద బ షపక

100-73/649

669
RBE1636620
పపరర: గగలమఇ సససదన బబ షపక

100-73/847

తఇడడ:డ గగలమఇ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-81
వయససస:24
లఇ: పప
100-73/652

భరస : మసశసన వల
ఇఇటట ననఇ:2-82
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-82/5

100-73/846

భరస : గగలమఇసససదన
ఇఇటట ననఇ:2-81
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజననసహబ
ఇఇటట ననఇ:2-81
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : గగలమఇ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-81
వయససస:40
లఇ: ససస స
673
RBE1807734
పపరర: వనఇకట రగడడడ గరలల

665
LHL4215828
పపరర: పసరమమ షపక

663
RBE1239368
పపరర: ఖససఇ బ షపక
భరస : సససధస జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-80
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:2-81
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-81
వయససస:34
లఇ: ససస స
670
RBE1540228
పపరర: ఖమససఇ సససదనబ షపక

100-73/845

తఇడడ:డ సససదసలల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-80
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ సనననయలచనసససదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-81
వయససస:42
లఇ: పప
667
RBE0383968
పపరర: లకకమ ఔరఇగశబదడ

662
RBE1239350
పపరర: సససదస జజన షపక

672
LHL3881299
పపరర: ఇమమఇబ షపక

100-73/653

భరస : ఖమన సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-82
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-73/654

675
RBE2164226
పపరర: వనఇకటటశశరరల గరనసగగఇటల

100-73/655

తఇడడ:డ అమర లఇగ రగడడడ గరలల
ఇఇటట ననఇ:2-82 RAMESH REDDY STREE
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజన సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-83
వయససస:26
లఇ: పప

676
RBE1214444
పపరర: ననగగల మరశ వల షపక

100-76/31 678
677
RBE1171974
RBE1171982
పపరర: లకడమ ననరశయణ చతనసనబబ యన
పపరర: శశనవశస రశవప చతనసనబబ యన

100-73/848

తఇడడ:డ జజన సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-83
వయససస:27
లఇ: పప
679
LHL2621233
పపరర: సశఇబశవరగడడడ వరశశ

తఇడడ:డ గగరవయయ చతనసనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2-83
వయససస:33
లఇ: పప
100-73/656

తఇడడ:డ ఆదదరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-84
వయససస:35
లఇ: పప
682
RBE2164242
పపరర: ఖమననసహబ షపక

100-73/659

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-86
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-73/657

683
RBE0381145
పపరర: శశనస బబషశ షపక

100-73/662

686
RBE2164259
పపరర: గరవఇదమమ వరశశ

100-73/660

689
LHL3879533
పపరర: ససబబమమమ కలల కలఇట
భరస : వనఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-86
వయససస:77
లఇ: ససస స

100-73/658

684
RBE0579748
పపరర: శశనస బబషశ షపక

100-73/661

తఇడడ:డ జజన సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-84A
వయససస:33
లఇ: పప
100-73/663

భరస : లచరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-85
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-73/665

681
RBE2164234
పపరర: పదమ వరశశ
భరస : ఆదదరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-84
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లమల బబషశ
ఇఇటట ననఇ:2-84A
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2-85
వయససస:74
లఇ: పప
688
LHL3879152
పపరర: పదమ కఇడల కలఇటట

680
RBE1852698
పపరర: ససతమమ యయటటరర

100-76/32

తఇడడ:డ గగరవయయ చతనసనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:2-83
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశర రశవప యయటటరర
ఇఇటట ననఇ:2-84
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఫరరదనసశహబ
ఇఇటట ననఇ:2-84
వయససస:64
లఇ: పప
685
LHL3874609
పపరర: వనఇగయయ కలల కలఇట

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-83
వయససస:51
లఇ: పప

687
RBE2164267
పపరర: లచరరగడడడ వరశశ

100-73/664

తఇడడ:డ పపనననరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-85
వయససస:64
లఇ: పప
100-73/666

690
RBE0253120
పపరర: ననగగలమరశ షపక

100-73/667

తఇడడ:డ పసరశసహబ
ఇఇటట ననఇ:2-86
వయససస:64
లఇ: పప
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691
LHL3879137
పపరర: ససబబమమ కఇడల కలఇట

100-73/668

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-87
వయససస:42
లఇ: ససస స
694
RBE1722164
పపరర: వఇశ కలమమరర రరడడ

100-73/671

100-73/673

100-73/850

100-73/676

100-73/678

100-73/681

100-73/684

భరస : జజన భబషశ
ఇఇటట ననఇ:2-94
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
RBE0385591
పపరర: కశశమమ అకగకనపలల

707
RBE0989238
పపరర: వనఇకటరశవప వఇకశయలపశటట

710
LHL4215869
పపరర: జజనబ షపక

713
RBE0386581
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-73/687

716
RBE0988800
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-73/677

719
RBE0383893
పపరర: సససదనబ షపక
భరస : చనన మమలమల
ఇఇటట ననఇ:2-97
వయససస:38
లఇ: ససస స

699
RBE0644377
పపరర: ననగమమ చరపశలల

100-73/675

702
RBE1673722
పపరర: లకమయయ అకకకనపలల

100-84/21

705
RBE1400126
పపరర: రవ అకకకనపలల

100-73/852

తఇడడ:డ ననగజశశర రశవప అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:2-90
వయససస:26
లఇ: పప
100-73/679

708
RBE1722503
పపరర: కలమమరర అకకకన పలల

100-73/680

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల అకకకన పలల
ఇఇటట ననఇ:2-92
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-73/682

711
RBE0469296
పపరర: సససదనబ షపక

100-73/683

భరస : సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:2-93
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-73/685

714
RBE1308023
పపరర: ననగగల మరశ షపక

100-73/686

తఇడడ:డ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-94
వయససస:30
లఇ: పప
100-73/853

భరస : షససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-94
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-76/34

100-73/672

తఇడడ:డ అనవయయ అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:2-89
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : సససకలల
ఇఇటట ననఇ:2-94
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : మసశసనశల
ఇఇటట ననఇ:2-94
వయససస:60
లఇ: ససస స
718
RBE0997546
పపరర: ననగభర బ షపక

100-73/851

భరస : లమలమసహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-93
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససఖలల
ఇఇటట ననఇ:2-94
వయససస:33
లఇ: పప
715
RBE2164291
పపరర: సససదనబ షపక

701
RBE1239384
పపరర: ససజజత భమవరపప

696
LHL3872330
పపరర: హనసమయయ అకగకనపలల

భరస : ననగజశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:2-89
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహననడవప
ఇఇటట ననఇ:2-92
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ లమల సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-93
వయససస:35
లఇ: పప
712
RBE0381103
పపరర: జజన బబషశ షపక

100-73/674

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:2-90
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : చనససబబబరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-91
వయససస:47
లఇ: ససస స
709
LHL3872546
పపరర: సససదనవల షపక

698
RBE0644245
పపరర: లకమమమ చపశలల

100-73/670

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-89
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : సససదన రశవప భమవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-89
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-90
వయససస:42
లఇ: ససస స
706
RBE2164283
పపరర: లకడమ కఇచతరల

100-73/849

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:2-89
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగరవయయ భమవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-89
వయససస:33
లఇ: పప
703
LHL4215851
పపరర: ఆదద లకకమ అకకకనపలల

695
RBE1675032
పపరర: లకడమ వర పడసశద కఇచరల

693
LHL4215844
పపరర: మమశమమ కఇడల కలఇటట
భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:2-88
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన ససబబ రశవప కఇచరల
ఇఇటట ననఇ:2-88
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:2-89
వయససస:57
లఇ: ససస స
700
RBE1239376
పపరర: సససదన రశవప భమవరపప

100-73/669

భరస : పసరరసశహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-87
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరశవప రరడడ
ఇఇటట ననఇ:2-88
వయససస:20
లఇ: ససస స
697
LHL3878410
పపరర: పశరశతమమ అకగకనపలల

692
RBE2164275
పపరర: నబమమ షపక

717
RBE0997538
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-76/33

భరస : సససదనసశహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-94
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-73/688

720
RBE0989147
పపరర: వనఇకటటశ వననసన

100-73/689

తఇడడ:డ కకససస
ఇఇటట ననఇ:2-97
వయససస:28
లఇ: పప

Page 26 of 55

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-16
721
RBE0997041
పపరర: అరరణ కలమమరర వననసన

100-76/35

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:2-97
వయససస:32
లఇ: ససస స
724
RBE0253310
పపరర: అఇకకరగడడడ వరశ

100-73/692

100-73/554

100-73/856

100-73/556

100-73/558

100-73/561

100-73/564

భరస : ఖమననసహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-108
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

734
LHL4215877
పపరర: సససదనబ షపక

737
LHL3879145
పపరర: సససదనబ షపక

740
RBE0378406
పపరర: సససదన షపక

743
RBE0719161
పపరర: ఖమససఇబ షపక

100-73/858

746
RBE1470046
పపరర: దసరర శరణయ గరనసగగఇటల

100-73/557

749
RBE0600494
పపరర: ననగభరరబ షపక
భరస : ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:2-108
వయససస:38
లఇ: ససస స

729
RBE1722339
పపరర: లకమ రగడడడ పపటట
ల ాశరర

100-73/855

732
RBE2164325
పపరర: పసరమమ షపక

100-73/555

735
RBE1399717
పపరర: అనడష వరశ

100-73/857

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:2-102
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-73/559

738
RBE2164333
పపరర: వలబ షపక

100-73/560

భరస : సనననయలచననసససదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-103
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-73/562

741
RBE0384768
పపరర: జజనఅబ షపక

100-73/563

భరస : సససదన
ఇఇటట ననఇ:2-105
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-73/565

744
RBE0988917
పపరర: వనఇకటటసశరరల గగడతడ

100-73/566

తఇడడ:డ హనడమఇతతరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-106
వయససస:38
లఇ: పప
100-73/859

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గరనసగగఇటల
ఇఇటట ననఇ:2-107
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-73/568

100-73/694

భరస : జగసననవల
ఇఇటట ననఇ:2-100/1
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : ననగభలమరశ
ఇఇటట ననఇ:2-105
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల గరనసగగఇటల
ఇఇటట ననఇ:2-107
వయససస:28
లఇ: పప
748
LHL3878857
పపరర: అమరరబ షపక

100-86/8

తఇడడ:డ పసదద సససదన
ఇఇటట ననఇ:2-105
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : జగసనవళ
ఇఇటట ననఇ:2-105
వయససస:35
లఇ: ససస స
745
RBE1356501
పపరర: మహహశ కలమమర గరనసగగఇటల

731
RBE1957711
పపరర: రఇజజన బ షపక

726
RBE0253328
పపరర: శశకశఇత రగడడడ వరశ

తఇడడ:డ శశనవశస రగడడడ పపటట
ల ాశరర
ఇఇటట ననఇ:2-100
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:2-103
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : పసదదఖమననసహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-105
వయససస:62
లఇ: ససస స
742
RBE0386409
పపరర: సససదనబ షపక

100-73/854

భరస : పసరర సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-102
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-103
వయససస:35
లఇ: పప
739
LHL3879509
పపరర: జజనబ షపక

728
RBE1214352
పపరర: ససదదయయ షపక

100-73/691

తఇడడ:డ చతనననరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-98A
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ జగసనవల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-100
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:2-102
వయససస:35
లఇ: పప
736
LHL3872561
పపరర: జగసననవల షపక

100-73/693

తఇడడ:డ జగసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-100
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశస రగడడడ పపటట
ల రర
ఇఇటట ననఇ:2-100
వయససస:20
లఇ: పప
733
LHL3873122
పపరర: పసర సశహహబ షపక

725
RBE2164309
పపరర: పదమ వరశశ

723
LHL3873494
పపరర: చతనననరగడడడ వరశశ
తఇడడ:డ లచరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-98
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : చతనననరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-98
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ఫరరదస
ఇఇటట ననఇ:2-100
వయససస:52
లఇ: ససస స
730
RBE1749340
పపరర: అమరజశశర రగడడడ పపటట
ల రర

100-73/690

భరస : ఇమమమ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-97/1
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చతననన రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-98
వయససస:34
లఇ: పప
727
RBE2164317
పపరర: మసశసనబ షపక

722
RBE1474543
పపరర: షశహహన షపక

747
LHL3872181
పపరర: వల షపక

100-73/567

తఇడడ:డ ఖన సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-108
వయససస:36
లఇ: పప
100-73/569

750
RBE0647495
పపరర: సససదనబ షపక

100-73/570

భరస : వశల
ఇఇటట ననఇ:2-108
వయససస:32
లఇ: ససస స
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751
RBE0580597
పపరర: ససదదయయ షపక

100-73/571

తఇడడ:డ మసశసన సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:2-108/1
వయససస:43
లఇ: పప
754
RBE0253468
పపరర: సససద చళళకఇటట

100-73/574

100-73/577

100-73/580

100-84/22

100-73/582

100-73/585

100-73/587

తఇడడ:డ కకషష మదదదకలఇట
ఇఇటట ననఇ:2-120
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE1475706
పపరర: ననగభర మరశవళ షపక

767
RBE2164366
పపరర: జయమమ గరనసగగఇటల

770
LHL3881174
పపరర: వరలకడమ గరనసగగఇటల

773
RBE1399857
పపరర: శశనవశస రగడడడ వరశశ

100-73/589

776
RBE1721794
పపరర: ననగ జజయత ఉపలలపశటట

100-86/9

779
RBE1803964
పపరర: శశనవశస రశవప మదదదకలఇట
తఇడడ:డ కకషష మదదదకలఇట
ఇఇటట ననఇ:2-120
వయససస:28
లఇ: పప

759
RBE0385575
పపరర: రతనకలమమరర చపశలల

100-73/579

762
RBE1100940
పపరర: పసర సశహహబ షపక

100-73/860

765
RBE1475714
పపరర: ననగభర బ షపక

100-86/10

భరస : ననగభర మరశవల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-110/1
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-73/583

768
RBE2164374
పపరర: రరశయయ గరనసగగఇటల

100-73/584

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-111
వయససస:52
లఇ: పప
100-73/586

771
RBE1238915
పపరర: శశనవశస రశవప గరనసగగఇటల

100-73/861

తఇడడ:డ రరశయయ గరనసగగఇటల
ఇఇటట ననఇ:2-113
వయససస:33
లఇ: పప
100-73/862

774
LHL3880309
పపరర: అనసరశధ వరశశ

100-73/588

భరస : వరశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-114/1
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-73/590

తఇడడ:డ కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:2-119
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-74/32

100-73/576

తఇడడ:డ ననగగల మరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-110
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవశ రగడడడ వరశశ
ఇఇటట ననఇ:2-114
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-114/2
వయససస:35
లఇ: ససస స
778
RBE1453737
పపరర: శశనవశసరశవప మదదదకలఇట

100-73/581

భరస : రరశయయ
ఇఇటట ననఇ:2-113
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : శవరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-114
వయససస:50
లఇ: ససస స
775
LHL3881190
పపరర: అనడష వరశశ

761
RBE2164358
పపరర: పశతఇబ షపక

756
RBE2164341
పపరర: రఇజనబ చళళకఇటట షపక

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:2-109B
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-111
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:2-111
వయససస:59
లఇ: పప
772
RBE0600700
పపరర: కకటటశశరర వరశ

100-73/578

తఇడడ:డ ఫరరద షపక
ఇఇటట ననఇ:2-110/1
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-111
వయససస:32
లఇ: ససస స
769
RBE2164382
పపరర: వనఇకటటశశరరల గరనసగగఇటల

758
RBE0647511
పపరర: ఆదదలకడమ చపశలల

100-73/573

భరస : షససదన
ఇఇటట ననఇ:2-109
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : ననగగలలమరశ
ఇఇటట ననఇ:2-110
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-110/1
వయససస:24
లఇ: ససస స
766
RBE0384651
పపరర: కలమమరర గరనసగగఇటల

100-73/575

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-109A
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : పసర సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:2-110
వయససస:28
లఇ: ససస స
763
RBE1475102
పపరర: సససద బ షపక

755
RBE0579755
పపరర: ఏడడకకఇడలల చపశలల

753
LHL2623320
పపరర: వనఇకటటశశరరల చపశలల
తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-109
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-109
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:2-109/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
760
RBE0469379
పపరర: హససనన షపక

100-73/572

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:2-109
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ మదనర
ఇఇటట ననఇ:2-109
వయససస:63
లఇ: పప
757
LHL3878915
పపరర: వనఇకశయమమ చపశలల

752
LHL2621548
పపరర: శశనస చపశలల

777
RBE0886085
పపరర: రమమష మదదదకలఇట

100-73/591

తఇడడ:డ కకశసట స
ఇఇటట ననఇ:2-120
వయససస:34
లఇ: పప
100-74/33

780
RBE0465948
పపరర: రశమగ చటటటపస డ లల

100-73/592

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల చటటటపస డ లల
ఇఇటట ననఇ:2-142
వయససస:35
లఇ: పప
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781
RBE1721836
పపరర: ననగ జజయత పలల పప

