దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-17
1
RBE1100858
పపరర: శవపపరరత తరరపత

100-75/9

తఇడడ:డ వనఇకటటసరరరర తరరపత
ఇఇటట ననఇ:1
వయససస:36
లఇ: ససస స
4
RBE1675842
పపరర: వనఇకటటష మటట

100-75/14

100-75/17

100-75/20

100-76/8

తఇడడ:డ సతస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:54

100-75/23

100-75/26

100-75/29

భరస : అశశకగ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:34

లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-75/21

17
RBE1309195
పపరర: అబడహఇ పటభడ

20
RBE0995326
పపరర: అననపపరర నఇభభరర

100-83/3

100-75/32

26
RBE0997066
పపరర: దననయయ అమరరపప
తఇడడ:డ సతయఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28

100-75/35

100-75/24

భరస : యకకభమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:43

లఇ: ససస స

100-75/19

12
RBE1854439
పపరర: పడమల చచపపరపప

100-75/22

15
RBE1860345
పపరర: వపసస సతష డడరఇగమల

100-83/4

18
RBE0030338
పపరర: కకరస ర రవనపలర

100-75/25

తఇడడ:డ జయ రపవప రవనపలర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-75/27

21
RBE0996001
పపరర: ససరగష పపనసగచఇడ

100-75/28

తఇడడ:డ నరససఇహరపవప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:32
లఇ: పప
100-75/30

24
RBE0996746
పపరర: వనఇకటటశరరరర సరరర

100-75/31

తఇడడ:డ చన మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:53
లఇ: పప
100-75/33

27
RBE0997074
పపరర: లలకయయ అమరపరపప
తఇడడ:డ సతయఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:29

లఇ: పప

29
RBE0997637
పపరర: వరమహ భమదనల

9
RBE1722768
పపరర: ఆనఇద ఆలలటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర డడరఇగమల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: పప

లఇ: ససస స

23
RBE0996688
పపరర: ససజనయ వవలకపల

100-75/16

భరస : పపలర యయ చచపపరపప
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వకటర బభబమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశరర రపవప మఇద
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:34
లఇ: పప
28
RBE0997629
పపరర: ససజజత మగరల

14
RBE1673672
పపరర: సపగర బభబమ పపరరపప గమ

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28

భరస : రమమష మఇద
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:32
లఇ: ససస స
25
RBE0996795
పపరర: రమమష మఇద

11
RBE1750074
పపరర: హరర మణణకఇఠ రరడడడ వరపశ

6
RBE1722487
పపరర: పరమమశరర రరడడడ వరశ

తఇడడ:డ జకశయయ ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: పప

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

లఇ: పప

22
RBE0996118
పపరర: కవత మఇద

100-75/18

తఇడడ:డ సపసదసలక పపరరపప గమ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహహదదదన
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:75
లఇ: పప
19
RBE0995151
పపరర: సపఇబరరడడడ పరరగపపటట

8
RBE1722743
పపరర: దననయయలక ఏనసమల

100-75/13

తఇడడ:డ వనఇకటటశరర రరడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ వర రరడడడ వరపశ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ ఎనసమమల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:50
లఇ: పప
16
RBE1309161
పపరర: మసపసన షపక

100-75/15

తఇడడ:డ మరరయదనసస ఏనసమల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ వర రరడడడ వరపశ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: పప
13
RBE1610674
పపరర: లకడహ నరససఇహ రరడడడ ఎనసమమల

5
RBE1722404
పపరర: వనఇకట మహహశరరర కపపరరస

3
RBE1675834
పపరర: నవన మటట
తఇడడ:డ శశనవపసరపవప మటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర కపపరరస
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగ మలర యయ నలకకరరస
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: పప
10
RBE1750066
పపరర: సపయ శశననథ రరడడడ వరశ

100-75/12

తఇడడ:డ ననగబడహహ చరర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవపస రపవప మటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: పప
7
RBE1722735
పపరర: నగగశరరరపవప నలకకరరస

2
RBE1675818
పపరర: భభరర వ

100-75/36

100-75/34

లఇ: పప

30
RBE0997645
పపరర: ససగమణమహ పప నననరర

100-75/37

భరస : చనన యయసస
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:48
లఇ: ససస స
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31
RBE0997652
పపరర: అననపపరర బభచమఇచ

100-75/38

భరస : వనఇకట భభససర బభబమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:33
లఇ: ససస స
34
RBE0997827
పపరర: శపరద శరఇశశటట

100-75/41

100-75/44

100-75/47

100-75/50

100-75/53

100-75/56

100-75/59

తఇడడ:డ కకటటశరర రపవప యడర పలర
ఇఇటట ననఇ:1-8
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

50
RBE1640580
పపరర: సతష కకమమర చలఇకలరర

53
RBE1854132
పపరర: సపరత శశ గగళళ

100-75/62

56
RBE1636687
పపరర: ససనల కకమమర శశపత

100-75/51

59
RBE1857374
పపరర: జయలకడహ యడర పలర
భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:1-8
వయససస:38

లఇ: ససస స

100-75/43

100-75/46

42
RBE1309153
పపరర: మసపసన బ షపక

100-75/49

లఇ: ససస స

45
RBE1309237
పపరర: సపగర బభబమ కపలలవనల

100-75/52

తఇడడ:డ ఏససదనసస
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:29
లఇ: పప
100-75/54

48
RBE1540426
పపరర: తరరపతయయ చఇతనమమలమ

100-75/55

తఇడడ:డ లకహయయ చఇతనమమలమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: పప
100-75/57

51
RBE1677525
పపరర: రఇజత కకమమర చలఇకలరర

100-75/58

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర చలఇకలరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: పప
100-75/60

54
RBE1854330
పపరర: భవపన శఇకర గగళళ

100-75/61

తఇడడ:డ పపనననరపవప గగళళ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: పప
100-75/63

తఇడడ:డ జవయయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:27
లఇ: పప
100-79/37

39
RBE1239772
పపరర: ససకనయ మసపల

భరస : మసపసన
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:72

తఇడడ:డ ననరపయణ గగళళ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలలర శరర రపవప కకయ
ఇఇటట ననఇ:1-2
వయససస:47
లఇ: పప
58
RBE1855766
పపరర: వరయయ యడర పలర

100-75/48

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర చలమకలరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ రపవప చలమర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:20
లఇ: ససస స
55
RBE1088914
పపరర: శశనవపస రపవప కకయ

47
RBE1309294
పపరర: మధస వవలకపల

36
RBE1176263
పపరర: పడసనన కకమమరర కగతతపలర

తఇడడ:డ ననగగశరర రపవప మసపల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇఢడయ
డ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగమలర యయ నలకకరరస
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: పప
52
RBE1807825
పపరర: సరపన చలమర

100-75/45

లఇ: ససస స

44
RBE1309229
పపరర: సతయవత కపలలవనల

100-75/40

భరస : వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : సపగర బభబమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:32
లఇ: ససస స
49
RBE1640440
పపరర: ననగగశరర రపవప నలకకరరస