100-73/593

భరస : హనసమఇత రశవప పలల పప
ఇఇటట ననఇ:2-156
వయససస:29
లఇ: ససస స
784
RBE1675438
పపరర: సపవరరలల పశలకలరరస

782
RBE1962810
పపరర: హనస పలపప
తఇడడ:డ అఇజనవయగలల పలల పప
ఇఇటట ననఇ:2-156
వయససస:42
లఇ: పప

100-74/34

785
RBE1475409
పపరర: సవరరలల పశలకలరరస

భరస : వనఇకటటశశరరల పశలకలరరస వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-174
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసశరరల పశలకలరరస
ఇఇటట ననఇ:2-174
వయససస:32
లఇ: ససస స

787
RBE1918945
పపరర: నలకఇఠ బబబగ ఠమమసపటట

788
RBE1100890
పపరర: కకఇడలల ఉపశలపశటట

100-73/594

తఇడడ:డ శశనస ఠమమసపటట
ఇఇటట ననఇ:2-189/1
వయససస:21
లఇ: పప
790
RBE1638485
పపరర: మర సససదన షపక

100-74/36

100-73/598

100-73/866

100-73/869

100-73/870

తఇడడ:డ సతయననరశయణ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:2-270
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-73/596

800
RBE1113901
పపరర: సశఇబశవ రశవప పసదద

803
RBE1441732
పపరర: వజయలకడమ పశలలజ

100-73/601

806
RBE1852425
పపరర: పడమల కటకఇ

809
RBE1853597
పపరర: వనఇకట చనరర కటకఇ
తఇడడ:డ సతయననరశయణ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:2-270
వయససస:30
లఇ: పప

789
RBE0886119
పపరర: పదనమ మదదదకలఇట

100-73/595

792
RBE0469312
పపరర: కకరరమళ మలమమ

100-73/597

100-73/599

795
RBE1113877
పపరర: లకడమ ననరశయణ చచదరర
కకరశపశటట
తఇడడ:డ ససబడమణయఇ కకరశపశటట
ఇఇటట ననఇ:2-231
వయససస:63
లఇ: పప

100-73/865

100-73/867

798
RBE1383686
పపరర: ససధధర కకరశపశటట

100-73/868

తఇడడ:డ బడహమయయ కకరశపశటట
ఇఇటట ననఇ:2-231
వయససస:39
లఇ: పప
100-76/37

801
RBE1113919
పపరర: శలల రశణణ పసదద

100-76/38

భరస : సశఇబశవ రశవప పసదద
ఇఇటట ననఇ:2-231
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-76/39

804
RBE0886093
పపరర: వజయ లకకమ ఆఇబటట

100-73/600

తఇడడ:డ రశమ రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:2-259
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-73/602

భరస : సతయననరశయణ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:2-270
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-73/871

100-74/35

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-228
వయససస:83
లఇ: ససస స

భరస : కకషష చనరర పపపలల
ఇఇటట ననఇ:2-246
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : సససదన వల
ఇఇటట ననఇ:2-262
వయససస:34
లఇ: ససస స
808
RBE1088336
పపరర: వనఇకటబచనరర కటకఇ

797
RBE1383678
పపరర: బడహమయయ కకరశపశటట

786
RBE1586536
పపరర: జజన బబగఇ షపక

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:2-223
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబవననరశయమణ పసదద
ఇఇటట ననఇ:2-231
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈసశరయయ చనరర పటనఇ
ఇఇటట ననఇ:2-246
వయససస:42
లఇ: పప
805
RBE0886101
పపరర: మసశసనబ షపక

100-73/864

తఇడడ:డ ససబడమణయఇ కకరశపశటట
ఇఇటట ననఇ:2-231
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటష రరడడ
ఇఇటట ననఇ:2-231
వయససస:44
లఇ: పప
802
RBE1088187
పపరర: మసశసనయయ చనరర పటనఇ

794
RBE1383694
పపరర: లకడమదదవ కకరశపశటట

100-73/863

భరస : జజన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:2-179
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : బడహమయయ కకరశపశటట
ఇఇటట ననఇ:2-231
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమ ననరశయణ కకరశపశటట
ఇఇటట ననఇ:2-231
వయససస:35
లఇ: పప
799
RBE1636646
పపరర: కకటయయ రరడడ

100-84/23

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:2-228
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:2-228
వయససస:57
లఇ: ససస స
796
RBE1159954
పపరర: ససబడమణయఇ కకరశపశటట

791
RBE0383109
పపరర: శశనవశసరశవప కకరరమళళ

783
RBE0991258
పపరర: వనఇకటటశశరరల పశలకలరరస
తఇడడ:డ సతస యయ పశలకలరరస
ఇఇటట ననఇ:2-174
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసద వనఇకయయ ఉపశలపశటట
ఇఇటట ననఇ:2-198
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-223
వయససస:21
లఇ: పప
793
RBE2164390
పపరర: రశమకకటమమ కకరరమమళళ

100-76/36

807
RBE1852441
పపరర: సతయననరశయణ కటకఇ

100-73/603

తఇడడ:డ గరపయయ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:2-270
వయససస:53
లఇ: పప
100-74/37

810
RBE1088195
పపరర: వనఇకటటశ రశల

100-73/872

తఇడడ:డ బబలమచనరర రశల
ఇఇటట ననఇ:2-271
వయససస:29
లఇ: పప
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811
RBE1673276
పపరర: అనసష వజడపప

100-76/40

భరస : శవ చరర రశల
ఇఇటట ననఇ:2-271
వయససస:23
లఇ: ససస స
814
RBE0995656
పపరర: జజన బబషశ షపక

100-76/43

815
RBE1308270
పపరర: భబనసపసడయ జయవరపప

100-73/604

818
RBE1060938
పపరర: ససకనయ పలలల
తఇడడ:డ శశనవశస రగడడ పలలల
ఇఇటట ననఇ:2-281
వయససస:27
లఇ: ససస స

820
RBE1308403
పపరర: వజయకకషష సశరష

821
RBE1540301
పపరర: ననగగల చతరరకకరర

100-76/46

తఇడడ:డ వనఇకట కకటటశశరరశవప సశరష
ఇఇటట ననఇ:2-305
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశ ఎఇదదటట
ఇఇటట ననఇ:2-661
వయససస:62
లఇ: పప
826
RBE1308114
పపరర: కకటటశశరశవప కళలకలఇట

100-73/696

భరస : అలల బక
ఇఇటట ననఇ:3వయససస:28

100-73/874

100-73/877

తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-2-53
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-74/38

830
RBE1400100
పపరర: వనఇకట రగడడడ వరశ

833
RBE1368043
పపరర: ననగదదవయ పలలల

100-73/698

836
RBE1853696
పపరర: అపశలరశవప పలల పప

100-86/11

839
LHL3872017
పపరర: హనసమయయ అకగకనపలల
తఇడడ:డ అచరమమ
ఇఇటట ననఇ:3-3
వయససస:43
లఇ: పప

819
RBE0886127
పపరర: వవఇకట శవ పడసశద సశరష

100-73/605

822
RBE1471531
పపరర: సససదన రగడడ పశలవశయ

100-76/47

825
RBE1308098
పపరర: సతయననరశయణ కళలకలఇట

100-73/695

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కళలకలఇట
ఇఇటట ననఇ:2-861
వయససస:26
లఇ: పప
100-74/40

828
RBE1534528
పపరర: రమణ రరటటటపలల

100-73/697

భరస : ఆఇజనవయగలల రరటటటపలల
ఇఇటట ననఇ:2ND WARD
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-73/875

831
RBE0991274
పపరర: అలల బక షపక
తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3వయససస:33

100-73/878

100-73/876

లఇ: పప

834
RBE1722719
పపరర: నససమ షపక

100-74/42

తఇడడ:డ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-00
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-74/43

తఇడడ:డ మగతనయల రశవప పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-1
వయససస:54
లఇ: పప
100-74/253

100-76/45

తఇడడ:డ వవణగ గరపశల రగడడ పశలవశయ
ఇఇటట ననఇ:2-429
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశసరగడడడ పలలల
ఇఇటట ననఇ:3-00
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రశవప నవరగళల
ఇఇటట ననఇ:3-01
వయససస:53
లఇ: ససస స
838
RBE1853803
పపరర: యమససన షపక

827
RBE1540244
పపరర: శవ భవశన కళలకలఇట

816
RBE1308296
పపరర: భబనసపసడయ జయవరపప

తఇడడ:డ కకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:2-305
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:2ND WORD
వయససస:26
లఇ: పప

లఇ: ససస స

835
LHL2622231
పపరర: పశరశతమమ నవరగళల

100-73/873

భరస : సతయననరశయణ కళలకలఇట
ఇఇటట ననఇ:2-861
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:2ND WORD
వయససస:28
లఇ: ససస స
832
RBE0991316
పపరర: మసశసన బ షపక

824
RBE1454537
పపరర: రమణమమ ఎఇదదటట

100-76/42

భరస : అమరలఇగశచనరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-278
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ ఎఇదదటట
ఇఇటట ననఇ:2-661
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కళలకలఇట
ఇఇటట ననఇ:2-861
వయససస:27
లఇ: పప
829
RBE1400084
పపరర: వజయ లకడమ వరశ

100-76/44

తఇడడ:డ జజన చతరరకకరర
ఇఇటట ననఇ:2-308
వయససస:23
లఇ: పప
100-74/39

813
RBE1308262
పపరర: అమరశవత తతమజ
భరస : ననగ బడహమచనరర
ఇఇటట ననఇ:2-277
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ననగశచనరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-278
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కతతస రపలల
ఇఇటట ననఇ:2-278, NEAR COLD STORAGE
వయససస:28
లఇ: పప

823
RBE1453745
పపరర: వనఇకయయ ఎఇదదటట

100-76/41

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-277
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:2-278
వయససస:27
లఇ: పప
817
RBE1308122
పపరర: శశనవశస రశవప కతతస రపలల

812
RBE1308254
పపరర: ననగ బడహమచనరర తతమజ

837
LHL3880440
పపరర: కకటమమ పసరరకకటట
భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-2
వయససస:72

100-73/700

100-73/699

లఇ: ససస స

840
RBE2518322
పపరర: పలల పప రశజరశవప పలల పప
రశజరశవప
తఇడడ:డ పలల పప మగతనయల రశవప
ఇఇటట ననఇ:3-3
వయససస:43
లఇ: పప

100-81/770
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841
LHL3878600
పపరర: అఇజమమ అకకకనపలల

100-73/701

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-4
వయససస:47
లఇ: ససస స
844
LHL3873148
పపరర: చననపసరర షపక

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-4
వయససస:72
100-73/879

తఇడడ:డ కశశఇసశహబ
ఇఇటట ననఇ:3-7
వయససస:59
లఇ: పప
847
LHL3878204
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-73/882

100-73/885

100-73/704

100-74/44

100-73/709

100-73/712

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

854
RBE0839936
పపరర: ఫశతమమ షపక

857
LHL3879418
పపరర: అమననబ దడదదకలల

100-73/886

863
RBE0579771
పపరర: అలల సశహహబ దడదదకలల

100-73/715

866
RBE0385690
పపరర: ససతరశవమమ కకశసట సపటటట

100-73/705

869
RBE2164440
పపరర: వపనడనరరసశహబ దడదదకలల
తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:52
లఇ: పప

849
LHL2623601
పపరర: వరశరగడడడ వరశశ

100-73/884

852
LHL2623544
పపరర: ననగగల మరశ షపక

100-73/703

855
RBE2164416
పపరర: ననసరరభ షపక

100-73/706

భరస : చననపసరర
ఇఇటట ననఇ:3-10
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-73/707

858
RBE2164424
పపరర: శశనవశసరగడడడ పరరమరగడడడ

100-73/708

తఇడడ:డ వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-11
వయససస:45
లఇ: పప
100-73/710

861
LHL3873528
పపరర: రశమరగడడడ వరశశ

100-73/711

తఇడడ:డ ననసర రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-12
వయససస:39
లఇ: పప
100-73/713

864
RBE0444661
పపరర: రమణ వరశ

100-73/714

భరస : రశమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-12A
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-73/716

భరస : నరరసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-73/718

100-73/881

తఇడడ:డ చనన పసరర
ఇఇటట ననఇ:3-10
వయససస:37
లఇ: పప

లఇ: ససస స

860
LHL3873254
పపరర: ససబబబరగడడడ పరరమరగడడడ

846
RBE0253302
పపరర: ననగశరరరన వఇకశయలపశటట

తఇడడ:డ ననసరరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-9
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమససఇసశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-12
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:44
లఇ: పప
868
RBE2164432
పపరర: ననగగలమరశ దడదదకలల

100-73/883

తఇడడ:డ రశమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-12
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : ననసరరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-12
వయససస:62
లఇ: ససస స
865
LHL3872744
పపరర: అలల సశహబ దడదదకలల

851
LHL3873080
పపరర: ననసరరరగడడడ వరశశ

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:3-11
వయససస:37

తఇడడ:డ ననసరగశడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:3-12
వయససస:36
లఇ: పప
862
LHL3880200
పపరర: లకమమమ వరశశ

848
RBE2164408
పపరర: మమలమల దడదదకలల

100-86/760

తఇడడ:డ మహనరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-7
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-10
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షససదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:3-10
వయససస:22
లఇ: ససస స
859
LHL2623536
పపరర: వనఇకట రగడడడ వరశ

100-73/880

తఇడడ:డ ననరపరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-9
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన పసరర
ఇఇటట ననఇ:3-10
వయససస:37
లఇ: పప
856
RBE1979244
పపరర: జససమన సయయద

లఇ: ససస స

845
LHL3880317
పపరర: ససతమమ వఇకశయలపశటట

843
RBE2523108
పపరర: వనఇకటటశశరరల అకకకనపలల
తఇడడ:డ హనసమయయ అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:3-5
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదదదఫరరదనసహబ
ఇఇటట ననఇ:3-8
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననసరరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-9
వయససస:44
లఇ: పప
853
LHL3874229
పపరర: సససదనవల షపక

100-73/702

భరస : మహనరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-7
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : బడద సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-8
వయససస:57
లఇ: ససస స
850
LHL3872025
పపరర: శశనవశసరగడడడ వరశశ

842
LHL3879178
పపరర: అచరమమమ అకకకనపలల

867
RBE0468975
పపరర: బబగల షపక

100-73/717

భరస : వపనసనరర సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-73/719

870
RBE2164457
పపరర: ససదదయయ దడదదకలల

100-73/720

తఇడడ:డ వపనడనరరసశహబ
ఇఇటట ననఇ:3-13
వయససస:74
లఇ: పప
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871
LHL3878485
పపరర: ధనలకడమ పరరమరగడడడ

100-73/721

భరస : శశనవశసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-14
వయససస:39
లఇ: ససస స
874
RBE0579789
పపరర: కశశఇసశహబ దడదదకలల

100-73/724

100-73/725

100-73/728

100-73/731

100-73/734

100-74/255

100-73/737

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-22
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
RBE0459495
పపరర: వనఇకటటశశరరల చటటటపస డ లక

887
RBE2164481
పపరర: అమరశవల షపక

890
RBE1470277
పపరర: సదదదక ఖమన షపక

893
RBE2164499
పపరర: లమలల దడదదకలల

100-73/740

896
RBE0382259
పపరర: వనఇకటటశశరరగడడడ వరశశ

100-73/732

899
RBE0800367
పపరర: వశశశశశర రశవప చటటటపస డ లల
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-22
వయససస:36
లఇ: పప

879
LHL2620615
పపరర: అలల సశహహబ

100-73/727

882
LHL4215893
పపరర: బబగలల షపక

100-73/730

885
RBE1638436
పపరర: ఖససఇ సశహహబ షపక

100-73/733

తఇడడ:డ అల సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:78
లఇ: పప
100-73/735

888
RBE1642206
పపరర: బబగల షపక

100-74/254

భరస : అమరశ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-76/48

891
LHL3879392
పపరర: జగసననబ దడదదకలల

100-73/736

భరస : అమర వల
ఇఇటట ననఇ:3-18
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-73/738

894
LHL3872587
పపరర: సససదనవల దడదదకలల

100-73/739

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:3-19
వయససస:36
లఇ: పప
100-73/741

తఇడడ:డ వరశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-20
వయససస:72
లఇ: పప
100-73/743

100-85/10

భరస : అమరశవల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : గశలసశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-18
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:3-20
వయససస:52
లఇ: ససస స
898
RBE0469080
పపరర: వజయ లకడమ సశరష

100-73/729

తఇడడ:డ నననడ ఖమన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ గశలసశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-18
వయససస:40
లఇ: ససస స
895
LHL3880333
పపరర: సససదనభ దడదదకలల