100-75/42

లఇ: ససస స

41
RBE1309138
పపరర: అనసష కఇదసల
భరస : భభగయరపజ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: పప
46
RBE1309245
పపరర: మమరరకకమమరర చలమర

38
RBE1176586
పపరర: ననగమణణ చలమర
భరస : నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:40

భరస : రతనఇరపజ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
43
RBE1309203
పపరర: కకటటశరరరపవప అలలటట

35
RBE1048140
పపరర: ససజనయ తగరఇ

33
RBE0997710
పపరర: శశలత ననకనన
తఇడడ:డ నరససఇహరవప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇగయయ తగరఇ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపమమయలక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:34
లఇ: పప
40
RBE1309112
పపరర: సఇధయ కకమమహ

100-75/39

భరస : మలర కపరరరన శపససస స
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: ససస స
37
RBE1176289
పపరర: వజయ కకమమర కగతతపలర

32
RBE0997660
పపరర: వనఇకట శశశలజ బచమఇచ

57
RBE1088815
పపరర: అఖల తతమహలపలర

100-75/64

తఇడడ:డ వనఇకట వజయ కకమమర తతమహలపలర
ఇఇటట ననఇ:1-8
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-80/16

60
RBE1173087
పపరర: నరగశ బభబమ గగళళ

100-75/65

తఇడడ:డ ననరపయణ గగళళ
ఇఇటట ననఇ:1-10
వయససస:27
లఇ: పప
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61
RBE1113893
పపరర: లకకహననరపయణ గగళళ

100-75/66

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర గగళళ
ఇఇటట ననఇ:1-14
వయససస:33
లఇ: పప
64
RBE0996233
పపరర: పడవణ గగళళ

100-75/69

100-75/72

100-75/74

100-75/77

71
RBE0996159
పపరర: సపయ చఇద గగళళ

74
RBE1088732
పపరర: హరరకకశషర తతఇగతతరరస

100-75/80

77
RBE1673011
పపరర: వనఇకటరపవమహ పపటటబఇడర

100-75/82

80
RBE0995045
పపరర: వనఇకటటశ చటటటపప డ లక
తఇడడ:డ పపలమరరపవపగమపపస చటటటపప డ లక
ఇఇటట ననఇ:1-107/1
వయససస:30
లఇ: పప

100-75/85
82
RBE1854553
పపరర: జషత
ర సపయ మణణకపఇత నతశ
చటటటపప డ లక
తఇడడ:డ వనఇకట నగగశరరరపవప చటటటపప డ లక
ఇఇటట ననఇ:1-112
వయససస:22
లఇ: పప

83
RBE1856756
పపరర: లకడహ యడర
భరస : ఆఇజనవయమలక యడర
ఇఇటట ననఇ:1-113
వయససస:28
లఇ: ససస స

85
RBE0995953
పపరర: రపజగష యమననల

86
RBE0649483
పపరర: లకడహ రపజనన

100-75/87

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర యమననల
ఇఇటట ననఇ:1-117
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ గచపయయ గమదడ
ఇఇటట ననఇ:1-124
వయససస:63
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-75/75

89
RBE1475425
పపరర: మమబమ షపక
తఇడడ:డ ఇమమమ కప పటభన
ఇఇటట ననఇ:1-144
వయససస:56
లఇ: పప

100-75/71

69
RBE0997678
పపరర: ననగ శరరష యమణనల

100-75/73

72
RBE0996779
పపరర: అశశక కకమమర ననలర లరర

100-75/76

తఇడడ:డ ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:1-75
వయససస:28
లఇ: పప
100-75/78

75
RBE1100833
పపరర: పవన కకమమర తతఇగతతరరస

100-75/79

తఇడడ:డ కకషరమభరరస తతఇగతతరరస
ఇఇటట ననఇ:1-81/1
వయససస:31
లఇ: పప
100-75/81

78
RBE1474881
పపరర: ననగ లకడహ చటటటపప డ లక

100-80/17

భరస : రపమకకషర చటటటపప డ లక
ఇఇటట ననఇ:1-105
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-75/83

81
RBE0996134
పపరర: పపషపపలత యమననల

100-75/84

భరస : రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:1-110
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-79/39

84
RBE0995938
పపరర: మమనక యమణనల

100-75/86

తఇడడ:డ వనఇకటననరపయమణ
ఇఇటట ననఇ:1-116
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-75/88

భరస : ననగగశరరరపవప రపజనన
ఇఇటట ననఇ:1-120
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-84/15

66
RBE1048108
పపరర: సపసదనవల షపక

భరస : చన అధడయ
ఇఇటట ననఇ:1-53
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహరపవప పపటటబఇడర
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలమరరపవప
ఇఇటట ననఇ:1-107
వయససస:27
లఇ: పప

88
RBE1673714
పపరర: వనఇకటటశరరరర గమదడ

100-79/38

తఇడడ:డ కకషరమభరరస తతఇగతతరరస
ఇఇటట ననఇ:1-81/1
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగగశరర రపవప యరపమల
ఇఇటట ననఇ:1-100
వయససస:31
లఇ: పప
79
RBE0995029
పపరర: గమరరనననదరపవప చటటటపప డ లక

68
LHL3887882
పపరర: సపనహ భమ రరడడ

100-75/68

తఇడడ:డ సపసదస హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:1-24A
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:1-62
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:1-78
వయససస:28
లఇ: ససస స
76
RBE1088948
పపరర: వనఇకటటశ యరపమల

100-75/70

తఇడడ:డ యయసప బమ
ఇఇటట ననఇ:1-45/9
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : మమరహరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:1-61
వయససస:68
లఇ: ససస స
73
RBE0995961
పపరర: పపవన సరరర

65
RBE0997496
పపరర: పదహ మగరల

63
RBE1918648
పపరర: సపగరరక బఇడర
తఇడడ:డ వనఇకట రపమ రపవప బఇడర
ఇఇటట ననఇ:1-22
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : అశశక
ఇఇటట ననఇ:1-24
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతనరపమయయ పప టట ససరర
ఇఇటట ననఇ:1-43
వయససస:25
లఇ: పప
70
RBE0997611
పపరర: అరరణ జమహగమఇపపల

100-75/67

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:1-16
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:1-23
వయససస:27
లఇ: పప
67
RBE1472380
పపరర: మణణకఇఠ పప టట ససరర

62
RBE0994799
పపరర: మమనక గగళళ

87
RBE1946227
పపరర: చటటటపప డ లక శశనవపస రపవప

100-75/89

తఇడడ:డ పపదద పపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:1-122
వయససస:56
లఇ: పప
100-84/16

90
RBE1174796
పపరర: రపఇ బభబమ గగరగశమభఛస

100-75/10

తఇడడ:డ కకటయయ గగరగశమభఛస
ఇఇటట ననఇ:1/157
వయససస:44
లఇ: పప
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91
RBE1174804
పపరర: దసరర గగరగశమభఛస

100-75/11

భరస : రపఇబభబమ గగరగశమభఛస
ఇఇటట ననఇ:1/157
వయససస:37
లఇ: ససస స
94
RBE1807841
పపరర: నవన యమరసపణణ