881
RBE2164473
పపరర: పపలల యయ దడదదకలల

876
RBE1678911
పపరర: సఇతతషఇ బఇడల

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖమశఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ అమరవలల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:20
లఇ: పప
892
RBE0839944
పపరర: సససదనబ షపక

100-73/726

తఇడడ:డ పసదదపపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ అమరశవల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:25
లఇ: ససస స
889
RBE1853175
పపరర: దసస గరరర షపక

878
RBE2164465
పపరర: అమర వల దడదదకలల

100-73/723

భరస : మలల కశరరరనరశవప బఇడల
ఇఇటట ననఇ:3-14-6
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలల సశహబ
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : అలల సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-17
వయససస:35
లఇ: ససస స
886
RBE1721810
పపరర: మరశబ షపక

100-73/887

తఇడడ:డ గశలసశహబ
ఇఇటట ననఇ:3-15
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:37
లఇ: పప
883
LHL4215901
పపరర: మగలమబ దడదతకలల

875
RBE1100866
పపరర: అఇజన కలమమరర కఇదసకకరర

873
RBE0253526
పపరర: వనఇకట రగడడడ కఇదసకకరర
తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-14
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రగడడడ కఇదసకకరర
ఇఇటట ననఇ:3-14
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-15
వయససస:37
లఇ: ససస స
880
LHL2620896
పపరర: బడహమఇ దడదదకలల

100-73/722

భరస : వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-14
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అలల సశహబ
ఇఇటట ననఇ:3-14
వయససస:69
లఇ: పప
877
LHL3881133
పపరర: శశరద పరరమరగడడడ

872
LHL4215885
పపరర: హనసమమయమమ పరరమరగడడ

897
RBE2164507
పపరర: రశణణ చటటపస డ లల

100-73/742

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-21
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-73/744

900
RBE2164515
పపరర: శశనవశసరశవప పసరరకకటట

100-73/745

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-22
వయససస:51
లఇ: పప
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901
RBE2164523
పపరర: సఇపవరషమమ వరశశ

100-73/746

భరస : వనఇకటటశశరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-23
వయససస:52
లఇ: ససస స
904
RBE0253054
పపరర: చతనననరగడడడ వరశశ

100-73/749

100-73/752

100-73/754

100-73/757

100-74/256

100-73/761

100-73/764

భరస : ననగర రగడడడ వవరశ
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:30
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE0057398
పపరర: వనఇకటటశశరరగడడడ కకతస

917
RBE1540293
పపరర: ససతమమ పసరరకకటట

920
RBE0386334
పపరర: ససజజత వరశ

923
RBE1088286
పపరర: నరరసరహరరశవ వపటటకకరర

100-73/767

926
RBE2164580
పపరర: భడమరశఇబ వననసన

100-73/758

929
RBE2164598
పపరర: ఫరరదస దడదదకలల
తఇడడ:డ జజనససశహబ
ఇఇటట ననఇ:3-36
వయససస:59
లఇ: పప

909
RBE1100908
పపరర: సలఇ షపక

100-73/888

912
RBE0600114
పపరర: అచరమమ పసరరకకటట

100-73/756

915
RBE0579797
పపరర: వనఇకటటశశరరల వననసనల

100-73/759

తఇడడ:డ రఇగననయకలలల
ఇఇటట ననఇ:3-29
వయససస:48
లఇ: పప
100-74/257

918
RBE0383042
పపరర: నరజఇదడ రగడడడ కకతనస

100-73/760

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-29A
వయససస:32
లఇ: పప
100-73/762

921
RBE2164556
పపరర: వనఇకటనరసమమ పసరరకకటట

100-73/763

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-30
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-73/765

924
RBE2164572
పపరర: అననపవరష వననసన

100-73/766

భరస : అనఇతరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-33
వయససస:87
లఇ: ససస స
100-73/768

భరస : రఇగననయకలలల
ఇఇటట ననఇ:3-34
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-74/258

100-73/751

భరస : రశమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:3-26
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:3-33
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ గశలలయయ
ఇఇటట ననఇ:3-34
వయససస:54
లఇ: పప
928
RBE1540251
పపరర: శవ కలమమరర వవరశ

100-73/755

భరస : రరశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-30
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-31
వయససస:55
లఇ: పప
925
RBE0253062
పపరర: సశఇబయయ కలఇచదటట

911
LHL3881315
పపరర: లకడమ పసరరకకటట

906
LHL3878741
పపరర: కకటటశశరమమ పరరమరగడడ

తఇడడ:డ సససదస హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-25
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : చఇదడశశఖర పసరరకకటట
ఇఇటట ననఇ:3-29
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-30
వయససస:59
లఇ: పప
922
RBE2164564
పపరర: శశనవశసరశవప బబ రశశ

100-73/753

తఇడడ:డ ననరపరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-27
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : శశనస బబ డపశటట
ఇఇటట ననఇ:3-29
వయససస:34
లఇ: ససస స
919
LHL3872652
పపరర: రరససరగడడడ వరశశ

908
RBE0647560
పపరర: ఖమససఇబ షపక

100-73/748

భరస : శశనవశసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-25
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-26
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : చతననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-26
వయససస:33
లఇ: ససస స
916
RBE1540277
పపరర: సఇదయ బబ డపశటట

100-73/750

భరస : సససదనహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-25
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-26
వయససస:42
లఇ: పప
913
RBE0600809
పపరర: వనఇకశయమమమ పసరరకకటట

905
LHL3873338
పపరర: రవ పరరకకటట

903
RBE2164531
పపరర: గరవఇదరగడడడ వరశశ
తఇడడ:డ రరససరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-24
వయససస:84
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమకకషష
ఇఇటట ననఇ:3-25
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:3-25
వయససస:59
లఇ: పప
910
LHL3872892
పపరర: ననసరయయ పసరరకకటట

100-73/747

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-24
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ గరవఇదరగడడద
ఇఇటట ననఇ:3-24A
వయససస:37
లఇ: పప
907
RBE2164549
పపరర: రశమకకషష పసరరకకటట

902
LHL2620060
పపరర: శశనవశస రగడడడ వరశశ

927
RBE1383728
పపరర: ననగర రగడడడ వవరశ

100-73/889

తఇడడ:డ రరశ రగడడ వవరశ
ఇఇటట ననఇ:3-35
వయససస:38
లఇ: పప
100-73/769

930
LHL3879293
పపరర: వనఇకటనరసమమ వరశశ

100-73/770

భరస : గరవఇదరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-37
వయససస:49
లఇ: ససస స
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931
RBE0469122
పపరర: వనఇకశటబరశవమమ

100-73/771

తఇడడ:డ శవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-37
వయససస:32
లఇ: ససస స
934
LHL3880093
పపరర: ననగలకడమ వవటటకకరర

100-73/773

100-73/891

100-73/778

100-73/781

100-73/784

100-73/785

100-73/788

భరస : రశమమహనరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:47
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

947
RBE1453927
పపరర: శశనవశస రశవప జవశల

950
RBE0601229
పపరర: పదమ గరరకపశటట

953
RBE0469171
పపరర: పశరశత కకణతఇ

100-73/791

956
RBE2164663
పపరర: ససతమమ కకణతఇ

959
RBE2164689
పపరర: కశశఇబ షపక
భరస : చనఖమననసహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-73/777

100-73/780

100-73/782

945
RBE0466243
పపరర: నగజష కఇభఇపశటట

100-73/783

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-43
వయససస:31
లఇ: పప
100-76/49

948
RBE1454479
పపరర: రతననవళ జవశశల

100-86/12

భరస : శశనవశస రశవప జవశశల
ఇఇటట ననఇ:3-43
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-73/786

951
RBE2164648
పపరర: హనసమయమమ జవశల

100-73/787

భరస : గఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:3-44
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-73/789

954
RBE0469254
పపరర: ఫశతమమ షపక

100-73/790

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-73/792

భరస : శశవరరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:70
లఇ: ససస స
100-73/794

939
LHL3878196
పపరర: సససదనభ దడదదకలల

942
RBE2164622
పపరర: రశమమహనరశవప
వఇకశయలపశటట
తఇడడ:డ నమశవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-41
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : లఇగశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశర రశవప బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:33
లఇ: ససస స
958
RBE2164671
పపరర: రశఘవమమ వఇకశయలపశటట

944
LHL3881356
పపరర: సశవతడమమ జవశల

100-73/775

100-73/779

భరస : సససదనరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-44
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరపయయ
ఇఇటట ననఇ:3-44
వయససస:59
లఇ: పప
955
RBE1308148
పపరర: ననగమలలల శశరర బబలలఇకకఇడ

941
RBE2164614
పపరర: శశనవశసరశవప వఇకశయలపశటట

936
RBE1088302
పపరర: ననగజశశర రశవప జవల

భరస : ఫరరదస
ఇఇటట ననఇ:3-41
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగరవయయ జవశల
ఇఇటట ననఇ:3-43
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : బసవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-44
వయససస:60
లఇ: ససస స
952
RBE2164655
పపరర: బసవయయ గరరకపశటట

100-73/776

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-43
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:3-43
వయససస:49
లఇ: పప
949
LHL4215927
పపరర: వరలకడమ గరరకపశటట

938
LHL2622082
పపరర: ఖమససఇసససదన షపక

100-73/772

తఇడడ:డ గఇగయయ జవల
ఇఇటట ననఇ:3-39
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ నమశవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-41
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-43
వయససస:35
లఇ: పప
946
RBE2164630
పపరర: ననగజశశరరశవప బబలలఇకకఇడ

100-73/774

తఇడడ:డ ఫరరదస షపక
ఇఇటట ననఇ:3-41
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : ఖమససఇ సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-41
వయససస:36
లఇ: ససస స
943
LHL2620607
పపరర: వనఇకటటశశరరల జవశల

935
RBE2164606
పపరర: జజనకకరశమమమ వవటటకకరర

933
LHL3874336
పపరర: గగరవయయ జవశల
తఇడడ:డ ధరమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-38
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-38
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ననగజశశర రశవప జవశల
ఇఇటట ననఇ:3-39
వయససస:27
లఇ: ససస స
940
RBE0259085
పపరర: షపక జజనబ

100-73/890

తఇడడ:డ శవయయ జవశల
ఇఇటట ననఇ:3-37
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-38
వయససస:50
లఇ: ససస స
937
RBE1239335
పపరర: తడవవణణ జవశల

932
RBE1238931
పపరర: ధరశమరశవప జవశల

957
LHL3880515
పపరర: శవ లకకమ వఇకశయలపశటట

100-73/793

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-73/795

960
RBE2164697
పపరర: జజనకమమ వఇకశయలపశటట

100-73/796

భరస : నమశవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:72
లఇ: ససస స
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961
RBE1474980
పపరర: వనఇకటటష వఇకశయలపశటట

100-81/20

962
RBE0579805
పపరర: మగలమల షపక

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప వఇకశయలపశటట
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:58
లఇ: పప

964
LHL2621175
పపరర: కకటటశశరరశవప బబలలఇకకఇడ

965
LHL3872306
పపరర: మసశసన వల షపక

100-73/892

తఇడడ:డ ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:35
లఇ: పప
967
LHL4215935
పపరర: సరరజన బబలలఇకకఇడ

100-73/895

100-73/898

100-73/901

100-74/527

100-74/530

100-79/41

భరస : బబలసససదన
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

977
RBE0837377
పపరర: ననసరయయ పస లలపలల

980
RBE2164754
పపరర: ఈశశరరగడడడ కఇదసల

983
LHL3873411
పపరర: ఖమసఇ షపక

100-74/535

986
LHL3872637
పపరర: శవ రగడడడ వరశ

100-73/902

989
RBE0466391
పపరర: వజయలకడమ వరశశ
భరస : శవశ రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:43
లఇ: ససస స

969
RBE0580605
పపరర: పవరష ఇజనవయగలల బబలలఇకకఇడ

100-73/897

972
RBE0382606
పపరర: రశమయయ రరడనడ

100-73/900

975
RBE1048165
పపరర: వనఇకట రమణ పరరమరగడడడ

100-76/50

తఇడడ:డ శశనవశస రగడడ పరరమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-53
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-74/528

978
RBE0886135
పపరర: ననగలకకమ పస లలపలల

100-74/529

భరస : నసరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-56-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-74/531

981
LHL2621068
పపరర: ననసర వల షపక

100-74/532

తఇడడ:డ మగలకయయ
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:36
లఇ: పప
100-74/533

984
LHL3880028
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-74/534

భరస : ఖమశఇ
ఇఇటట ననఇ:3-58/1
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-74/536

తఇడడ:డ వరశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:42
లఇ: పప
100-74/538

100-73/894

తఇడడ:డ రశజయయ
ఇఇటట ననఇ:3-48
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగలమఇ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-58/1
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : గగలఇహహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-58/1
వయససస:81
లఇ: ససస స
988
LHL3879335
పపరర: మమలమభ షపకల

100-73/899

తఇడడ:డ ననగరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-57
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : మగలమల
ఇఇటట ననఇ:3-58
వయససస:53
లఇ: ససస స
985
LHL3880044
పపరర: హహసపసన బ షపక

974
RBE2164713
పపరర: కకటటశశరరశవప రరడనడ

966
LHL3874211
పపరర: సససదనవల

తఇడడ:డ ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల పస లలపలల
ఇఇటట ననఇ:3-56/1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఈశశర రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-57
వయససస:32
లఇ: పప
982
RBE0989089
పపరర: లమల బ షపక

100-73/896

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-49
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-56/1
వయససస:57
లఇ: ససస స
979
RBE0381442
పపరర: శశనవశసరగడడడ కఇదసల

971
RBE1214477
పపరర: ననగ మలలల శశరర బబలలఇకకఇడ

100-73/798

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : కకటటశశర రశవప బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-48
వయససస:31
లఇ: పప
976
LHL3879863
పపరర: ససదదమమ పస లలపలల

100-73/893

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : శశనవశస రశవప భమవరపప
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:30
లఇ: ససస స
973
RBE0800375
పపరర: రశజశశఖర రరడడ

968
RBE0579813
పపరర: హహసపసన షపక

963
RBE2164705
పపరర: బబలసససదన షపక
తఇడడ:డ లతఫశసహబ
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-47
వయససస:47
లఇ: ససస స
970
RBE1202712
పపరర: తరరపఠమమ భమవరపప

100-73/797

987
LHL3873239
పపరర: వనఇకటరగడడడ వరశశ

100-74/537

తఇడడ:డ వరశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:45
లఇ: పప
100-74/539

990
RBE2164762
పపరర: వరశరగడడడ వరశశ

100-74/540

తఇడడ:డ రశమకకషశషరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-59
వయససస:75
లఇ: పప
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991
LHL3873353
పపరర: రశఘవరగడడడ పరరమరగడడడ

100-74/541

తఇడడ:డ రశమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-60
వయససస:64
లఇ: పప

992
LHL3878832
పపరర: ఇఇదదరమమ మదదదకలఇట
భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:3-60
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-74/544 995
994
LHL3874401
RBE0253187
పపరర: మహబభబ ససబబన దడదదకలల
పపరర: సససదనరశవప పగడనల

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-60/A
వయససస:54
లఇ: పప
997
RBE0579839
పపరర: వనఇకట ననగశరరరన పగడనల

100-74/547

100-74/550

100-74/553

100-74/556

100-74/557

100-76/52

తఇడడ:డ మగసలమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-67
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1007 RBE1470236
పపరర: నళన పగడనల

100-74/562

100-74/554

1016 LHL3879582
పపరర: పదమ కఇదసల

1019 RBE0253864
పపరర: శశనవశసరగడడడ వరశశ
తఇడడ:డ మగసలమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-67
వయససస:35
లఇ: పప

100-74/549

1002 RBE0692954
పపరర: ససబబమమ పగడనల

100-74/552

1005 RBE2164770
పపరర: సససదమమ గరళళ

100-74/555

భరస : గరపయయ
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-75/121

1008 RBE1470244
పపరర: ననగజశశర రశవప పగడనల

100-76/51

తఇడడ:డ గగరవయయ పగడనల
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:59
లఇ: పప
100-74/559

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:54
లఇ: పప
100-74/560

1014 RBE2164820
పపరర: వనఇకటటశశరరల చపశలల

100-74/561

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-65
వయససస:59
లఇ: పప
100-74/563

భరస : ఈశశరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-66
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-74/565

999
RBE0580746
పపరర: బబల సససదన షపక

100-74/558 1011 RBE2164804
1010 RBE2164796
పపరర: వనఇకటబడమమమ వఇకశయలపశటట
పపరర: వనఇకటటశశరరల పగడనల

1013 RBE2164812
పపరర: లకమమమ వఇకశయలపశటట

100-74/546

భరస : ననగజశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:3-64
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-65A
వయససస:32
లఇ: పప
1018 LHL2620045
పపరర: వనఇకటరగడడడ వరశశ

100-74/551

భరస : లకడమననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : నరజఇదడ బబబగ పగడనల
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:20
లఇ: ససస స
1015 RBE0579854
పపరర: సశఇబశవరశవప చపశలల

1004 RBE1238923
పపరర: సససదన బ షపక

996
RBE1587419
పపరర: అనఇత లకడమ మదదదకలఇట

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : వనఇకట ననగశరరరన పగడనల
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-63
వయససస:32
లఇ: పప
1012 RBE1992791
పపరర: సశయ లకడమ పగడనల

100-74/548

భరస : ననగగల మరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:59
లఇ: పప
1009 RBE0253104
పపరర: నరజఇదడ బబబగ పగడనల

1001 RBE0644385
పపరర: సససదనబ షపక

100-74/543

భరస : శశనవశస రశవప మదదదకలఇట
ఇఇటట ననఇ:3-61
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : ననగగల మరశ
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకట ననగరరరన
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:34
లఇ: ససస స
1006 RBE2164788
పపరర: ననగజశశరరశవప పగడనల

100-74/545

తఇడడ:డ బబల సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : బబలసససదన
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:48
లఇ: ససస స
1003 RBE0692988
పపరర: నళన పగశడలమ

998
RBE0580688
పపరర: ననగభల మరశ షపక

993
RBE0382879
పపరర: రశజశశఖర రగడడడ పరరమరగడడడ
తఇడడ:డ రశఘవ రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-60
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:3-61
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగజశశర రశవప పగడనల
ఇఇటట ననఇ:3-62
వయససస:35
లఇ: పప
1000 RBE0600999
పపరర: పసరశబ షపక

100-74/542

1017 LHL3879608
పపరర: ససజజత వరశ

100-74/564

తఇడడ:డ శశనవశసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-66
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-74/566

1020 RBE0469031
పపరర: వరశ గరవఇదమమ

100-74/567

భరస : వనఇకట రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-67
వయససస:33
లఇ: ససస స
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1021 RBE1980259
పపరర: షరరఫ షపక

100-75/112

భఇధసవప: శహననజ షపక
ఇఇటట ననఇ:3/67
వయససస:36
లఇ: పప
1024 LHL2620078
పపరర: ససబబబరగడడడ పరరమరగడడడ

100-74/570

100-74/573

100-74/576

100-74/579

100-76/53

తఇడడ:డ ననగజశశర రశవప పశలలజ
ఇఇటట ననఇ:3-72
వయససస:32
లఇ: పప
1039 LHL3880390
పపరర: గగరవమమ పరరమరగడడ

100-74/582

100-74/585

తఇడడ:డ మమరక బబ లల ఇపలల
ఇఇటట ననఇ:3-75
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-74/577

1034 RBE1918937
పపరర: Krishnachari
Paloju.Krishnachari
తఇడడ:డ Nagaswarao chari
ఇఇటట ననఇ:3-72
వయససస:33
లఇ: పప

100-73/903

1037 RBE0579847
పపరర: ననగజశశరరశవప మననవ

100-74/580

1040 RBE2164838
పపరర: అనఇతరశమయయ వననసన

1043 RBE2164853
పపరర: ససబబబరగడడడ బబరగడడడ

100-74/588

1046 RBE1239459
పపరర: రమమదదవ సఇబరశసస

1049 RBE1239327
పపరర: సతష వఇకశయలపశటట
తఇడడ:డ కకషష వఇకశయలపశటట
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:35
లఇ: పప

1029 RBE1173079
పపరర: రశమకకషష రగడడడ వరశ

100-74/575

1032 RBE1088369
పపరర: లకమయయ కలరరరటట

100-74/578

1035 RBE1368332
పపరర: కకషషచనరర పశలలజ

100-75/122

తఇడడ:డ ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-72
వయససస:34
లఇ: పప
1038 LHL3879566
పపరర: కలమమరర పరరమరగడడడ

100-74/581

భరస : ససబబబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-73
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-74/583

1041 LHL4216149
పపరర: పశరశత సఇబరశసస

100-74/584

భరస : ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-74/586

1044 RBE0057414
పపరర: ననగజశశరరశవప సఇబరశసస

100-74/587

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:3-74/1
వయససస:31
లఇ: పప
100-74/589

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల సఇబరశసస
ఇఇటట ననఇ:3-74/1
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-74/591

100-74/572

తఇడడ:డ సశఇబయయ కలరరరటట
ఇఇటట ననఇ:3-71
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:84
లఇ: పప

తఇడడ:డ మనననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-74/1
వయససస:53
లఇ: పప
1048 RBE0989162
పపరర: ఆడమ బబ లల ఇపలల

1031 RBE1400027
పపరర: శశశవణణ వరశ

1026 LHL3879590
పపరర: నలమమ వరశశ

తఇడడ:డ వనఇకట రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశయలల
ఇఇటట ననఇ:3-73/1
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-74
వయససస:46
లఇ: పప
1045 RBE0381657
పపరర: ఆఇజనవయగలల సఇబరశసస

100-74/574

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-72A
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : రశఘవరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-73
వయససస:64
లఇ: ససస స
1042 RBE2164846
పపరర: వనఇకటరగడడడ బబరగడడడ

1028 LHL3880234
పపరర: ఆదతమమ పరరమరగడడడ

100-74/569

భరస : వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:3-70 2 ND WORD
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : లకమయయ కలరజరటట
ఇఇటట ననఇ:3-71
వయససస:25
లఇ: ససస స
1036 RBE1062033
పపరర: శశనవశస చనరర పశలలజ

100-74/571

భరస : ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:23
లఇ: ససస స
1033 RBE1853845
పపరర: జమగన కలరజరటట

1025 LHL3880002
పపరర: తరరపతమమ సడరపప

1023 RBE1100932
పపరర: కకటటరగడడడ కకతస
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరశరగడడడ కకతస
ఇఇటట ననఇ:3-68
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : ససబబబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-69
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : వరశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-70
వయససస:62
లఇ: ససస స
1030 RBE1737360
పపరర: ననగలకడమ వరశ

100-74/568

భరస : వనఇకటటశశరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-68
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశఘవరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-69
వయససస:41
లఇ: పప
1027 LHL3879616
పపరర: సశలమమ వరశశ

1022 LHL3879624
పపరర: వనఇకటరశవమమ కకతస

1047 RBE1239475
పపరర: నర0జన రగడడ

100-74/590

భరస : ననగజశశర రశవప సఇబరశసస
ఇఇటట ననఇ:3-74/1
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-74/592

1050 RBE2164861
పపరర: రజన వఇకశయలపశటట

100-74/593

భరస : రశధనకకషష
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:47
లఇ: ససస స
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1051 RBE2164879
పపరర: రశధనకకషష వఇకశయలపశటట

100-74/594

తఇడడ:డ పసదససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:3-76
వయససస:54
లఇ: పప
1054 RBE1742139
పపరర: గశయతడ మననవ

100-74/597

100-74/600

100-74/603

100-74/606

100-74/608

100-74/611

100-74/613

భరస : ననగగల మరశవల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-86
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE2164929
పపరర: పపలల మమ చపశలల

1067 RBE0384180
పపరర: పడభబవత చపశలల

1070 RBE1453711
పపరర: బబజ షపక

1073 RBE2164937
పపరర: పసదకకటయయ చతనసనబబయన

100-74/616

1076 LHL3872579
పపరర: గరగగ సససదమమ

100-74/607

1079 RBE1048298
పపరర: ననగగల మరశ వల షపక
తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-86
వయససస:29
లఇ: పప

1059 LHL3872660
పపరర: సససదన రశవప చపశడల

100-74/602

1062 RBE1853860
పపరర: రశమ రశవప పగడనల

100-74/605

1065 RBE1496983
పపరర: పడభబవత చపశలల

100-84/24

భరస : ననగ సససదనరశవప చపశలల
ఇఇటట ననఇ:3-82
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-74/609

1068 RBE0384149
పపరర: మమధవ వననసన

100-74/610

భరస : వనఇకట రశవప
ఇఇటట ననఇ:3-83/2
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-73/904

1071 RBE0030411
పపరర: మలల శశరర చతనసనబబ యన

100-74/612

తఇడడ:డ పసద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-74/614

1074 LHL3874658
పపరర: వనఇకటటశశరరగడడడ కఇదసకకరర

100-74/615

తఇడడ:డ పపలమలరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-84/2
వయససస:43
లఇ: పప
100-74/617

తఇడడ:డ రశజయయ
ఇఇటట ననఇ:3-86
వయససస:59
లఇ: పప
100-74/619

100-74/599

తఇడడ:డ సతయననరశయణ పగడనల
ఇఇటట ననఇ:3-81
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : సశశమ
ఇఇటట ననఇ:3-85/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
1078 RBE1540236
పపరర: షశహహద షపక

100-74/604

తఇడడ:డ ననగగల మరశ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : ననగభల మరశ
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:38
లఇ: ససస స
1075 RBE0600213
పపరర: ససగగణమమ కతతస రపలల

1061 RBE0466441
పపరర: దసరర పగడనల

1056 RBE2164895
పపరర: తనరమమ మననవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:3-80
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ననగ సససదనరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఓఇకశరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-83/2
వయససస:65
లఇ: పప
1072 RBE0258764
పపరర: రసడల షపక

100-74/601

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-82
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : అలల సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-83
వయససస:35
లఇ: ససస స
1069 RBE0466094
పపరర: చననకకటయయ వననసన

1058 LHL3878816
పపరర: కకటటశశరర పగడనల

100-74/596

భరస : ససతనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-77
వయససస:87
లఇ: ససస స

భరస : సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:3-81
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : బగడడ యయ
ఇఇటట ననఇ:3-82
వయససస:67
లఇ: ససస స
1066 LHL3879376
పపరర: కశసడల బ దడదదకలల

100-74/598

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:3-78
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-80
వయససస:51
లఇ: ససస స
1063 LHL3878964
పపరర: ననగమమ కఇడల కలఇట

1055 RBE2164887
పపరర: ససతమమ మననవ

1053 RBE0381087
పపరర: లకకమరగడడడ పపటట
ల రర
తఇడడ:డ వనఇకట రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-77
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-77
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-77
వయససస:60
లఇ: పప
1060 RBE2164911
పపరర: రశజజశశరర పగడనల

100-74/595

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-77
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ననగజశశర రశవప మననవ
ఇఇటట ననఇ:3-77
వయససస:27
లఇ: ససస స
1057 RBE2164903
పపరర: వనఇకటటశశరరల మననవ

1052 LHL2620888
పపరర: ాశమమరశవప మననవ

1077 RBE0253021
పపరర: సససదన వల దడదదకలల

100-74/618

తఇడడ:డ మమబగ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-86
వయససస:34
లఇ: పప
100-75/123

1080 RBE1048322
పపరర: సససదన వశల దడదదకలల

100-75/124

తఇడడ:డ మహబభబ ససభబన దడదదకలల
ఇఇటట ననఇ:3-86
వయససస:34
లఇ: పప
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1081 RBE1048363
పపరర: షరరమల దడదదకలల

100-75/125

భరస : సససదన వశల దడదదకలల
ఇఇటట ననఇ:3-86
వయససస:33
లఇ: ససస స
1084 LHL3878824
పపరర: అనడరశధ వననసన

100-74/622

100-74/624

100-74/627

100-74/630

100-74/633

100-74/636

100-74/638

భరస : ఎఇగళ రశవప పలలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 RBE2164952
పపరర: లకమ మమ కశనసగల

1097 RBE2164986
పపరర: ననసరయయ కశనసగల

1100 RBE1088351
పపరర: వజయ వవమగలమడ

1103 LHL3878642
పపరర: రమణ పశలలజ

100-74/641

1106 LHL3881497
పపరర: మరరయమమ పలల పప

100-74/631

1109 RBE1854710
పపరర: కకటటశశరర పలల పప
తఇడడ:డ వనఇగళ రశవప పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:20
లఇ: ససస స

1089 RBE0253294
పపరర: వనఇకటటశశర రగడడడ వరశశ

100-74/626

1092 RBE0141051
పపరర: లకడమ కశనసగల

100-74/629

1095 RBE2164960
పపరర: వనఇకటరశమయయ కశనసగల

100-74/632

తఇడడ:డ ననసరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-91
వయససస:43
లఇ: పప
100-74/634

1098 RBE0579862
పపరర: చనన హహసపసన షపక

100-74/635

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:3-92
వయససస:45
లఇ: పప
100-74/637

1101 RBE1454313
పపరర: పశల పడవణ వవమగలమడ

100-81/21

తఇడడ:డ దసరశర పడసశద వవమగలమడ
ఇఇటట ననఇ:3-92
వయససస:23
లఇ: పప
100-74/639

1104 RBE0647685
పపరర: మసశసనబ షపక

100-74/640

భరస : చననసససమ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-93
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-74/642

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-74/644

100-76/54

భరస : పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-91
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటబచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-93
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:42
లఇ: పప
1108 RBE1383801
పపరర: పదమ పలలల పప

100-74/628

భరస : దసరర పడసశద వవమగలమడ
ఇఇటట ననఇ:3-92
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసతరయయ కనసగగల
ఇఇటట ననఇ:3-92/1
వయససస:22
లఇ: ససస స
1105 LHL3874559
పపరర: వనఇకటటశశరరల పలల పప

1091 RBE0140202
పపరర: శవ లలమ కశనసగల

1086 RBE0996498
పపరర: రశజజష వననసన

తఇడడ:డ పసదద లకకమ రగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-90
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-91
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ సశఇబ శవపడడ వవమగలమడ
ఇఇటట ననఇ:3-92
వయససస:48
లఇ: పప
1102 RBE1638469
పపరర: శరరష కనసగగల

100-74/625

భరస : ననసరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-91
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననసరయయ కశనసగగల
ఇఇటట ననఇ:3-91
వయససస:46
లఇ: పప
1099 RBE1088344
పపరర: దసరర పడసశద వవమగలమడ

1088 LHL3879467
పపరర: ఆదతమమ వరశశ

100-74/621

తఇడడ:డ అనఇత రశమయయ వననసన
ఇఇటట ననఇ:3-89
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-91
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ననసరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-91
వయససస:45
లఇ: ససస స
1096 RBE2164978
పపరర: పసచరయయ కశనసగగల

100-74/623

భరస : గరపశలరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-90
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరపశల రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-90A
వయససస:33
లఇ: పప
1093 RBE2164945
పపరర: వనఇకటబడవమమ కకపపలకకఇడ

1085 LHL3878840
పపరర: లకడమ వననసన

1083 RBE0258053
పపరర: కశశఇబ షపక
భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-86/1
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : అనఇతరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-89
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-90
వయససస:42
లఇ: ససస స
1090 RBE0253229
పపరర: పరమమశశర రగడడడ వరశశ

100-74/620

తఇడడ:డ ఏరశశఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-86/1
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:3-87
వయససస:47
లఇ: ససస స
1087 LHL3879459
పపరర: పపరమమ వరశశ

1082 LHL3872512
పపరర: హహసపసన కఇభఇపశటట

1107 RBE1356493
పపరర: పదనమ పలల పప

100-74/643

భరస : వవనరల రశవప పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-94
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-76/55

1110 LHL3879806
పపరర: పసచరమమ పలల పప

100-74/645

భరస : మగతనయలరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-95
వయససస:67
లఇ: ససస స
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1111 LHL3872488
పపరర: శశనవశసరగడడడ పపటట
ల రర

100-74/646

తఇడడ:డ లకకమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-97
వయససస:43
లఇ: పప
1114 RBE0580134
పపరర: రశమయయ ఓరఇగశబబదస

100-74/649

100-74/652

100-74/655

100-74/45

100-74/48

100-74/51

100-74/54

భరస : అచరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 LHL3879095
పపరర: భబగయమమ బబరగడడ

1127 LHL2620946
పపరర: లఇగశరగడడడ బబరగడడడ

1130 LHL3879038
పపరర: అననపవరష మమ ఆకకరర

1133 RBE0258863
పపరర: రమణ పలల పప

100-75/126

1136 RBE0580530
పపరర: ఆఇజనవయగలల చతనసనబబ యన

100-74/46

1139 RBE0580555
పపరర: శశనవశసరశవప చతననబబ యన
తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:35
లఇ: పప

1119 RBE1441112
పపరర: ననగభర బ షపక

100-74/654

1122 RBE1441526
పపరర: భకఇ లటటపలల

100-88/653

1125 LHL3879103
పపరర: గగరర బబరగడడడ

100-74/47

భరస : లఇగశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-100
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-74/49

1128 LHL3872595
పపరర: ఓబగల రగడడడ బబరగడడడ

100-74/50

తఇడడ:డ ససబబబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-101
వయససస:39
లఇ: పప
100-74/52