100-75/92

100-84/17

100-75/96

100-75/99

100-75/102

100-75/104

100-75/107

భరస : వనఇకటటసరరరర
ఇఇటట ననఇ:2-106
వయససస:33
లఇ: ససస స
115
RBE1722347
పపరర: పపదద ఆఇజననయమలక పలర పప

100-75/109

తఇడడ:డ ససబబరపవప పలర పప
ఇఇటట ననఇ:2-156
వయససస:63
లఇ: పప
118
RBE1854488
పపరర: మణణకఇఠ చనరర కటకఇ
తఇడడ:డ సతయననరపయణ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:2-270
వయససస:26
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

101
RBE1918556
పపరర: మమరళ కకషర చరపఇపల

104
RBE1309310
పపరర: వనఇకటటశరరరర జయవరపప

107
RBE1722792
పపరర: సలమ షపక

110
RBE0997553
పపరర: బభజ ససబభన బ షపక

100-75/97

99
RBE1750058
పపరర: అజయ గచలర

102
RBE1854496
పపరర: మటభట సపఇదన

100-75/100

105
RBE0600353
పపరర: పలర వ యననల

100-75/852

108
RBE1722412
పపరర: అనల కకమమర కఇచరర

100-75/98

100-75/101

100-75/103

తఇడడ:డ ససబబరపవప కఇచరర
ఇఇటట ననఇ:2-88
వయససస:21
లఇ: పప
100-75/105

111
RBE0997579
పపరర: భభరర వ వననసన
తఇడడ:డ కకషర
ఇఇటట ననఇ:2-97
వయససస:30
లఇ: ససస స

100-75/853
113
RBE1946193
పపరర: తరక మణణకఇఠ సతయననరపయణ
గగనసగమఇటర
తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర గగనసగమఇటర
ఇఇటట ననఇ:2-107
వయససస:24
లఇ: పప

114
RBE1946177
పపరర: ఖమశఇబ షపక
తఇడడ:డ శశనస బభష
ఇఇటట ననఇ:2-109
వయససస:26
లఇ: ససస స

116
RBE1640598
పపరర: గపలషప షపక

117
RBE1946276
పపరర: గగపస చఇదస కకరరమమలమ

తఇడడ:డ బభల చనరర రపల
ఇఇటట ననఇ:2-271
వయససస:32
లఇ: పప

100-75/851

భరస : రపమకకషర కరపనటట
ఇఇటట ననఇ:2-40
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : ననగమల మరప
ఇఇటట ననఇ:2-94
వయససస:28
లఇ: ససస స

119
RBE1062025
పపరర: శవచనరర రపల

100-75/94

తఇడడ:డ మటభట శశనవపస రపవప
ఇఇటట ననఇ:2-12
వయససస:20
లఇ: ససస స

100-75/854

తఇడడ:డ మమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:2-223
వయససస:22
లఇ: పప
100-75/110

96
RBE1946243
పపరర: నజమభన షపక

తఇడడ:డ కకటటశరర రపవప గచలర
ఇఇటట ననఇ:2-00
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ గమలమఇ శశశదన షపక
ఇఇటట ననఇ:2-81
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనవనసయమ అకకసన పలర
ఇఇటట ననఇ:2-89
వయససస:58
లఇ: పప
112
RBE0997561
పపరర: లకడహ పపరరత గమదచ

100-75/95

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:2-23-1
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపమకకషపర రరడడడ వరపశ
ఇఇటట ననఇ:2-69
వయససస:20
లఇ: పప
109
RBE1722800
పపరర: లకహయయ అకకసన పలర

98
RBE1048264
పపరర: ససజజత వరశ

100-75/91

భరస : చనన వల
ఇఇటట ననఇ:1-384
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవపస రపవప చరపఇపల
ఇఇటట ననఇ:2-5
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:2-23/1
వయససస:20
లఇ: పప
106
RBE1750041
పపరర: అమరలఇగప రరడడడ వరపశ

100-75/93

భరస : చచనననరరడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:2
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరపవప చసఇడడ
ఇఇటట ననఇ:2-2-85
వయససస:30
లఇ: ససస స
103
RBE1854314
పపరర: ననగగఇదడ చనరర జయవరపప

95
RBE1742253
పపరర: ఖమశఇబ షపక

93
RBE1062041
పపరర: ననగమణణ వరశ
తఇడడ:డ ఆఇజనవయమలక రరడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:1-214
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : మసపసన సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:1-273
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : రపజ ఇనసమమకల
ఇఇటట ననఇ:1-506
వయససస:29
లఇ: ససస స
100
RBE1918721
పపరర: కకటటశరరర చసఇడడ

100-75/90

తఇడడ:డ వజయ కకమమర మమతఇగర
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరపజ యమరసపణణ
ఇఇటట ననఇ:1-248
వయససస:20
లఇ: పప
97
RBE1523927
పపరర: మమరర ఇనసమమకల

92
RBE1672971
పపరర: మమనక మమతఇగర

100-75/106

100-75/108

100-75/855

తఇడడ:డ శశనవపస రపవప కకరరమమలమ
ఇఇటట ననఇ:2-228
వయససస:20
లఇ: పప
100-75/111

120
RBE1540319
పపరర: తడవవణణ పగడనల

100-74/505

భరస : వరపఇజనవయమలక పగడనల
ఇఇటట ననఇ:3-6
వయససస:24
లఇ: ససస స
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121
RBE1161058
పపరర: వరపఇజనవయమలక పగడనల

100-75/113

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర పగడనల
ఇఇటట ననఇ:3-6
వయససస:29
లఇ: పప
100-80/18

భరస : నరససఇహరపవప నవరరళర
ఇఇటట ననఇ:3-8
వయససస:51
లఇ: ససస స

125
RBE1154301
పపరర: వరలకడహ వపటటకలరర

100-75/118

128
RBE1749365
పపరర: పవన కకమమర కకనమఇచల

131
LHL4215950
పపరర: కఇచచమహ పప టర ససరర

తఇడడ:డ శశనవపసరపవప వఇకపయలపపటట
ఇఇటట ననఇ:3-46
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససతనరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-50
వయససస:50
లఇ: ససస స

133
RBE0254052
పపరర: సపసదనరపవప గరరకపపటట

134
RBE0253559
పపరర: రపజశశకర రఇగననపపలఇ

100-74/511

తఇడడ:డ బసవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-50
వయససస:35
లఇ: పప
136
LHL2620326
పపరర: మమబమ షపక

100-74/514

100-74/517

100-74/519

తఇడడ:డ రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-55
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-74/509

143
RBE2164721
పపరర: కకషర మదదదకకఇట

100-74/521

146
RBE0258244
పపరర: చననఇ అనసరపధ

100-74/512

149
RBE2164739
పపరర: రమణమహ రచడనడ
భరస : రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-55
వయససస:52
లఇ: ససస స

129
RBE1749373
పపరర: ననగ బభష షపక

100-74/507

132
RBE0253070
పపరర: శశకపఇత పప టట ససరర

100-74/510

135
RBE0465278
పపరర: కకటటశరరరపవప రఇగననపపలలఇ

100-74/513

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-50/1
వయససస:56
లఇ: పప
100-74/515

138
RBE1214295
పపరర: మమఇతనజ బబగఇ షపక

100-74/516

భరస : హసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-51
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-74/518

141
RBE0997876
పపరర: సపఇబయయ అకరసనపలర

100-75/119

తఇడడ:డ రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:3-52
వయససస:33
లఇ: పప
100-74/520

144
RBE1048199
పపరర: బభపస రరడడ పరరమరరడడడ

100-75/120

తఇడడ:డ శశనవపస రరడడ పరరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-53
వయససస:27
లఇ: పప
100-74/522

భరస : రపఇబభబమ
ఇఇటట ననఇ:3-55
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-74/524

100-75/117

తఇడడ:డ ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:3-50
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-53
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : కకషర
ఇఇటట ననఇ:3-55
వయససస:34
లఇ: ససస స
148
RBE0465385
పపరర: కకషర రచడనడ

140
LHL2621977
పపరర: హసననవల షపక

126
RBE0997520
పపరర: మమలమబ దనదడకకల

తఇడడ:డ ననగమల మర
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమబమ
ఇఇటట ననఇ:3-52
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : అలమరసపహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-53
వయససస:35
లఇ: ససస స
145
RBE0258038
పపరర: శవ కకమమరర రచడడ

100-74/506

భరస : మమబమ మమజజర
ఇఇటట ననఇ:3-51
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబమ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-51
వయససస:26
లఇ: పప
142
RBE0384719
పపరర: మమలమల షపక

137
LHL3878493
పపరర: ఇమమమ బ షపక

100-75/115

భరస : బడహహయయ
ఇఇటట ననఇ:3-16
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప రఇగననపపలఇ
ఇఇటట ననఇ:3-50/1
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-51
వయససస:47
లఇ: పప
139
RBE1399915
పపరర: మసపసన వల షపక

100-75/116

తఇడడ:డ కకనమఇచల
ఇఇటట ననఇ:3-44/7
వయససస:20
లఇ: పప
100-74/508

123
RBE1110402
పపరర: ఖమససఇ బ షపక
భరస : సయయద జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-7
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటటశరరరలక వపటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:3-15
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అమరవఅల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-17 NADIKUDI
వయససస:25
లఇ: పప
130
RBE1945518
పపరర: శరరష వఇకపయలపపటట

100-75/114

తఇడడ:డ సపసదసలక షపక
ఇఇటట ననఇ:3-7
వయససస:37
లఇ: పప

124
RBE1496892
పపరర: లకడహ నవరరళర

127
RBE1454040
పపరర: సమర షపక

122
RBE1110394
పపరర: సయయద జజన షపక

147
RBE0258459
పపరర: అలవవలక మఇగమహ రచడనడ

100-74/523

భరస : కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-55
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-74/525

150
RBE2164747
పపరర: సప మయయ వఇరకపయలపపటట

100-74/526

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:3-56
వయససస:64
లఇ: పప
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100-75/135 152
151
RBE1308304
RBE1356519
పపరర: ససతనరపమయయ చనరర జయవరపప
పపరర: ససభభన బ షపక

తఇడడ:డ లఇగయయ చనరర జయవరపప
ఇఇటట ననఇ:3-200
వయససస:47
లఇ: పప
154
LHL3874104
పపరర: రపమకకటటశరరరపవప ఆరగటట

భరస : అలర సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:3-203
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-74/371

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:3-204
వయససస:38
లఇ: పప
157
RBE0253567
పపరర: కకటటశరరరపవప శవరపతడ

100-74/374

100-74/377

100-74/380

100-74/383

100-74/386

100-74/389

తఇడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-214
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
LHL3878899
పపరర: జజన బబగఇ షపక

167
RBE1239608
పపరర: వనఇకట గమరవయయ సరరర

170
RBE0253914
పపరర: హహసపసన షపక

173
RBE2165579
పపరర: మసపసనరల షపక

100-74/392

176
RBE0601062
పపరర: అనసనరయమహ చటటపప డ లక

100-74/381

179
RBE0381202
పపరర: రపమరరడడడ కకణతఇ
తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-215
వయససస:32
లఇ: పప

159
RBE0469213
పపరర: సపసదస బడడబ

100-74/376

162
LHL3872777
పపరర: సపసదన షపక

100-74/379

165
LHL3874047
పపరర: చననజజనకకరపమయయ సరరర

100-74/382

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-208
వయససస:54
లఇ: పప
100-74/384

168
RBE2165553
పపరర: రమమదడవ సరరర

100-74/385

భరస : జజనకకరపమయయ చనన
ఇఇటట ననఇ:3-208
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-74/387

171
RBE0647990
పపరర: షపక ఖమససఇబ

100-74/388

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-209
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-74/390

174
RBE2165587
పపరర: ససదదయయ షపక

100-74/391

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:3-209
వయససస:74
లఇ: పప
100-74/393

భరస : రపమససబభబరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-211
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-74/395

100-74/373

తఇడడ:డ చననహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-206
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-209
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదపపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:3-211
వయససస:59
లఇ: పప
178
LHL3872991
పపరర: అఇకకరరడడడ కకణతఇ

100-74/378

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-209
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-209
వయససస:62
లఇ: ససస స
175
LHL3874294
పపరర: రపమససబభబరపవప చటటపప లక

161
RBE1367995
పపరర: రహన పరరరన సయయద

156
RBE2165546
పపరర: అరరణకకమమరర ఆరగటట

భరస : చనన సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన జజనకక రపమయయ సరరర
ఇఇటట ననఇ:3-208
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : మసపసన వల
ఇఇటట ననఇ:3-209
వయససస:39
లఇ: ససస స
172
RBE2165561
పపరర: ననసరరర షపకక

100-74/375

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-206
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : చనన జజనకకరపమయమయ
ఇఇటట ననఇ:3-208
వయససస:32
లఇ: ససస స
169
LHL2621613
పపరర: షఇషషన షపక

158
RBE0466128
పపరర: చనన సపసదన సయయద

100-74/370

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:3-204
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన సపసదన సయయద
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : చననహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-206
వయససస:52
లఇ: ససస స
166
RBE0383497
పపరర: గకహలకడహ సరరర

100-74/372

తఇడడ:డ పపద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనమరరడడడ వరపశ
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:28
లఇ: ససస స
163
LHL3878881
పపరర: సపసదనభ షపకక

155
RBE0600882
పపరర: అననపపరర అరగటట

153
LHL3874070
పపరర: వనఇకటటశరరరర ఆరరటట
తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:3-204
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : రపమకకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-204
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద అచచలక
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:35
లఇ: పప
160
RBE1367953
పపరర: ససజజత వరపశ

100-74/369

177
LHL3881018
పపరర: పపలర మహ కకణతఇ

100-74/394

భరస : అఇకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-213
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-74/396

180
RBE0580019
పపరర: కకటటరరడడడ కకణతఇ

100-74/397

తఇడడ:డ రపమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-215
వయససస:54
లఇ: పప
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181
LHL4214722
పపరర: వనఇకటటశరరరర చటటటపప డ లక