1131 RBE0579896
పపరర: వనఇకట రగడడడ ఆకకరర

100-74/53

తఇడడ:డ లఇగశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:73
లఇ: పప
100-74/55

1134 RBE0465773
పపరర: లఇగశరగడడడ ఆకకరర

100-74/56

తఇడడ:డ వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:33
లఇ: పప
100-74/57

తఇడడ:డ చతననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:48
లఇ: పప
100-74/59

100-74/651

తఇడడ:డ శశయనన లటటపలల
ఇఇటట ననఇ:3-99
వయససస:75
లఇ: పప

భరస : ససబబబరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రగడడడ ఆకకరర
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:32
లఇ: పప
1138 LHL3881539
పపరర: సశమమమ జయఇ చతనసనబబ యన

100-85/11

భరస : వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబ ననయగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-102
వయససస:63
లఇ: పప
1135 RBE1062074
పపరర: లఇగ రగడడడ ఆకకరర

1121 RBE1483502
పపరర: జజన భబష షపక

1116 RBE0579888
పపరర: నరససఇహరశవప అవశడ

భరస : జజనయయ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-99
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-101
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబబరశయగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-101
వయససస:59
లఇ: పప
1132 LHL4215232
పపరర: ననగజసశశరశవ పలల పప

100-74/653

భరస : ఓబగలరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-100
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-100
వయససస:40
లఇ: ససస స
1129 RBE2164994
పపరర: కకటటశశరరశవప పలల పప

1118 RBE1368118
పపరర: జజనయయ షపక

100-74/648

తఇడడ:డ రశఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-98
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబల సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-99
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : ససబబబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-100
వయససస:63
లఇ: ససస స
1126 LHL3879111
పపరర: భభలకమమమ బబరగడడ

100-74/650

తఇడడ:డ ఖమససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-99
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : భకఇ లటటపలల
ఇఇటట ననఇ:3-99
వయససస:63
లఇ: ససస స
1123 LHL3879012
పపరర: అకకమమ బబరగడడడ

1115 RBE0465518
పపరర: హహసపసన షపక

1113 RBE0579870
పపరర: చనన మమలమల షపక
తఇడడ:డ గశల సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-97
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ మగతస జజల
ఇఇటట ననఇ:3-98
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : ఖమససఇ సయయద
ఇఇటట ననఇ:3-98-3
వయససస:28
లఇ: ససస స
1120 RBE1441120
పపరర: లకమమమ లటటపలల

100-74/647

భరస : శశనవశసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-97
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:3-97
వయససస:39
లఇ: పప
1117 RBE1638477
పపరర: షరరఫశన సయయద

1112 RBE0030395
పపరర: ఉటట
ల రర ననగమణణ

1137 RBE0580548
పపరర: లకకమననరశయణ చతననబబ యన

100-74/58

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:33
లఇ: పప
100-74/60

1140 RBE1852854
పపరర: నలయయ చతనసన బబ యన

100-74/61

తఇడడ:డ అఇజననయగలల చతనసన బబ యన
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:24
లఇ: పప
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1141 RBE2165009
పపరర: గగరవయయ చతనసనబబ యన

100-74/62

తఇడడ:డ చతననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-103
వయససస:64
లఇ: పప
1144 RBE1675586
పపరర: అనసరశధ చతనసనబబ యన

1142 LHL3879988
పపరర: కకటమమ చతనసనబబ యన
భరస : చతననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-104
వయససస:35
లఇ: ససస స

100-74/65

1145 RBE0647727
పపరర: నరసమమ చతనసనబబ యన

భఇధసవప: శశనవశస రశవప చతనసనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:3-104
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:3-104/1
వయససస:50
లఇ: ససస స

1147 RBE1675073
పపరర: అశశక రగడడడ బబరగడడడ

1148 RBE2165017
పపరర: కకషషపడసశద తతరగశ

100-73/905

తఇడడ:డ వనఇకట రగడడడ బబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-106
వయససస:21
లఇ: పప
1150 RBE0030387
పపరర: షపక మసశసనబ

100-74/68

100-74/71

100-74/74

100-74/77

100-74/79

భరస : వనఇకటబడవప
ఇఇటట ననఇ:3-111/2
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-74/69

1160 RBE1853506
పపరర: ననగలకడమ జజషసట

1163 LHL3879319
పపరర: ననగజఇదడఇ గరగగ

100-74/82

1166 LHL3879665
పపరర: అనసడరయమమ పగరడడపశటట

100-74/72

1169 RBE2165033
పపరర: వవఇకట రశవప వననసన
తఇడడ:డ చనన కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-111/2
వయససస:37
లఇ: పప

100-76/57

1152 RBE1722644
పపరర: షరరఫశ షపక

100-74/70

1155 LHL3879269
పపరర: లకమమమ గరగభ

100-74/73

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-108
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-74/75

1158 LHL3872736
పపరర: శశనవశస రశవప గరగగ

100-74/76

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-109
వయససస:52
లఇ: పప
100-74/78

1161 RBE1475433
పపరర: ననగలకడమ జషసట

100-84/25

భరస : చనన వనఇకటటశశరరల జషసట
ఇఇటట ననఇ:3-109/1
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-74/80

1164 RBE0579920
పపరర: వనఇకటటశశరరల గరగగ

100-74/81

తఇడడ:డ వనఇకట కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-110
వయససస:31
లఇ: పప
100-74/83

భరస : సతనయరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-111
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-74/85

1149 RBE1673326
పపరర: గశయతడ బబరగడడడ

తఇడడ:డ అబగదలమల
ఇఇటట ననఇ:3-107
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-110
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : సతనయరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-111
వయససస:52
లఇ: ససస స
1168 LHL3878444
పపరర: వజయలకడమ వననసన

1157 RBE1853019
పపరర: ననగమణణ గరగగ

100-76/56

తఇడడ:డ వనఇకట రగడడడ బబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-106
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : చనన వనఇకటటశశరరల జజషసట
ఇఇటట ననఇ:3-109/1
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-110
వయససస:52
లఇ: పప
1165 LHL3879251
పపరర: వనఇకట రశవమమ పగరడడపశటట

100-74/67

భరస : కకఇడ గరగగ
ఇఇటట ననఇ:3-108
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-109
వయససస:42
లఇ: ససస స
1162 LHL3872710
పపరర: వనఇకటకకటయయ గరగగ

1154 LHL3872702
పపరర: పసదదకకటయయ గరగగ

1146 RBE1474626
పపరర: ఫశరరక అబగదలమల షపక
తఇడడ:డ మసశసన వశల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-105
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశజయయ
ఇఇటట ననఇ:3-108
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-108
వయససస:35
లఇ: పప
1159 LHL3878550
పపరర: వనఇకశయమమ గరగగ

100-74/66

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-107
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననసరశసహబ
ఇఇటట ననఇ:3-107
వయససస:46
లఇ: పప
1156 RBE0579912
పపరర: ఏడడకకఇడలల గరగగ

1151 RBE0579904
పపరర: హసననవల షపక

100-74/64
1143 LHL3879996
పపరర: అనఇతరశమగలల చతనసనబబ యన

భరస : గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-104
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-106
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : అబగదలమల
ఇఇటట ననఇ:3-107
వయససస:41
లఇ: ససస స
1153 RBE2165025
పపరర: అబగదలమల షపక

100-74/63

1167 RBE0580522
పపరర: ననసరశల షపక

100-74/84

తఇడడ:డ యమమఇ సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-111
వయససస:41
లఇ: పప
100-74/86

1170 RBE1852128
పపరర: శవ కకషషచనరర బబలలఇకకఇడ

100-73/799

తఇడడ:డ వవణగగరపశల చనరర బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-112
వయససస:24
లఇ: పప
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1171 RBE0600197
పపరర: వజయలకడమ పస లలజ

100-74/87

భరస : కకషషచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-112
వయససస:32
లఇ: ససస స
1174 RBE2165041
పపరర: వవణగగరపశలమచనరర బబలలఇకకఇడ

100-74/90

100-74/92

100-73/906

100-74/97

100-74/99

100-74/102

100-74/104

తఇడడ:డ పసదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-120
వయససస:84
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE2165066
పపరర: పసదకకటయయ వననసన

1187 LHL3878576
పపరర: సససదమమ గఇగసశన

1190 RBE1853043
పపరర: ధనయ లకడమ తనళళ

1193 LHL3872389
పపరర: వనఇకటబడవప వననసన

100-74/107

1196 LHL3873437
పపరర: సశఇబశవరశవప వవటటకకరర

100-74/98

1199 RBE1852979
పపరర: కకటటశశరరశవప కజత
తఇడడ:డ ననరశయణ కజత
ఇఇటట ననఇ:3-120
వయససస:27
లఇ: పప

1179 LHL3873171
పపరర: సతయననరశయణ పశలలజ

100-74/94

1182 RBE0384909
పపరర: ననగమణణ దదకకఇడ

100-74/96

1185 RBE1749399
పపరర: సశశత వననసన

100-74/41

తలల : వజయలకడమ వననసన
ఇఇటట ననఇ:3/117
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-74/100

1188 RBE0579938
పపరర: శశనస గరగగ

100-74/101

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:38
లఇ: పప
100-74/103

1191 RBE1453554
పపరర: వనఇకటబడవప వననసన

100-73/800

తఇడడ:డ పసద కకటయయ వననసన
ఇఇటట ననఇ:3-117/1
వయససస:46
లఇ: పప
100-74/105

1194 LHL3873023
పపరర: కకటటశశరరశవప గరగగ

100-74/106

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-117/1
వయససస:42
లఇ: పప
100-74/109

తఇడడ:డ సతయ.ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:3-118
వయససస:49
లఇ: పప
100-74/111

100-74/91

తఇడడ:డ పసదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-116
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-117/1
వయససస:47
లఇ: పప

తలల : వజయలకడమ వననసన
ఇఇటట ననఇ:3-117/1
వయససస:20
లఇ: పప
1198 LHL3873163
పపరర: చనవనఇకయయ చతనసనబబ యన

100-74/95

భరస : వనఇకటటశశరరల తనళళ
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-117/1
వయససస:42
లఇ: పప
1195 RBE1722628
పపరర: వవణగబబబగ వననసన

1181 RBE2165058
పపరర: హహసపసన దడదదకలల సయయద

1176 LHL3874591
పపరర: ననగజశశరరశవప పశలలజ

తఇడడ:డ వరననగయయ
ఇఇటట ననఇ:3-114
వయససస:86
లఇ: పప

భరస : లకకమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకమ రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:35
లఇ: పప
1192 LHL3872132
పపరర: ససబబన దడదదకలల

100-74/93

తఇడడ:డ ఓఇకశరఇ
ఇఇటట ననఇ:3-116
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:3-117
వయససస:52
లఇ: పప
1189 RBE0579946
పపరర: పడతనప రగడడడ గఇగసశన

1178 LHL3872173
పపరర: వనఇకటబచనరర పశలలజ

100-74/89

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:3-113
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:3-115
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : పసదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-116
వయససస:57
లఇ: ససస స
1186 LHL3872363
పపరర: లకకమరగడడడ గఇగసశన

100-76/58

తఇడడ:డ సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:3-114
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటబ చనరర పశలలజ
ఇఇటట ననఇ:3-114/1
వయససస:20
లఇ: పప
1183 RBE0647743
పపరర: లకమమమ వననసన

1175 RBE1115105
పపరర: వరశచనరర బబలలఇకకఇడ

1173 RBE0857441
పపరర: సశవతడమమ పలలల
భరస : వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-112
వయససస:87
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవణగ గరపశల చనరర బబలలఇకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-112
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-113
వయససస:50
లఇ: ససస స
1180 RBE1742121
పపరర: వర ననగశచనరర పశలలజ

100-74/88

భరస : వవణగగరపశలమచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-112
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరశచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-112
వయససస:56
లఇ: పప
1177 LHL3881547
పపరర: సరరజన పశలలజ

1172 RBE0644328
పపరర: రశమససతమమ బబలలఇకకఇడ

1197 LHL3878543
పపరర: కకటటశశరమమ చతనసనబబ యన

100-74/110

భరస : పసదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-118
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-74/112

1200 RBE1852995
పపరర: ననగలలత కజత

100-74/113

భరస : కకటటశశరరశవప కజత
ఇఇటట ననఇ:3-120
వయససస:21
లఇ: ససస స
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1201 LHL3878535
పపరర: ఓబగలమమ కఇదసకకరర

100-74/114

భరస : పపలమలరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-121
వయససస:70
లఇ: ససస స
1204 RBE2165074
పపరర: కలమమరర అఇబటట

100-74/117

100-74/119

100-74/122

100-74/125

100-74/128

100-74/131

100-74/134

తఇడడ:డ హనమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-133A
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 RBE0644252
పపరర: వరశ రశమకకషషమమ

1217 RBE0254045
పపరర: రశమకకశషష చసఇడడ

1220 RBE0254078
పపరర: శశనవశసరశవప చసఇడడ

1223 RBE0382846
పపరర: వనఇకటటశ కకరరమమళల

100-74/137

1226 RBE0886143
పపరర: పడమలమ వఇకశయలపశటట

100-74/126

1229 RBE0253088
పపరర: రశమకకశషష కఇదసల
తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:36
లఇ: పప

1209 LHL3872074
పపరర: ససన
డ వశసరగడడడ పరరమరగడడడ

100-74/121

1212 RBE0647768
పపరర: సససదనబ షపక

100-74/124

1215 LHL3879129
పపరర: ఓబగలమమ అననపపరగడడ

100-74/127

భరస : శవశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-129
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-74/129

1218 RBE1399881
పపరర: అమరజఇదడ రగడడడ అఇబటట

100-74/130

తఇడడ:డ రశమరగడడడ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:3-129
వయససస:25
లఇ: పప
100-74/132

1221 LHL3872793
పపరర: వనఇకటరగడడడ పపటట
ల రర

100-74/133

తఇడడ:డ లకకమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-130
వయససస:52
లఇ: పప
100-74/135

1224 RBE2165108
పపరర: వనఇకమమ కకరరమమళళ

100-74/136

భరస : పవరషయయ
ఇఇటట ననఇ:3-131
వయససస:87
లఇ: ససస స
100-74/138

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-133
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-74/140

100-86/13

భరస : అమర వల
ఇఇటట ననఇ:3-125
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రశవప
ఇఇటట ననఇ:3-131
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:3-133
వయససస:64
లఇ: పప
1228 RBE0579961
పపరర: వనఇకటటశశరరల వఇకయలపశటట

100-74/123

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-129/1
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-130
వయససస:49
లఇ: ససస స
1225 LHL3872629
పపరర: హనసమయయ వఇకయలపశటట

1211 RBE0647750
పపరర: ధనలకడమ మసస

1206 RBE1862937
పపరర: ఆదదలకడమ యమదలమపవరజపవ

తఇడడ:డ రశమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-125
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-129
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-129
వయససస:54
లఇ: పప
1222 LHL3879020
పపరర: శశదదవ పపటట
ల రర

100-74/120

భరస : ననగరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-127
వయససస:73
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:3-129
వయససస:34
లఇ: పప
1219 RBE2165090
పపరర: శవశరగడడడ అననపపరగడడడ

1208 LHL3878758
పపరర: పసచరమమ అఇబటట

100-74/116

తఇడడ:డ శశఇబయయ యమదలమపవరజపవ
ఇఇటట ననఇ:3-123
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-125
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-127
వయససస:42
లఇ: ససస స
1216 RBE0253922
పపరర: హనసమఇతరశవప చసఇడడ

100-74/118

భరస : రశమరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దదవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-125
వయససస:43
లఇ: పప
1213 LHL4215984
పపరర: ధనలకడమ రరళళల

1205 RBE2165082
పపరర: చఇదడశశఖరరగడడడ అఇబటట

1203 LHL3878782
పపరర: సససదనభ దడదదకలల
భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:3-122
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లచరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-123
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరపరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-124
వయససస:49
లఇ: పప
1210 RBE0465559
పపరర: హనసమయయ మసస

100-74/115

భరస : వనఇకటటశశరరగడడర
ఇఇటట ననఇ:3-121
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడశశఖరగశడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-123
వయససస:45
లఇ: ససస స
1207 LHL3872611
పపరర: రశమరగడడడ అఇబటట

1202 LHL3878568
పపరర: పశరశత కఇదసకకరర

1227 RBE1722602
పపరర: సససదన వల షపక

100-74/139

తఇడడ:డ మసశసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-133
వయససస:22
లఇ: పప
100-74/141

1230 RBE0259317
పపరర: షపక జజనబబగమ

100-74/142

భరస : ననగభలమరశ
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:33
లఇ: ససస స
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1231 RBE0467431
పపరర: పసరరసశభ షపకల

100-74/143

భరస : హసశసననసహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:57
లఇ: ససస స
1234 RBE0886150
పపరర: అనసష వడడశశల