100-74/398

తఇడడ:డ చనపపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:3-216
వయససస:56
లఇ: పప
184
RBE2165595
పపరర: హనసమమయమహ కకరరచడటట

100-74/401

100-74/404

100-74/407

100-74/410

100-74/413

100-74/416

100-74/419

తఇడడ:డ శశశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-235A
వయససస:34
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

194
RBE2165629
పపరర: గఇగమహ బబ రపశ

197
RBE0254011
పపరర: వనఇకట రపవప బబ రపశ

200
LHL2621688
పపరర: ఆదదలకడహ వపటటకలరర

203
LHL2622769
పపరర: ససబబమహ వరపశ

100-74/422

206
LHL2622652
పపరర: హనసమమయమహ వరపశ

100-74/411

209
LHL2620029
పపరర: లచచరరడడడ వరపశ
తఇడడ:డ గగపసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:47
లఇ: పప

189
LHL2622298
పపరర: ననగరపజ తతపపకకల

100-74/406

192
RBE0465872
పపరర: కకటటశరరరపవప బబ రపశ

100-74/409

195
RBE0140012
పపరర: జజనకమహ బబ రపశ

100-74/412

భరస : రపజజరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-224
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-74/414

198
RBE0444877
పపరర: అఇజననదడవ గమనజ

100-74/415

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:3-227
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-74/417

201
RBE0258087
పపరర: లకహమహ ఆవపలపపటట

100-74/418

భరస : రపమమలక
ఇఇటట ననఇ:3-233
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-74/420

204
LHL2620318
పపరర: శశరరరరడడడ వరపశ

100-74/421

తఇడడ:డ కగశవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-235
వయససస:65
లఇ: పప
100-74/423

భరస : శశరర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-235
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-74/425

100-74/403

తఇడడ:డ పపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:3-222A
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : అచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-234
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-235
వయససస:35
లఇ: పప
208
RBE0253419
పపరర: శశనవపసరరడడడ వరపశ

100-74/408

భరస : రతస యయ
ఇఇటట ననఇ:3-232
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : అచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-234
వయససస:87
లఇ: ససస స
205
LHL2620417
పపరర: వనఇకటటశరరరరడడడ వరపశ

191
RBE2165611
పపరర: పపలర యయ బబ రపశ

186
LHL2623486
పపరర: ససజజత తతపపకకల

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-219
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-225
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:3-228
వయససస:36
లఇ: ససస స
202
LHL2622751
పపరర: ననగమహ వరపశ

100-74/405

భరస : ససతనరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-225
వయససస:52
లఇ: ససస స
199
RBE0259150
పపరర: అనసరపధ కకరరమమళళ

188
RBE2165603
పపరర: మఇగమహ తతపపకకల

100-74/400

భరస : వనఇకటశవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-219
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-222
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-223
వయససస:37
లఇ: ససస స
196
RBE0140525
పపరర: వనఇకటభడమహ బబ రపశ

100-74/402

భరస : గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-219
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : పపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:3-222
వయససస:47
లఇ: ససస స
193
RBE0467654
పపరర: రమమదడవ బబ రపశ

185
LHL2620011
పపరర: ఆఇజనవయమలక తతపపకకల

183
RBE0258566
పపరర: అననపపరర చటటటపప డ లక
భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:3-216
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-219
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:3-219
వయససస:36
లఇ: ససస స
190
LHL3880150
పపరర: కకటటశరరర బబ రపశ

100-74/399

తఇడడ:డ జజనకకరపమయయ సరరర
ఇఇటట ననఇ:3-216
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : సపఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:3-218
వయససస:52
లఇ: ససస స
187
RBE0386243
పపరర: ససనతన తతపకకళ

182
RBE0253146
పపరర: సపసదనరపవప సరరర

207
RBE1383777
పపరర: రమమదడవ వరశ

100-74/424

భరస : వనఇకటటశరరపరరడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:3-235
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-74/426

210
LHL2622660
పపరర: వరమహ వరపశ

100-74/427

భరస : లచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:42
లఇ: ససస స
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211
RBE1400050
పపరర: సఇధయ రపణణ వరశ

100-74/428

తలర : లచచ రపణణ వరశ
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:27
లఇ: ససస స
214
RBE0140293
పపరర: పదహ కకరరమమళళ

100-74/431

100-74/434

100-74/437

100-74/440

100-74/443

100-74/446

100-74/449

తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-244
వయససస:56
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

224
LHL4214748
పపరర: సపసదయయ నరపశ

227
RBE0140236
పపరర: అనసనరయమహ నరపశ

230
RBE2165660
పపరర: వనఇకటటశరరరర నరపశ

233
LHL4215240
పపరర: అనల కకమమర నరపశ

100-74/452

236
LHL3872140
పపరర: వనఇకటటశరరరరచచదరర సరరర

100-74/441

239
RBE2165702
పపరర: ససబభబరపవప సరరర
తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-244
వయససస:42
లఇ: పప

219
LHL3879368
పపరర: వనఇకమహ సరరర

100-74/436

222
LHL2622165
పపరర: ససజజత నరపశ

100-74/439

225
RBE0139733
పపరర: శవజజయత నరపశ

100-74/442

భరస : శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-74/444

228
RBE0140301
పపరర: శవకకమమరర నరపశ

100-74/445

భరస : అనఇతరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-74/447

231
RBE2165678
పపరర: హనసమయయ నరపశ

100-74/448

తఇడడ:డ సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:84
లఇ: పప
100-74/450

234
RBE1742162
పపరర: శవ సపయ కకమమర నరపశ

100-74/451

తఇడడ:డ సపసదయయ నరపశ
ఇఇటట ననఇ:3-243
వయససస:20
లఇ: పప
100-74/453

తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-244
వయససస:41
లఇ: పప
100-74/455

100-74/433

భరస : సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:3-243
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:3-243
వయససస:50
లఇ: పప
238
RBE2165694
పపరర: శపయమహ సరరర

100-74/438

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : రపమసపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-243
వయససస:42
లఇ: ససస స
235
RBE2165686
పపరర: రపమసపసదయయ బబ రపశ

221
RBE2165645
పపరర: పపదమఇగయయ సరరర

216
RBE0139857
పపరర: అనఇతరపమమహ కకరరమమళళ

భరస : పపదమఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:3-241
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:43
లఇ: పప
232
LHL3878287
పపరర: మఇగమహ బబ రరప

100-74/435

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:52
లఇ: ససస స
229
RBE2165652
పపరర: అనఇతరపమయయ నరపశ

218
LHL2620714
పపరర: శశషగరరరరపవప సపదదనవన

100-74/430

భరస : సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:3-240
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-241
వయససస:90
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-242
వయససస:49
లఇ: పప
226
RBE0139782
పపరర: పదనహవత నరపశ

100-74/432

తఇడడ:డ ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-241
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-241
వయససస:60
లఇ: ససస స
223
LHL4214730
పపరర: శశనవపసరపవప నరపశ

215
RBE2165637
పపరర: సపసదయయ కకరరమమళర

213
RBE0140335
పపరర: రపజయఇ కకరరమమళళ
భరస : ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-238
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనగమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-239
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-241
వయససస:36
లఇ: పప
220
RBE0259374
పపరర: సరగజన సపదదనవన

100-74/429

తఇడడ:డ లచ రరడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:3-236
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : మహనరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-239
వయససస:57
లఇ: ససస స
217
LHL2620698
పపరర: శశనవపసరపవప సపదదనవన

212
RBE1722693
పపరర: ససజనయ వరశ

237
RBE0463661
పపరర: సఇధనయరపణణ సరరర

100-74/454

భరస : ససబభబరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-244
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-74/456

240
RBE2165710
పపరర: చచననయయ సరరర

100-74/457

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:3-244
వయససస:64
లఇ: పప
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241
LHL2620532
పపరర: శశనవపసరపవప సరరర

100-74/458

తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:3-244
వయససస:35
లఇ: పప
244
RBE2165736
పపరర: శపరద సరరర

100-74/461

100-74/464

100-74/467

100-74/470

100-74/473

100-74/476

100-74/479

భరస : జజన సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-253
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

254
RBE0253955
పపరర: పడసపద తతపపకకల

257
LHL2621985
పపరర: ననసరరల షపక

260
RBE0600833
పపరర: గగససయమ షపకక

263
LHL3878097
పపరర: రసనల బ సయయద

100-74/482

266
RBE1308049
పపరర: షబబర షపక

100-74/471

269
RBE1853787
పపరర: మర బ షపక
భరస : ససబభన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-253
వయససస:43
లఇ: ససస స

249
RBE0580035
పపరర: ఖమససఇ సయయద

100-74/466

252
RBE2165769
పపరర: సపసదన సయయద

100-74/469

255
RBE2165777
పపరర: మరపబ షపకక

100-74/472

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-249
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-74/474

258
RBE2165793
పపరర: రహహమమన షపకక

100-74/475

భరస : ననసరరల
ఇఇటట ననఇ:3-250
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-74/477

261
RBE1308056
పపరర: మమసస ఫప షపక

100-74/478

తఇడడ:డ సపససప షపక
ఇఇటట ననఇ:3-251
వయససస:24
లఇ: పప
100-74/480

264
LHL4214789
పపరర: వనఇకటటశరరరర పపటటబఇడర

100-74/481

తఇడడ:డ వవఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:3-252
వయససస:47
లఇ: పప
100-74/483

తఇడడ:డ ననసర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-252
వయససస:26
లఇ: పప
100-74/485

100-74/463

తఇడడ:డ కపశఇ
ఇఇటట ననఇ:3-248
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : ఖరరమ
ఇఇటట ననఇ:3-252
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రపమమలక ఆవపలపపటట
ఇఇటట ననఇ:3-252
వయససస:33
లఇ: పప
268
RBE0644237
పపరర: సపసదనబ షపక

100-74/468

భరస : సపససపవల
ఇఇటట ననఇ:3-251
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశశదన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-251
వయససస:22
లఇ: పప
265
RBE1088252
పపరర: బడహహఇ ఆవపలపపటట

251
RBE0600841
పపరర: ససలమరరర సయయద

246
LHL3879046
పపరర: వనఇకటనరసమహ సరరర

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-248
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ రగషననస
ఇఇటట ననఇ:3-250
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ రగషననస
ఇఇటట ననఇ:3-251
వయససస:48
లఇ: పప
262
RBE1638451
పపరర: రజక షపక

100-74/465

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:3-249
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఫకకరరసపహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-249
వయససస:57
లఇ: పప
259
LHL2623361
పపరర: సపససప వల షపక

248
RBE0580027
పపరర: లమల జజన సయయద

100-74/460

భరస : జజనకకరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : షపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-248
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-249
వయససస:30
లఇ: పప
256
RBE2165785
పపరర: సపసదన షపక

100-74/462

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-248
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : లమల జజన
ఇఇటట ననఇ:3-248
వయససస:33
లఇ: ససస స
253
RBE0253039
పపరర: మహమహద రఫస షపక

245
RBE2165744
పపరర: చన మఇగయయ సరరర

243
RBE2165728
పపరర: ససతమహ సరరర
భరస : మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:3-245
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:3-245
వయససస:82
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-246
వయససస:64
లఇ: పప
250
RBE0600627
పపరర: పసరప సపబ సయయద

100-74/459

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:3-245
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:3-245
వయససస:42
లఇ: ససస స
247
RBE2165751
పపరర: జజనకకరపమయయ సరరర

242
RBE0886176
పపరర: శశలకకహ సరరపర

267
LHL3879186
పపరర: మరపబ షపక

100-74/484

భరస : ససభభన
ఇఇటట ననఇ:3-253
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-74/486

270
RBE2165801
పపరర: జజన షపక

100-74/487

తఇడడ:డ ఫకకరపసహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-253
వయససస:69
లఇ: పప
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271
RBE2165819
పపరర: పపదమసపసన షపక

100-74/488

తఇడడ:డ ససలమరపసహహబ
ఇఇటట ననఇ:3-253
వయససస:79
లఇ: పప
274
RBE0644302
పపరర: హసనమహ షపకక

100-74/491

100-75/137

100-74/495

100-74/497

భరస : చనన సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-258
వయససస:38
లఇ: ససస స
289
RBE1239558
పపరర: రమణ మగరల
భరస : అఇజ నవయమలక మగరల
ఇఇటట ననఇ:3-406
వయససస:39
లఇ: ససస స
292
RBE1214386
పపరర: రపజశశఖర గగగరనవన
తఇడడ:డ సపఇబశవ రపవప గగగరనవన
ఇఇటట ననఇ:3-407
వయససస:27
లఇ: పప
295
RBE0800391
పపరర: అశశక రఇగననపపలలఇ
తఇడడ:డ కకటటశరర రపవప
ఇఇటట ననఇ:3-501
వయససస:30
లఇ: పప
298
RBE1675685
పపరర: రపజజ బఇడర
తఇడడ:డ రవ బఇడర
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
RBE0253666
పపరర: చనసపసదన షపక

100-74/498

285
RBE0259242
పపరర: నబమల బ షపక

100-74/499

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-258
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-74/501 288
287
RBE0956823
RBE0444893
పపరర: అమర ననద యమననల యమననల
పపరర: కకటమహ వపటటకలరర

290
RBE0991266
పపరర: సపఇబశవరపవప గగగరనవన

293
RBE1239574
పపరర: పపలర మహ మగరల

296
RBE0994450
పపరర: సపరత కకపపపల

299
RBE1722537
పపరర: ససరగశ వడచడ
తఇడడ:డ పపడనసస వడచడ
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:46
లఇ: పప

100-74/502

భరస : పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:3-339
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-74/656

291
RBE0991340
పపరర: ననరపయణమహ గగగరనవన

100-74/657

భరస : సపఇబశవరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-407
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-74/659

294
RBE1978394
పపరర: హరర సపయ లలకగశ రరడడడ చలర

100-75/138

తఇడడ:డ రపమరరడడడ చలర
ఇఇటట ననఇ:3-473
వయససస:24
లఇ: పప
100-75/139

తఇడడ:డ కకరరటట కకపపపల
ఇఇటట ననఇ:4
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-75/147