100-74/146

100-74/149

తఇడడ:డ లకమణ చరర సతతస నపలల
ఇఇటట ననఇ:3-134/1
వయససస:24
లఇ: ససస స
1243 LHL3873452
పపరర: రశమకకటటశశరరశవప పలల పప
తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:3-135
వయససస:35
లఇ: పప
1246 RBE0385732
పపరర: మమబగ షపక

100-74/158

1241 RBE1853613
పపరర: బడహమ చనరర సతతస నపలల

1244 LHL3878634
పపరర: అనఇతరశమమమ యమననల

1247 RBE1239483
పపరర: ననగమణణ అఇగడడ

100-74/161

1250 RBE1239517
పపరర: వనఇకమమ అఇగరడడ

భరస : ససరజష గరళళ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:30
లఇ: ససస స

1253 RBE2165116
పపరర: కశశఇసశహబ షపక

తఇడడ:డ ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-137
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:3-138
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-74/156

1259 RBE2165124
పపరర: కకషష పలల పప
తఇడడ:డ పసదపశలలఇ
ఇఇటట ననఇ:3-138
వయససస:69
లఇ: పప

1242 LHL3872983
పపరర: శశనవశసరశవప పలల పప

100-74/154

1245 RBE0579987
పపరర: శఇకర శవ పలల పప

100-74/157

తఇడడ:డ పడసశద
ఇఇటట ననఇ:3-135
వయససస:37
లఇ: పప
100-74/159

1248 RBE1239491
పపరర: ననగయయ అఇగడడ

100-74/160

తఇడడ:డ వనఇకటపలయయ అఇగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:69
లఇ: పప
100-74/162

1251 RBE1239525
పపరర: పడసశదస అఇగడడ

100-74/163

తఇడడ:డ ననగయయ అఇగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:37
లఇ: పప
100-74/165

1254 RBE0995086
పపరర: ననగభర వల షపక

100-75/127

తఇడడ:డ మసశసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:28
లఇ: పప
100-74/167

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-137
వయససస:37
లఇ: పప
100-74/169

100-74/151

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:3-135
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:59
లఇ: పప

100-74/166 1256 RBE0253047
1255 LHL4214631
పపరర: వరశఇజనవయగలల చతనసనబబ యన
పపరర: సశఇబశవరశవప పలల పప

1258 LHL3879061
పపరర: మఇగమమ పశలమపవ

100-74/153

భరస : ననగయయ అఇగరడడ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-74/164

1239 LHL2622579
పపరర: చఇదడశశఖరరశవప కఇదసల
తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-134/1
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : పడసశదస అఇగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : గగరవయయ అఇగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:68
లఇ: ససస స
1252 RBE1308247
పపరర: ననగమణణ గరళల

100-74/150

భరస : చనఅపలయయ
ఇఇటట ననఇ:3-135
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : మసశసనశల
ఇఇటట ననఇ:3-136
వయససస:63
లఇ: ససస స
1249 RBE1239509
పపరర: చననఅమమయ అఇగడడ

1238 LHL2620672
పపరర: సశవతడ కఇదసల

100-74/148

భరస : శశనవశస రశవప పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమ చనరర సతతస నపలల
ఇఇటట ననఇ:3-134/1
వయససస:23
లఇ: పప
100-74/155

100-74/145

100-74/147 1236 RBE1383751
1235 RBE1383736
పపరర: పలల పప కకటటశశర రశవప పలల పప
పపరర: ససద
స మమ పలల పప

భరస : నరశఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-134/1
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-74/152

1233 RBE0871491
పపరర: మసశసన వల షపక
తఇడడ:డ హససణణలల
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ పలల పప కకషష పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : పలల పప కకటటశశర రశవప పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:27
లఇ: ససస స
1240 RBE1853464
పపరర: భగవనవశశరర సతతస నపలల

100-74/144

తఇడడ:డ బబపయయ చనరర
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ అపసలరగడడడ వడడశశల
ఇఇటట ననఇ:3-134
వయససస:31
లఇ: ససస స
1237 RBE1383769
పపరర: పలల పప పపలల మమ పలల పప

1232 RBE0579979
పపరర: లకమణ చనరర సతతస నపలల

1257 LHL2620177
పపరర: వనఇకయయ దదరఇగగల

100-74/168

తఇడడ:డ అపశలరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-137/1
వయససస:48
లఇ: పప
100-74/170

1260 RBE1674886
పపరర: శశలకడమ పలల పప

100-73/801

తఇడడ:డ చనన ఆఇజనవయగలల పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-140
వయససస:26
లఇ: ససస స
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1261 RBE1677418
పపరర: అఇజమమ వరల

100-73/802

భరస : శశనవశసరశవప వరల
ఇఇటట ననఇ:3-140
వయససస:42
లఇ: ససస స
1264 RBE1737378
పపరర: మగత జల షపక

100-74/173

100-74/175

100-74/178

100-74/181

100-74/184

100-74/186

100-74/189

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 LHL3880960
పపరర: భవశన పలల పప

1277 RBE2165140
పపరర: వనఇకటగగరరవప పలల పప

1280 LHL3878212
పపరర: అఇజమమ చతనసనబబ యన

1283 RBE1981430
పపరర: మరరయమమ బఇడల

100-74/191

1286 LHL3872967
పపరర: వనఇకటటశశరరల పలల పప

100-74/182

1289 LHL2623445
పపరర: వరయయ తమమశశటట
తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:82
లఇ: పప

1269 RBE2165132
పపరర: ఆఇజనవయగలల పలల పప

100-74/177

1272 RBE0258392
పపరర: ననగమలలల శశరర బతత
స ల

100-74/180

1275 LHL4216008
పపరర: వనఇకశయమమ పలల పప

100-74/183

భరస : వనఇకటగగరరవపలల
ఇఇటట ననఇ:3-143
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-74/185

1278 RBE1475730
పపరర: అనసష పలల పప

100-86/14

భరస : శవకకషష పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-143
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-74/187

1281 RBE0382234
పపరర: ననగజశశరరశవ చతనసనబబ యన

100-74/188

తఇడడ:డ ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-146
వయససస:33
లఇ: పప
100-75/856

1284 RBE2165157
పపరర: ననగజశశరరశవప చతననబబ యన

100-74/190

తఇడడ:డ వనఇకటపలయయ
ఇఇటట ననఇ:3-146/1
వయససస:66
లఇ: పప
100-74/192

తఇడడ:డ ససబబబరశయగడడ
ఇఇటట ననఇ:3-148
వయససస:59
లఇ: పప
100-74/194

100-76/59

భరస : మలల కశరరరన రశవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:3-142
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : దదవదనసస బఇడల
ఇఇటట ననఇ:3-146
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహనరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-147
వయససస:33
లఇ: పప
1288 LHL2623437
పపరర: గరవఇదస తమమశశటట

100-74/179

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-146
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : వరశఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:3-146
వయససస:33
లఇ: ససస స
1285 RBE0253260
పపరర: అశశక వడడ వలల

1271 RBE0258145
పపరర: కకటటశశరర పలల పప

1266 RBE1854678
పపరర: చతననయయ పలల పప

తఇడడ:డ చతననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-141
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-143
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-144
వయససస:47
లఇ: ససస స
1282 RBE0647792
పపరర: కకటటశశరర చతనసనబబ యన

100-74/176

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-143
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-143
వయససస:32
లఇ: పప
1279 LHL3880564
పపరర: రశమలకమమమ తమమశశటట

1268 LHL3879723
పపరర: కకటటశశరమమ పలల పప

100-74/172

తఇడడ:డ చనన ఆఇజనవయగలల పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-140
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : సశఇబశవరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-142
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:3-142
వయససస:35
లఇ: ససస స
1276 RBE0382705
పపరర: శవ కకషష పలల పప

100-74/174

భరస : ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:3-141
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-142
వయససస:47
లఇ: ససస స
1273 RBE0468488
పపరర: శవ పశరశత

1265 RBE1742212
పపరర: సలఇ షపక

1263 RBE1424993
పపరర: మగత జఅల షపక
తఇడడ:డ మసశసన వశల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-140
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసశసన వలల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-140
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : చతననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-141
వయససస:82
లఇ: ససస స
1270 LHL3879780
పపరర: నరరససలల పలల పప

100-74/171

భరస : సససదనవల
ఇఇటట ననఇ:3-140
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసశసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-140
వయససస:25
లఇ: పప
1267 LHL3879517
పపరర: వనఇకమమ పలల పప

1262 LHL4215992
పపరర: రఇజజన బ షపక

1287 LHL2623411
పపరర: ససబబబరశవప పలల పప

100-74/193

తఇడడ:డ ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:35
లఇ: పప
100-74/195

1290 LHL3872207
పపరర: పపననయయ తమమశశటట

100-74/196

తఇడడ:డ యరశయయ
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:42
లఇ: పప
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1291 LHL3880051
పపరర: భభలకడమ పలల పప

100-74/197

భరస : ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:65
లఇ: ససస స
1294 LHL3878329
పపరర: కకఇడమమ తమమశశటట

100-74/200

100-74/202

100-74/205

100-74/208

100-74/211

100-76/60

100-74/215

భరస : ససబబబరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-159
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 RBE0647800
పపరర: కకశషషవవణణ తతరగ

1307 RBE1610831
పపరర: చతననమమ గగఇడ

1310 LHL3873767
పపరర: డనరరశన పలల పప

1313 RBE2165355
పపరర: సససదయయ బబ రశశ

100-74/218

1316 RBE1214238
పపరర: భబరర వ రశమగ పలల పప

100-74/209

1319 LHL4214656
పపరర: ఆఇజనవయగలల కకరరమమళల
తఇడడ:డ చనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-160
వయససస:64
లఇ: పప

1299 RBE2165165
పపరర: వనఇకటటశశరరల శవరశతడ

100-74/204

1302 RBE2165330
పపరర: హనసమఇతరశవప పలల పప

100-74/207

1305 RBE0837419
పపరర: పవరరషమ పలల పప

100-74/210

తఇడడ:డ పశపశరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-154
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-86/15

1308 LHL3872975
పపరర: వనఇకటటశశరరల బతత
స ల

100-74/212

తఇడడ:డ యలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:3-155
వయససస:74
లఇ: పప
100-74/213

1311 LHL3880739
పపరర: పడమల పలల పప

100-74/214

భరస : డనరరశన
ఇఇటట ననఇ:3-157
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-74/216

1314 LHL3872645
పపరర: రశజజరశవప బబ రశశ

100-74/217

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:3-158
వయససస:64
లఇ: పప
100-74/219

తఇడడ:డ పశపశరశవప పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-158
వయససస:29
లఇ: పప
100-74/221

100-73/803

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:3-152
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససతనరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-157
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : పశపశరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-158
వయససస:47
లఇ: ససస స
1318 RBE0444844
పపరర: గరపమమ తమమశశటట

100-74/206

తఇడడ:డ రశమదనసస
ఇఇటట ననఇ:3-157
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ దనరరశన పలల పప
ఇఇటట ననఇ:3-157
వయససస:35
లఇ: పప
1315 LHL3880747
పపరర: పదమ పలల పప

1301 LHL4216016
పపరర: ధనలకడమ పలల పప

1296 RBE1808575
పపరర: రవ మఇగళగరరర

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : రశమసశశమ గగఇడ
ఇఇటట ననఇ:3-154/1
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-155
వయససస:28
లఇ: పప
1312 RBE0253377
పపరర: పపనన రశవప పలల పప

100-74/203

భరస : కకషష పడసశద
ఇఇటట ననఇ:3-154
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-154
వయససస:77
లఇ: పప
1309 RBE0997108
పపరర: కకషషపడసశద బతత
స ల

1298 RBE0253096
పపరర: ననగరశజ శవరశతడ

100-74/199

తఇడడ:డ మరరయరశజ మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:3-152
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : హనసమఇతరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-153
వయససస:53
లఇ: ససస స
1306 RBE2165348
పపరర: పపననయయ తతరగశ

100-74/201

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-151
వయససస:52
లఇ: పప
1303 RBE0857458
పపరర: కలమమరర వడల మభడడ

1295 RBE0258822
పపరర: బబజబ షపక

1293 LHL3878311
పపరర: రమణ తమమశశటట
భరస : పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-149/A
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : శశనసబబషశ
ఇఇటట ననఇ:3-149/A
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-150
వయససస:42
లఇ: ససస స
1300 LHL3872538
పపరర: పసద అచరలల శవరశతడ

100-74/198

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-149
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:3-149/A
వయససస:49
లఇ: ససస స
1297 LHL3879350
పపరర: ససబబమమ శవరశతడ

1292 RBE0463406
పపరర: వనఇకట లకడమ పలల పప

1317 LHL3879087
పపరర: ఆదదలకడమ దదరఇగగల

100-74/220

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:3-159
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-74/222

1320 LHL4214664
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకరరమమళల

100-74/223

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:3-160
వయససస:42
లఇ: పప
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1321 RBE1474725
పపరర: మహహన ఎస కజ

100-75/128

తఇడడ:డ ససభబన ఎస కజ
ఇఇటట ననఇ:3-160
వయససస:41
లఇ: పప
1324 RBE2165363
పపరర: శవమమ జవశల

100-74/226

100-74/228

100-74/231

100-73/804

100-74/262

100-74/265

100-74/268

భరస : వనఇకటటశశరరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-170/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 RBE1852714
పపరర: సససదనవల షపక

1337 LHL2620680
పపరర: షఖననభ షపక

1340 LHL3872496
పపరర: సససదనవల షపక

1343 LHL3880176
పపరర: గకహలకడమ యమననల

100-74/271

1346 RBE2165397
పపరర: ననగకలమమరర తఇగగడ

100-73/805

1349 RBE1497114
పపరర: వనఇకటటశశరరల భమవరపప
తఇడడ:డ అఇకలలల భమవరపప
ఇఇటట ననఇ:3-170/1
వయససస:38
లఇ: పప

1329 LHL3878501
పపరర: లకమమమ జవశల

100-74/230

1332 RBE0468645
పపరర: జవశల ననగమణణ

100-74/260

1335 LHL2620581
పపరర: ఫకకర సశహహబ షపక

100-74/261

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-165
వయససస:37
లఇ: పప
100-74/263

1338 LHL2620052
పపరర: నరరసరగడడడ కకషటపశటట

100-74/264

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:3-166
వయససస:39
లఇ: పప
100-74/266

1341 LHL3878519
పపరర: హహహరరనల షపకల

100-74/267

భరస : మగజజవరరర సపసనస
ఇఇటట ననఇ:3-167
వయససస:59
లఇ: ససస స
100-74/269

1344 LHL3880184
పపరర: సతయవత కకగఇటట

100-74/270

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-170
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-74/272

భరస : శశషగరరరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-170
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-74/273

100-74/227

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-164
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-170
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరగడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:3-170
వయససస:24
లఇ: ససస స
1348 RBE0719112
పపరర: బబ నఇ సససదమమ

100-74/259

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-167
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ గరపసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-168
వయససస:54
లఇ: పప
1345 RBE1742196
పపరర: శశశవణణ వరశ

1331 LHL2620706
పపరర: రశమకకటయయ జవశల

1326 LHL2620599
పపరర: వనఇకటరగడడడ వరశశ

భరస : పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-164
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : పకకర సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-165/1
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపన
ఇఇటట ననఇ:3-167
వయససస:41
లఇ: పప
1342 LHL3873601
పపరర: శశనవశసరగడడడ వరశశ

100-74/229

తఇడడ:డ అమరశవల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-165
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : హహసపసనస
ఇఇటట ననఇ:3-165
వయససస:52
లఇ: ససస స
1339 LHL3872165
పపరర: హసన షపక

1328 LHL2623551
పపరర: రతస యయ వవటటకకరర

100-74/225

తఇడడ:డ శశనవశసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-163
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-164
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదన హహసపన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-165
వయససస:43
లఇ: పప
1336 RBE2165389
పపరర: ఫరరదన దడదదకలల

100-75/129

తఇడడ:డ మఇగశరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-164
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-164
వయససస:35
లఇ: పప
1333 RBE1852631
పపరర: అమరశవల షపక

1325 RBE1160019
పపరర: ససజజత వరశశ

1323 RBE0254136
పపరర: శశనవశసరశవప కకరరమమళల
తఇడడ:డ ననగజశశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-161
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవశసరగడడడ వరశశ
ఇఇటట ననఇ:3-162
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-163
వయససస:51
లఇ: ససస స
1330 RBE0381400
పపరర: వనఇకటటశశరరల జవశశల

100-74/224

తఇడడ:డ పసదరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-161
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-161
వయససస:52
లఇ: ససస స
1327 RBE2165371
పపరర: అఇజమమ వరశశ

1322 LHL4214672
పపరర: ననగజశశరరశవప కకరరమమళల

1347 RBE0996399
పపరర: సకజన కకగఇటట

100-76/61

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-170
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-85/12