100-80/21

తఇడడ:డ శశరపమమలక ఐననల
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : మలర యయ మగరల
ఇఇటట ననఇ:3-407
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-74/660

100-74/494

100-74/496 282
281
RBE1308007
RBE1918614
పపరర: అఇంఇత ససవప కకమమర ఇననల
పపరర: మనష ఐననల

తఇడడ:డ ససతనరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-407
వయససస:58
లఇ: పప
100-74/658

100-75/136

తఇడడ:డ ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రపమయయ యమణనల
ఇఇటట ననఇ:3-331
వయససస:40
లఇ: పప
100-74/503

276
RBE1115147
పపరర: ఆశప షపక

100-74/493 279
278
RBE2165827
LHL2623189
పపరర: లవనఇకటనరసమహ జమహగమఇపపల
పపరర: శశరపమమలక అయననల

తఇడడ:డ పపదమసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-258
వయససస:42
లఇ: పప
100-74/500

100-74/490

భరస : ససబభన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-255
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశరపమమలక ఇననల
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదమసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-258
వయససస:46
లఇ: పప
286
RBE0383604
పపరర: జమలబ షపక

100-74/492

భరస : జజనకకరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:3-256
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : శశరపమమలక
ఇఇటట ననఇ:3-257
వయససస:41
లఇ: ససస స
283
LHL2623627
పపరర: సపసదన షపక

275
RBE0444570
పపరర: షపక మమహరరననసప

273
LHL2622603
పపరర: హహసపసన షపక
తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-254
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : చనన హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:3-255
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:3-255
వయససస:42
లఇ: పప
280
LHL2623262
పపరర: ససనత అయననల

100-74/489

భరస : పసర అహహద
ఇఇటట ననఇ:3-254
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:3-254
వయససస:57
లఇ: ససస స
277
RBE1115154
పపరర: ససబభన షపక

272
LHL2621597
పపరర: నజర షపక

297
RBE1675628
పపరర: సపగర శశపత

100-75/146

తఇడడ:డ మరరయదనసస శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:21
లఇ: పప
100-75/148

300
RBE1677822
పపరర: కకమమరర మదదదకకఇట

100-75/857

తఇడడ:డ పపలమర రపవప మదదదకకఇట
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:24
లఇ: ససస స
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301
RBE1610666
పపరర: జజయత యయనసమమల

100-76/64

302
RBE1742907
పపరర: జజనమహ బభడడద

భరస : లకడహ నరససఇహ రరడడడ యయనసమమల
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : మమణణకయ రపజ బభడడద
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:29
లఇ: ససస స

304
RBE2165884
పపరర: మహనరపవప వడర వలర

305
RBE0723445
పపరర: ససబబయయ చపసపడడ

100-75/149

తఇడడ:డ రపధనకకషర
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:59
లఇ: పప
307
RBE1636679
పపరర: సతష బబ లర ఇపలర

100-75/152

100-74/661

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:4-5
వయససస:35

100-75/641

100-75/644

100-75/647

భరస : వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:4-6
వయససస:30

100-75/648

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-7
వయససస:66

లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-75/639

320
RBE1854637
పపరర: మధససనదన యమననల

100-75/642

100-76/220

326
LHL3873734
పపరర: వనఇకటరపవప కకగఇటట

100-75/645

329
RBE2165926
పపరర: ససతయయ కకగఇటట
తఇడడ:డ వనఇకటపపయయ కకగఇటట
ఇఇటట ననఇ:4-7
వయససస:65
లఇ: పప

312
RBE2165892
పపరర: వమల పప తకమభరర

315
RBE0140442
పపరర: అరరణ యననలమ

100-75/638

100-75/640

100-75/858

100-75/643

లఇ: ససస స

318
RBE0800409
పపరర: సపయరపఇ యమననల
తఇడడ:డ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:4-5
వయససస:29

100-75/646

లఇ: పప

321
RBE1308676
పపరర: జజయత యమననల

100-76/219

తఇడడ:డ గగవఇదస యమననల
ఇఇటట ననఇ:4-5
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-75/649

324
LHL3880705
పపరర: వజయమహ కకగఇటట
భరస : ససతయయ
ఇఇటట ననఇ:4-6
వయససస:63

100-75/860

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-7
వయససస:37
లఇ: పప
100-75/862

309
RBE0258699
పపరర: అననరపధ గడడపపడడ

భరస : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:4-5
వయససస:42

లఇ: పప

323
RBE1722776
పపరర: రపజ నలకకరరస

100-75/151

భరస : ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : ననగగశరర రపవప నలకకరరస
ఇఇటట ననఇ:4-5/6
వయససస:23
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

328
RBE2165918
పపరర: అనసనరయమహ కకగఇటట

317
RBE0460865
పపరర: గరత దచసదన

తఇడడ:డ గచవఇదస
ఇఇటట ననఇ:4-5
వయససస:20

తఇడడ:డ గపలయయ
ఇఇటట ననఇ:4-5/1
వయససస:48
లఇ: పప
325
RBE0871517
పపరర: ససజజత కకగఇటట

314
RBE0837724
పపరర: ఆదమ శంస గపదడవపరరపలర

306
RBE1675792
పపరర: శపయమ వవలకపల

భరస : రపమలఇగరశయమ
ఇఇటట ననఇ:4-2A
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : రతనబభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-5
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-5
వయససస:54
లఇ: పప
322
RBE0837393
పపరర: దడవబకఇ మమడడపలర

100-75/424

తఇడడ:డ కరరఇ
ఇఇటట ననఇ:4-4-E
వయససస:32
లఇ: పప

లఇ: ససస స

319
RBE2165900
పపరర: గగవఇదస యమననల

311
RBE0467761
పపరర: లకహమహ రపవపపటట

100-88/655

తఇడడ:డ వకటర బభబమ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : రపమచఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననవనసపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-4E
వయససస:46
లఇ: పప
316
RBE0384230
పపరర: ససహససన గగగమ

100-75/150

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-2
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ కకనథఇ
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:66
లఇ: పప
313
RBE0837617
పపరర: అబమదలనబ షపక

308
LHL4215257
పపరర: రపజగశ కకడడదడటట

303
RBE1673797
పపరర: ససనత ఆలలటట
భరస : ఏసస బభబమ ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరరయ దనస బబ లర ఇపలర
ఇఇటట ననఇ:4-02
వయససస:22
లఇ: పప
310
RBE1675453
పపరర: రరడడడ కకనథఇ

100-81/22

100-75/859

లఇ: ససస స

327
RBE0140111
పపరర: సపమమమ జయఇ కకగఇటట

100-75/861

భరస : వనఇకటభడరవప
ఇఇటట ననఇ:4-7
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-75/863

330
RBE2165934
పపరర: లఇగయయ కకగఇటట

100-75/864

తఇడడ:డ వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-7
వయససస:74
లఇ: పప
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331
LHL3878071
పపరర: మఇగమహ చలర గమఇడర

100-75/153

భరస : ఆదదననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-08
వయససస:50
లఇ: ససస స
334
RBE0995912
పపరర: ససనత చలర గమఇడర