1350 RBE0253005
పపరర: బడహమఇ కకరరమమళల

100-74/274

తఇడడ:డ మహనరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-171
వయససస:34
లఇ: పప
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1351 RBE0253013
పపరర: రశమకకశషష కకరరమమళల

100-74/275

తఇడడ:డ మహనరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-171
వయససస:36
లఇ: పప
1354 RBE2165413
పపరర: వనఇకశయమమ వవటటకకరర

100-74/278

100-74/280

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-172
వయససస:53
లఇ: పప
1360 RBE1992106
పపరర: వజయ లకడమ కఇదసకకరర

100-74/283

100-74/286

100-74/289

100-74/292

100-73/806

తఇడడ:డ అపలయయ
ఇఇటట ననఇ:3-182
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-74/284

1367 RBE1308221
పపరర: అనతన కకరపశటట

1370 RBE0466060
పపరర: ససభబన షపక

1373 RBE2165439
పపరర: వరలకడమ చసఇడడ

100-74/297

1376 RBE0871509
పపరర: షహననజ షపక

100-74/287

1379 RBE1054394
పపరర: మహమద రఫస షపక
తఇడడ:డ సససదన సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-182
వయససస:31
లఇ: పప

1359 LHL4216032
పపరర: నససరరన ఫశతమమ సయయద

100-74/282

1362 RBE0384685
పపరర: చనన సససదనబ షపక

100-74/285

1365 RBE0383448
పపరర: లకడమ మలలల పలల

100-74/288

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:3-176A
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-74/290

1368 RBE0800383
పపరర: పవన కలమమర నవపలకరర

100-74/291

తలల : వనఇకటబడవమమ
ఇఇటట ననఇ:3-178
వయససస:32
లఇ: పప
100-74/293

1371 RBE0469197
పపరర: హససనన షపక

100-74/294

భరస : ససబబన
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-74/295

1374 LHL2620987
పపరర: మగరళ చచదరర యమననల

100-74/296

తఇడడ:డ వనఇకటరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-182
వయససస:35
లఇ: పప
100-74/298

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:3-182
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-74/300

100-74/279

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-176
వయససస:73
లఇ: ససస స

భరస : సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:3-181/1
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-182
వయససస:32
లఇ: ససస స
1378 RBE2165454
పపరర: వనఇకటరశమయయ యమననల

1364 LHL4216040
పపరర: కకటమమ మలలల పలల

1356 RBE0384560
పపరర: షపక మమలమబ

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-174
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-180
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరశ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-181
వయససస:35
లఇ: ససస స
1375 RBE0258590
పపరర: రజన యమణనల

100-74/281

తఇడడ:డ రశమయయ కకరపశటట
ఇఇటట ననఇ:3-177
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : అపశలరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-179
వయససస:53
లఇ: ససస స
1372 RBE1851765
పపరర: అయయషశ షపక

1361 RBE2165421
పపరర: సససదనభ సయయద

100-74/277

భరస : ఖమససఇ
ఇఇటట ననఇ:3-172
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:3-176A
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : కరరమగలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-177
వయససస:42
లఇ: ససస స
1369 LHL4216057
పపరర: వనఇకటబడవమమ నవపలకరర

1358 LHL2620540
పపరర: జజకకరరరసపసన సయయద

100-76/62

భరస : పసరఅహమమద
ఇఇటట ననఇ:3-174
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-176
వయససస:41
లఇ: ససస స
1366 RBE1239616
పపరర: హహసపసన బ షపక

1355 RBE1854694
పపరర: శవ వనఇకట సతయ సశయ
మణణకఇఠ ఉటటకకరర
తఇడడ:డ గఇటబ రశవప ఉటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:3-171/1
వయససస:20
లఇ: పప

1353 LHL4216024
పపరర: వశసవ వవటటకకరర
భరస : గఇటబరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-171/1
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసరశ అహమద
ఇఇటట ననఇ:3-174
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల రగడడడ కఇదసకకరర
ఇఇటట ననఇ:3-174
వయససస:21
లఇ: ససస స
1363 RBE0644294
పపరర: చఇద బ షపక

100-74/276

తఇడడ:డ చనగగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-171
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : సతయననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:3-171/1
వయససస:77
లఇ: ససస స
1357 RBE0579995
పపరర: ఖమససఇ షపక

1352 RBE2165405
పపరర: మహనరశవప కకరరమమళల

1377 RBE2165447
పపరర: సరసశత యమననల

100-74/299

భరస : వనఇకటరశమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-182
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-75/130

1380 RBE1425033
పపరర: ఉమ మహహశశరర కకతస

100-75/131

భరస : అమర ననధ యమణనల
ఇఇటట ననఇ:3-182
వయససస:35
లఇ: ససస స
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1381 LHL3872884
పపరర: వనఇకటకకటటశశరరశవప సశరష

100-74/301

తఇడడ:డ చనవరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-183
వయససస:49
లఇ: పప
1384 RBE0649756
పపరర: అమరఇమమ కకననథఇ

100-74/302

భరస : చనవరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-183
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-74/304

భరస : కకటటరగడడడ కకననథఇ
ఇఇటట ననఇ:3-183
వయససస:53
లఇ: ససస స
1387 LHL3872355
పపరర: ఆదదననరశయణ చలల గగఇడల

1382 LHL4216065
పపరర: శకలఇతల సశరష

1385 RBE0719120
పపరర: ననగమణణ సశరష

1388 LHL4216073
పపరర: లకడమ కకగఇటట

100-74/305

1386 RBE1852284
పపరర: రఇజనబ షపక

100-74/307

1389 LHL3880358
పపరర: ససబబమమ చసఇడడ

భరస : అపశలరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-185
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-74/309
1390 RBE1308080
పపరర: హనసమఇతరశవప
వఇకశయలపశటట
తఇడడ:డ పసదద ససబబయయ వఇకశయలపశటట
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:68
లఇ: పప

1391 RBE1383793
పపరర: శశకశనస వఇకశయలపశటట

తఇడడ:డ హనసమఇత రశవప వఇకశయలపశటట
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : శశకశనస వఇకశయలపశటట
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:39
లఇ: ససస స

1393 LHL3873460
పపరర: వనఇకటటశశరరల చసఇడడ

1394 LHL3880341
పపరర: రశమకకటమమ చసఇడడ

1395 LHL4214680
పపరర: శశనవశసరశవప చసఇడడ

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-188
వయససస:59
లఇ: పప
1396 RBE0468728
పపరర: శవ పశరశత గగదత
భరస : శశనవశస
ఇఇటట ననఇ:3-188
వయససస:39
లఇ: ససస స
1399 LHL4216081
పపరర: శకలఇతల కగలకత

100-74/318

100-74/321

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:3-189/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1400 RBE0469239
పపరర: ససతనఇబరఇ కకయమ

1403 LHL3873049
పపరర: శశనవశసరశవప చసఇడడ

100-74/324

1406 RBE0030437
పపరర: శశదదవ చసఇదస

100-74/316

1409 LHL3873189
పపరర: చనన నరససఇహరశవప చసఇడడ
తఇడడ:డ చనన సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:36
లఇ: పప

100-74/311

100-74/314

1398 LHL3874534
పపరర: శశనవశసరశవప కగలలతత

100-74/317

తఇడడ:డ బకశరర
ఇఇటట ననఇ:3-188/1
వయససస:45
లఇ: పప
100-74/319

1401 RBE1470111
పపరర: మగన కలమమర కజలలత

100-74/320

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప కజలలత
ఇఇటట ననఇ:3-188/1
వయససస:25
లఇ: పప
100-74/322

1404 LHL3873114
పపరర: లఇగయయ చసఇడడ

100-74/323

తఇడడ:డ సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:3-189
వయససస:42
లఇ: పప
100-74/325

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-189
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-74/327

1392 RBE1383819
పపరర: అఇజన దదవ వఇకశయలపశటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-188
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:3-189
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-189
వయససస:64
లఇ: పప
1408 LHL3880374
పపరర: రతనకలమమరర చసఇడడ

100-74/313

భరస : మలలల శశరరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-188/1
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:3-188A
వయససస:33
లఇ: పప
1405 LHL3873205
పపరర: సస మయయ చసఇడడ

100-74/310

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప గగదత
ఇఇటట ననఇ:3-188
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-188/1
వయససస:41
లఇ: ససస స
1402 RBE0253393
పపరర: వనఇకట రశవప చసఇదస

1397 RBE1853100
పపరర: సశయ గణణష గగదత

100-74/308

భరస : రశమకకషష
ఇఇటట ననఇ:3-187
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-188
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-74/315

100-73/807

తఇడడ:డ శశశదన హహసససన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-184
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపలయయ
ఇఇటట ననఇ:3-184
వయససస:55
లఇ: పప

100-74/312

100-74/303

భరస : వనఇకట కకటటశశ రశవప
ఇఇటట ననఇ:3-183
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:3-183
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-74/306

1383 RBE0259440
పపరర: పదనమవత సశరష

1407 RBE0886168
పపరర: మమధవ కకరరమమలల

100-74/326

భరస : శశనవశస రశవప
ఇఇటట ననఇ:3-189
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-74/328

1410 LHL3873510
పపరర: చనన సస మయయ చసఇడడ

100-74/329

తఇడడ:డ ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:62
లఇ: పప
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1411 RBE0580506
పపరర: పసదద నరససఇహరశవప చసఇడడ

100-74/330

తఇడడ:డ చనన సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:38
లఇ: పప
1414 RBE0468694
పపరర: చసఇడడ నఇదదన

100-74/333

100-74/336

1420 RBE0467597
పపరర: లకమమమ పలలల

100-74/339

100-74/342

100-74/344

100-75/132

100-74/348

100-74/338

1421 RBE1853977
పపరర: శశకశఇత చసఇడడ

తఇడడ:డ ససబబబరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-192
వయససస:46
లఇ: పప
100-74/340

1424 RBE1308312
పపరర: వనఇకటకలమమరర జయవరపప

1427 LHL4214706
పపరర: అమరలఇగశచనరర జయవరపప

1430 RBE1981356
పపరర: ససజజత చలకపశటట

1433 RBE1088245
పపరర: గగరరననథ వఇకశయల

100-74/351

1436 RBE0253252
పపరర: మహనరశవప వడడ పలల

100-76/63

1439 RBE0254003
పపరర: రవ కలమమర యమననల
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-198/1
వయససస:32
లఇ: పప

100-74/341

1425 RBE2165488
పపరర: వరమమ జయవరపప

100-74/343

భరస : రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-193/1
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-74/345

1428 RBE2165496
పపరర: లకమమమ ససదద

100-74/346

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-194
వయససస:87
లఇ: ససస స
100-75/133

1431 RBE0580761
పపరర: కకషస ర ఆతతకకరర

100-74/347

తఇడడ:డ శవ
ఇఇటట ననఇ:3-196
వయససస:37
లఇ: పప
100-74/349

1434 RBE2165504
పపరర: ననగజశశరరశవప వఇకశయల

100-74/350

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-196
వయససస:52
లఇ: పప
100-74/352

తఇడడ:డ సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:3-198
వయససస:42
లఇ: పప
100-74/354

1422 LHL3874583
పపరర: రశమకకటయయ జయవరపప
తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-193
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగజశశర రశవప వఇకశయల
ఇఇటట ననఇ:3-196
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : అమరలఇగశరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-197
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1419 LHL4214698
పపరర: శశనవశసరగడడడ పలలల

భరస : శవ కలమమర చపకశపత
ఇఇటట ననఇ:3-195
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగజశశర రశవప వఇకశయల
ఇఇటట ననఇ:3-196
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహనరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-198
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-74/337

తఇడడ:డ రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-194
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ జలఇధర చరర కకణణదతన
ఇఇటట ననఇ:3-195
వయససస:24
లఇ: పప

1438 RBE0259010
పపరర: శశశలజ వడడ వలల

100-74/335

భరస : ననగశచనరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:3-193
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-194
వయససస:36
లఇ: పప

1435 RBE0384065
పపరర: భబనసపసడయమ జయవరపప

1416 RBE1852888
పపరర: సశయ రశమ కకషష చనరర
జయవరపప
తఇడడ:డ చనన సససదయయ జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:3-191
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమకకషష చసఇడడ
ఇఇటట ననఇ:3-192
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననఅపలయయ
ఇఇటట ననఇ:3-193
వయససస:44
లఇ: పప

1432 RBE1088237
పపరర: అమల వఇకశయల

1418 RBE2165462
పపరర: చనన సససదయయ జయవరపప

100-74/332

100-74/334

తఇడడ:డ బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-191
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-192
వయససస:42
లఇ: ససస స

1429 RBE1722974
పపరర: ససబడమణయ చరర కకణణదతన

1415 LHL4216099
పపరర: ఆదదలకమమమ జయవరపప

1413 LHL3880382
పపరర: ససభబగయఇ చసఇడడ
భరస : చన సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:3-190/1
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : చననసససదనచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-191
వయససస:47
లఇ: ససస స

1417 RBE1852912
పపరర: సశయ మనభభషణ చరర
జయవరపప
తఇడడ:డ చనన సససదయయ జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:3-191
వయససస:23
లఇ: పప

1426 LHL3874641
పపరర: ననగశచనరర జయవరపప

100-74/331

తఇడడ:డ పసచయయ
ఇఇటట ననఇ:3-190
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : చనన నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-190/1
వయససస:35
లఇ: ససస స

1423 RBE2165470
పపరర: మఇగయయ యమననల

1412 RBE0989287
పపరర: ససబబయయ సపసడడ

1437 RBE0258665
పపరర: భడమరశఇబ వడల పలల

100-74/353

భరస : మహనరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-198
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-74/355

1440 RBE2165512
పపరర: వనఇకటబడవమమ యమననలమ

100-74/356

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:3-198/1
వయససస:60
లఇ: ససస స
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1441 RBE2165520
పపరర: వనఇకటటశశరరల యమననలమ

100-74/357

తఇడడ:డ గగరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-198/1
వయససస:59
లఇ: పప
1444 LHL4216107
పపరర: పదనమవత సతతస నపలల

100-74/360

100-74/363

100-75/134

100-74/368

100-74/108

100-73/910

100-73/912

తఇడడ:డ అపలయయ కకగఇటట
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1454 RBE1852102
పపరర: అపసర షపక

1457 RBE1674902
పపరర: ఏససబబబగ కమమలపలల

1460 RBE1673615
పపరర: ఏససబబబగ ఆలలటట

1463 RBE1802990
పపరర: అనఇత లకడమ అమడ

100-73/915

1466 RBE1851930
పపరర: ఆదదలకడమ అమరశరపప

100-73/907

1469 RBE1674985
పపరర: సశయ పవన కలమమర ననగగఇడల
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ననగగఇడల
ఇఇటట ననఇ:4-22
వయససస:22
లఇ: పప

1449 RBE1636653
పపరర: రవఇదడ చనరర జయవరపప

100-74/365

1452 RBE0580001
పపరర: శశనవశసరశవప ననళఇ

100-74/367

1455 RBE1807502
పపరర: బగడత సశహహబ షపక

100-82/6

తఇడడ:డ నననన సశహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-349
వయససస:34
లఇ: పప
100-73/908

1458 RBE1674910
పపరర: కకటటశశరరశవప కకమగమ

100-73/909

తఇడడ:డ పడసశద కకమగమ
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:25
లఇ: పప
100-82/7

1461 RBE1802891
పపరర: బగజర అలక
ల రర

100-73/911

భరస : శశఇత బబబగ అలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-73/913

1464 RBE1803048
పపరర: శశఇత బబబగ అలక
ల రర

100-73/914

తఇడడ:డ ఆనఇద రశవప అలక
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:33
లఇ: పప
100-73/916

భరస : లకకయయ అమరశరపప
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-73/918

100-74/362

తఇడడ:డ నరససఇహరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-203
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ రశవప అమడ
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : దననయయ అమరశరపప
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:21
లఇ: ససస స
1468 RBE0253153
పపరర: లఇగశరశవప కకగఇటట

100-74/366

తఇడడ:డ పసచరయయ ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ వజయ బబసకర అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:22
లఇ: పప
1465 RBE1851914
పపరర: సశరరపసడయమ అమరశరపప

1451 RBE2165538
పపరర: జలఇధరశచనరర కకణణడతల

1446 LHL3879970
పపరర: లకడమ కకణణదతల

తఇడడ:డ ససతనరశమయయ చనరర
ఇఇటట ననఇ:3-200
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ యయససదననఇ కమమలపలల
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : సశగర మమడడ
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:24
లఇ: ససస స
1462 RBE1802974
పపరర: పడతనప అకకకనపలల

100-74/364

భరస : బగడత సశహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-349
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయ.ననరశయణ
ఇఇటట ననఇ:3-1171/1
వయససస:46
లఇ: పప
1459 RBE1722388
పపరర: అఇజల మమడడ

1448 LHL4216115
పపరర: మఇగమమ కకణణదదల

100-74/359

భరస : జలఇధరశచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-200
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబడహమణయచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-201
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : శశనవశసరశవప
ఇఇటట ననఇ:3-203
వయససస:43
లఇ: ససస స
1456 RBE2165835
పపరర: గఇటబరశవప వవటటకకరర

100-74/361

భరస : ససబడహమణయఇ
ఇఇటట ననఇ:3-200
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : లఇగయయ చనరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:3-200
వయససస:35
లఇ: ససస స
1453 RBE0857466
పపరర: ననళఇ ససజజత

1445 LHL3878683
పపరర: పశరశతమమ రశల

1443 LHL3880937
పపరర: పదమ రశల
భరస : బబలమచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-199
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : రశమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-200
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రశమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-200
వయససస:35
లఇ: పప
1450 RBE1308288
పపరర: వనఇకటకలమమరర జయవరపప

100-74/358

తఇడడ:డ శవరశమమచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-199
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : లకకమచనరర
ఇఇటట ననఇ:3-199/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
1447 LHL4214714
పపరర: రమమష రశల

1442 LHL3873791
పపరర: బబలమచనరర రశల

1467 RBE1852748
పపరర: సఇధయ రశణణ సశరష

100-73/917

భరస : వనఇకటటశశరరల సశరష
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-73/919

1470 RBE1722149
పపరర: అఇజమమ వరల

100-73/920

భరస : శశనసవశస రశవప వరల
ఇఇటట ననఇ:4-22
వయససస:42
లఇ: ససస స
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1471 RBE1852664
పపరర: రశజయలకడమ అబబరశజ

100-73/921

భరస : రమమరశవప అబబరశజ
ఇఇటట ననఇ:4-22
వయససస:60
లఇ: ససస స
1474 RBE1722057
పపరర: కశశయయ పసరరపస గగ

100-73/923

100-73/925

100-73/927

100-73/930

100-73/933

100-73/934

100-73/936

తఇడడ:డ రవకలమమర బబ నగజ
ఇఇటట ననఇ:4-103 SC COLONY
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1484 RBE1677483
పపరర: వనఇకటటశశరరల మగనగశల

1487 RBE1106054
పపరర: సశఇబశవ రశవప వవలలలల

1490 RBE1722248
పపరర: అరరణ చలక

1493 RBE1161439
పపరర: శశశవణ సఇధయ చసఇదస

100-73/938

1496 RBE1722040
పపరర: నవన బబ లల ఇపలల

100-73/931

1499 RBE1808534
పపరర: సఇధయ చరకశక
భరస : ననన చరకశక
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:22
లఇ: ససస స

1479 RBE1852805
పపరర: Velpula Jyothi వవలలలల

100-73/926

1482 RBE1722446
పపరర: మమనక మఇగళగరరర

100-73/929

1485 RBE1722107
పపరర: దదవయ బఇడల

100-73/932

తఇడడ:డ మమరక బఇడల
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-82/8

1488 RBE0988560
పపరర: సలలమ వవలలలల

100-83/17

భరస : సశఇబశవరశవప
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-73/935

1491 RBE1807833
పపరర: శశశవణణ శశపత

100-83/18

తఇడడ:డ యయసస బగ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-78/2
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-83/19

1494 RBE1721927
పపరర: ససరజఖ వవలలలల

100-73/937

తఇడడ:డ రశజ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-88
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-73/939

తఇడడ:డ యయససరతనఇ బబ లల ఇపలల
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:23
లఇ: పప
100-73/940

100-86/16

భరస : రతనఇ రశజ మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-71
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల చసఇదస
ఇఇటట ననఇ:4-84/3
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : శశయఇ కలమమర బబ లల ఇపలల
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:20
లఇ: ససస స
1498 RBE1638410
పపరర: వకటర బబబగ బబ నగజ

100-73/928

తఇడడ:డ సశమమలల చలక
ఇఇటట ననఇ:4-76
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : కకరణ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:24
లఇ: ససస స
1495 RBE1722099
పపరర: ననగమణణ బబ లల ఇపలల

1481 RBE1721844
పపరర: మరరయమమ మఇగళగరరర

1476 RBE1993534
పపరర: వనఇకట రతనయయ పశటటబఇడల

తలల : Vijayamma velpula వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యకకబగ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ యషయయ నననవనపప గభ
ఇఇటట ననఇ:4-75
వయససస:23
లఇ: పప
1492 RBE1851898
పపరర: కకటటశశరమమ వవలలలల

100-87/753

తఇడడ:డ దదవభకఇ మగనగశల
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ యకకబగ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:53
లఇ: పప
1489 RBE1852300
పపరర: మహహష నననవనపప గభ

1478 RBE2519262
పపరర: సతష కశనసగగల

100-83/16

తఇడడ:డ అపలరశవప పశటటబఇడల
ఇఇటట ననఇ:4-55
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ సశలమన రశజ మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-70
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : వయజ రశజ మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-71
వయససస:22
లఇ: ససస స
1486 RBE1722222
పపరర: సశఇబశవరశవప వవలలలల

100-73/924

తఇడడ:డ వనఇకటరశమయయ కశనసగగల
ఇఇటట ననఇ:4-60
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజన బబబగ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-67
వయససస:23
లఇ: ససస స
1483 RBE1852003
పపరర: మగతస మమ మఇగళగరరర

1475 RBE1803733
పపరర: మరరయ దనసస అడతపప

1473 RBE0988545
పపరర: జజన కకషస ర బబబగ వవలలలల
తఇడడ:డ సశఇబశవ రశవప వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-54
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ సఇదయయ అడతపప
ఇఇటట ననఇ:4-55
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశయఇ బబబగ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-56/1 SC COLONY
వయససస:20
లఇ: పప
1480 RBE1674803
పపరర: జగసన వవలలలల

100-73/922

తఇడడ:డ పసచరయయ కకపవరర
ఇఇటట ననఇ:4-50 sc colony
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసరర యయ పసరరపస గగ
ఇఇటట ననఇ:4-55
వయససస:48
లఇ: పప
1477 RBE1852359
పపరర: దదవదనసస శశపత

1472 RBE1808542
పపరర: ననగలకడమ కకపవరర

1497 RBE1975705
పపరర: ససవరశనచనరర కతతజ

100-83/20

తఇడడ:డ శశనస కతతజ
ఇఇటట ననఇ:4-100
వయససస:61
లఇ: పప
100-73/941

1500 RBE1851807
పపరర: ననన చరకశక

100-73/942

తఇడడ:డ సతయననరశయణ చరకశక
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:25
లఇ: పప
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1501 RBE1675180
పపరర: కకటయయ వవలలలల

100-73/943

తఇడడ:డ రశజ రశవప వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-125
వయససస:25
లఇ: పప
1504 RBE1852151
పపరర: సడరయఇ శశపత

100-73/946

100-84/27

100-86/18

100-73/950

100-84/28

1511 RBE1676212
పపరర: యశశద కమలపలల

1514 RBE1858539
పపరర: షశబరశ షపక

100-73/952

1517 RBE1672781
పపరర: జజయత మఇగళగరరర

100-73/948

1520 RBE1722214
పపరర: తమత పటబడ

1509 RBE1958198
పపరర: గరపస చఇద బభడడద

100-81/26

100-73/953

1518 RBE1672799
పపరర: సశరరప మఇగళగరరర

100-73/956

1521 RBE1851799
పపరర: దననమమ పటబడ

తఇడడ:డ వనఇకయయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-236
వయససస:23
లఇ: పప
1528 RBE1721851
పపరర: రవ ఆదదరశల
తఇడడ:డ జయ రశవప ఆదదరశల
ఇఇటట ననఇ:4-252
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1529 RBE1721828
పపరర: రమమశ బబ లల ఇపలల
తఇడడ:డ డదవడ రశజ బబ లల ఇపలల
ఇఇటట ననఇ:4-253
వయససస:23
లఇ: పప

100-73/958

తఇడడ:డ దదవదననఇ అవపలకరర
ఇఇటట ననఇ:4-234
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-73/959

తఇడడ:డ రవ బబబగ మమమడడ
ఇఇటట ననఇ:4-238/1
వయససస:21
లఇ: పప
100-73/961

100-73/957

భరస : దననఇ పటబడ
ఇఇటట ననఇ:4-217
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లచరయయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-226
వయససస:47
లఇ: పప
1526 RBE1721869
పపరర: సఇజవన సఇదదశ మమమడడ

100-73/954

తఇడడ:డ ననగజశశర రశవప మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-211
వయససస:23
లఇ: ససస స

100-83/21 1524 RBE1722016
1523 RBE1161322
పపరర: ఏలయయ ఉరఫ వనఇకయయ శశపత
పపరర: మమరర కలమమరర అవపలకరర

100-84/29

100-73/951

భరస : పడదధప కలమమర వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:28
లఇ: ససస స

1522 RBE2482255
పపరర: ససమ శశ చలల గగఇడల

1525 RBE1640838
పపరర: నతననయయలల శశపత

100-73/949

1515 RBE1722073
పపరర: లకడమ వవలలలల

తఇడడ:డ ఆనఇద బబబగ పటబడ
ఇఇటట ననఇ:4-217
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససఇదర బబబగ చలల గగఇడల
ఇఇటట ననఇ:4-219
వయససస:19
లఇ: ససస స

100-86/17

1512 RBE1636638
పపరర: రశజజష కమమలపలల

తఇడడ:డ శశమభయల సశఇబ శవ రశవప వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-215
వయససస:26
లఇ: పప
100-73/198

100-81/25

తఇడడ:డ యయససదననఇ కమమలపలల
ఇఇటట ననఇ:4-184
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగజశశర రశవప మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-211
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-73/955

1506 RBE1328666
పపరర: దదవదనసడ వవలలపపలమ

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:4-177
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-192
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగజశశర రశవప మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-211
వయససస:22
లఇ: పప
1519 RBE1721984
పపరర: కకషస ర మమదదగ వవలలలల

1508 RBE2002152
పపరర: అరరణ చఇదన

100-73/945

తఇడడ:డ కకటటనడ వవలలపపలమ
ఇఇటట ననఇ:4-157
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మరరయ బబబగ కమలపలల
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : సతష కలమమర బబ ఇతన
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:23
లఇ: ససస స
1516 RBE1672773
పపరర: సతష మఇగళగరరర

100-73/947

భరస : రతన పడసశద చఇదన
ఇఇటట ననఇ:4-157
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన బభడడద
ఇఇటట ననఇ:4-177
వయససస:22
లఇ: పప
1513 RBE1470061
పపరర: బభయలమ బబ ఇతన

1505 RBE1722156
పపరర: హలమమ షపక

1503 RBE1808583
పపరర: సడరయఇ శశపత
తఇడడ:డ రతస యయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-125/1
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబల షససదన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-135
వయససస:20
లఇ: ససస స

భఇధసవప: అరరణ చఇదన
ఇఇటట ననఇ:4-157
వయససస:33
లఇ: పప
1510 RBE1960640
పపరర: అజయ బభడడద

100-73/944

భరస : కకటయయ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:4-125
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రతయయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-125/1
వయససస:20
లఇ: పప
1507 RBE2002145
పపరర: రతన పడసశద చఇదన

1502 RBE1852789
పపరర: యమరణణ వవలలలల

1527 RBE1852219
పపరర: కమలమమ పపరరపస గగ

100-73/960

భరస : ఏససబబబగ పపరరపస గగ
ఇఇటట ననఇ:4-239
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-73/962

1530 LHL4214532
పపరర: చఇదడ శశఖర శశపత

100-73/963

తఇడడ:డ జజమస శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-270
వయససస:33
లఇ: పప
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1531 RBE1851740
పపరర: భగత అకకకనపలల

100-73/964

తఇడడ:డ వజయ భబసకర అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:4-275/1
వయససస:23
లఇ: పప
1534 RBE1674738
పపరర: సశయ చఇతమలల

100-73/966

100-84/30

1540 RBE1160597
పపరర: నరజఇదడ బబబగ పససపపలలటట

100-83/24

100-73/199

100-73/200

100-73/1

100-73/4

1544 RBE1453646
పపరర: వషత
ష వరద న బఇడనరర

1547 RBE2519197
పపరర: ససకనయ చలల

1550 LHL4214524
పపరర: ససరజష చనటల

1553 LHL4215406
పపరర: అఇజల పటబడ

100-73/7

1556 RBE0253344
పపరర: అమరననధ యమననల

100-73/201

1559 RBE1307975
పపరర: రజన బబ లమల
తఇడడ:డ శశషగరరర బబ లమల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:25
లఇ: ససస స

1539 RBE1642222
పపరర: మసశసన వశల షససక

100-83/23

1542 RBE1792498
పపరర: వనఇకటటశశరరల డనరరస

100-90/4

1545 RBE2523488
పపరర: నససమ షపక

100-87/758

తఇడడ:డ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:10-355
వయససస:19
లఇ: ససస స
100-74/763

1548 RBE1672815
పపరర: సశయ కకరణ వనలశశటట

100-73/15

తఇడడ:డ బడహమయయ వనలశశటట
ఇఇటట ననఇ:
వయససస:25
లఇ: పప
100-73/2

1551 LHL4215380
పపరర: లకడమ గరగగ

100-73/3

భరస : కకటటశశరరశవప గరగగ
ఇఇటట ననఇ:వయససస:35
లఇ: ససస స
100-73/5

1554 LHL4215414
పపరర: రశహహలల వవలలలల

100-73/6

భరస : వకటర బబబగ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:వయససస:43
లఇ: ససస స
100-73/8

తఇడడ:డ వనఇకట రశమయయ యమననల
ఇఇటట ననఇ:వయససస:36
లఇ: పప
100-73/10

100-73/968

తలల : డదససఇఠశలమ డనరరస
ఇఇటట ననఇ:9-724
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : అబడహఇ పటబడ
ఇఇటట ననఇ:వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రశమయయ యమననల
ఇఇటట ననఇ:వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-83/25

తఇడడ:డ పసచరయయ చనటల
ఇఇటట ననఇ:వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ససరజష చనటల
ఇఇటట ననఇ:వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససమనస వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:వయససస:59
లఇ: పప

1541 RBE0890947
పపరర: వనఇకటటష రగడడడ గగఇడన

1536 RBE1991397
పపరర: శశత కకమగమ

తఇడడ:డ బగడడ షససక
ఇఇటట ననఇ:5-137
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల చలల
ఇఇటట ననఇ:10-787
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజమస శశపత
ఇఇటట ననఇ:వయససస:35
లఇ: పప

1558 RBE0459461
పపరర: వకటర బబబగ వవలలలల

100-83/22

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:10-230
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ పదమ ధనర బబ రశ
ఇఇటట ననఇ:10/701
వయససస:36
లఇ: పప

1555 RBE0057422
పపరర: సతష యమననల

1538 RBE1313675
పపరర: ఖమససల షపక

100-82/9

తఇడడ:డ సశఇబయయ కకమగమ
ఇఇటట ననఇ:4-980 sc colony
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవరష చఇదడరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-510/a
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసశసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:10/223
వయససస:24
లఇ: పప

1552 LHL4215398
పపరర: ననగమణణ చనటల చనటల

100-73/967

తఇడడ:డ పసర అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ధధరషయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-142
వయససస:28
లఇ: పప

1549 LHL4214516
పపరర: చనరగలస శశపత

1535 RBE1722297
పపరర: అనల ఏడడ
ల రర

1533 RBE2491199
పపరర: అఇకకత కశవవరర
తఇడడ:డ శశనవశస రశవప కశవవరర
ఇఇటట ననఇ:4-313
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబడహఇ ఏడడ
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-647
వయససస:23
లఇ: పప

1537 RBE1945906
పపరర: ననగ వనఇకట సశయ కలమమర
చలల గగఇడల
తఇడడ:డ కజదనరజశశరర
ల చనలమగభననడళళ
ఇఇటట ననఇ:5-54
వయససస:23
లఇ: పప

1546 RBE1453612
పపరర: శశ అభజత బబ రశ

100-73/965

తఇడడ:డ శశనవశస రశవప కశవవరర
ఇఇటట ననఇ:4-313
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ రశమ చఇదడయయ చఇతమలల
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:21
లఇ: పప

1543 RBE1470079
పపరర: జజన బబష షపక

1532 RBE1852532
పపరర: సశఇబ శవ రశవప కశవవరర

1557 RBE0347716
పపరర: దననమమ వవలలలల

100-73/9

భరస : ససమనస వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:వయససస:73
లఇ: ససస స
100-73/11

1560 RBE1474584
పపరర: ననగజశశర రశవప వ

100-73/12

తఇడడ:డ సతయననరశయణ మభరరస వ
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:55
లఇ: పప
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