భరస : పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-8
వయససస:74
100-76/221

భరస : పపరర చఇదడరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-8
వయససస:30
లఇ: ససస స
337
RBE0871525
పపరర: వజయ చలగమఇడర

100-76/222

100-75/155

100-75/158

100-75/212

100-75/215

100-75/217

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-13
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-75/156

344
RBE2165959
పపరర: వనఇకటభడమమహ సరరర

347
RBE1453877
పపరర: వనఇకటటశరరరర సరరర

350
RBE1383835
పపరర: వనఇకటటశరరరర సరరర

353
RBE0383562
పపరర: శవమహ యరమమల

100-75/220

356
LHL3872900
పపరర: వనఇకటటసరర రపవప వడర మభడడ

100-75/159

359
LHL3878246
పపరర: తతలశమహ కకగఇటట
భరస : పపదలఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:66
లఇ: ససస స

లఇ: పప

339
RBE0253872
పపరర: యయసయయ కలవనల

100-75/154

342
RBE2165942
పపరర: పపలర మహ గమదచ

100-75/157

345
RBE0468553
పపరర: సరరర లత

100-75/211

భరస : జజనకకరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-75/213

348
RBE2165967
పపరర: జజనకకరపమయయ సరరర

100-75/214

తఇడడ:డ ససతనరపవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:45
లఇ: పప
100-76/65

351
RBE0140475
పపరర: రమమదడవ యమననల

100-75/216

భరస : నరశఇహరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-12
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-75/218

354
RBE2165843
పపరర: నరససఇహరపవప యమననల

100-75/219

తఇడడ:డ వనఇకటరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-12
వయససస:43
లఇ: పప
100-75/221

తఇడడ:డ సతయననరపయణ వడర మభడడ
ఇఇటట ననఇ:4-13
వయససస:38
లఇ: పప
100-75/223

100-75/868

భరస : జజనకకరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-10
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-12
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-12
వయససస:70
లఇ: ససస స
358
RBE0253641
పపరర: సతయననరపయణ వడర మభడడ

341
RBE1088757
పపరర: బభబమ కలమమల

100-75/866

తఇడడ:డ యయససదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-10
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససతనరపమయయ సరరర
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-12
వయససస:35
లఇ: పప
355
RBE2165983
పపరర: రగశమహ యమననల

100-76/223

తఇడడ:డ ససతనరపమయయ సరరర
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:79
లఇ: పప
352
RBE0381921
పపరర: వనఇకటటశరరరర యరమమల

338
RBE0995813
పపరర: మమరళధర గమదచ

336
LHL4214771
పపరర: పపరర చఇదడరపవప చలర గమఇడర
తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:35

భరస : ససతనరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:80
లఇ: ససస స

భరస : ననగ లకహయయ తతడడటట
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:34
లఇ: ససస స
349
RBE2165975
పపరర: ససతనరపవయయ సరరర

100-75/867

తఇడడ:డ పపలర యయ కలమమల
ఇఇటట ననఇ:4-10
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-10
వయససస:65
లఇ: పప
346
RBE1425025
పపరర: రపమలకడహ తతడడటట

లఇ: ససస స

335
LHL4214763
పపరర: ఆదదననరపయణ చలమరగమఇడర

333
RBE0253203
పపరర: సపఇబశవ రపవప చలర గమఇడర
తఇడడ:డ పపరయయ చలర గమఇడర
ఇఇటట ననఇ:4-8
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనకకరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-10
వయససస:33
లఇ: ససస స
343
LHL3873643
పపరర: జజనకకరపమయయ గమదడ

100-75/865

తఇడడ:డ అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : సపఇబశవరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:35
లఇ: ససస స
340
RBE0460873
పపరర: యయసమహ కలవనల

332
RBE0140657
పపరర: ససభభగయఇ చలర గమఇడర

357
RBE0140509
పపరర: వనఇకటభడవమహ వడర మభడడ

100-75/222

భరస : సతయననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-13
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-75/224

360
RBE0994989
పపరర: లలమవత కకగఇటట

100-75/225

తఇడడ:డ అపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:33
లఇ: ససస స
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361
RBE2165991
పపరర: అపపపరపవప కకగఇటట

100-75/226

తఇడడ:డ పపదలఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:62
లఇ: పప
364
RBE0444943
పపరర: యమణనల ససనతన

100-75/229

100-75/425

100-76/66

100-75/428

100-75/431

100-75/433

100-76/224

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

374
RBE1309344
పపరర: రవ కకమమర పపటటబఇడర

377
RBE2166031
పపరర: వనఇకటటశరరరర ననగరఇడర

380
RBE1969831
పపరర: శవSIVA కరశ

383
RBE1176156
పపరర: అననపపరర కపకకమమనస

100-74/664

386
RBE1307959
పపరర: ససజనయ జజససస

100-75/429

389
RBE0994914
పపరర: పడభమదనసస బమడడగరపప గమ
తఇడడ:డ యమకకభమ
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:35
లఇ: పప

369
RBE2166023
పపరర: రపమకకషర గడడపపడడ

100-75/427

372
RBE0955023
పపరర: రవకకమమర పపటటబఇడర

100-74/662

375
LHL3879491
పపరర: తడజశశ ననగరఇడర

100-75/430

భరస : వనఇకటటశరరరర ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:4-22
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-75/432

378
RBE1425017
పపరర: ననగలకడహ అబబరపజ

100-74/663

భరస : చకశవరరస M V S k
ఇఇటట ననఇ:4-23
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-75/434

381
RBE2166049
పపరర: అననపపరర మహ ననగరఇడర

100-75/435

భరస : పపపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-25
వయససస:78
లఇ: ససస స
100-76/225

384
RBE1862291
పపరర: శశనస ననత

100-85/13

తఇడడ:డ రపమమలక ననత
ఇఇటట ననఇ:4-25
వయససస:54
లఇ: పప
100-74/665

తఇడడ:డ వనఇకట సపసదయయ జజససస
ఇఇటట ననఇ:4-26
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-75/437

100-75/231

తఇడడ:డ వనఇకపటరతనయయ పపటటబఇడర
ఇఇటట ననఇ:4-21
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-25
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట సపసదయయ జజససస
ఇఇటట ననఇ:4-26
వయససస:27
లఇ: ససస స
388
RBE0254128
పపరర: పపపపరపవప పపవపరటట

100-76/67

తఇడడ:డ ననగగశరర రపవప కరశ
ఇఇటట ననఇ:4-25
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-25
వయససస:58
లఇ: పప
385
RBE1307934
పపరర: పడసనన జజససస

371
RBE0996977
పపరర: షపలన కకగఇటట

366
RBE2166015
పపరర: శవనననరపయణ కకగఇటట

తఇడడ:డ ననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-20
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-22
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : శఇకర రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-23
వయససస:34
లఇ: ససస స
382
RBE1176131
పపరర: వనఇకటటశరరరర కపకకమమనస

100-75/426

తఇడడ:డ వనఇకపటరతనయయ పపటటబఇడర
ఇఇటట ననఇ:4-21
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-22
వయససస:26
లఇ: పప
379
RBE0723452
పపరర: ననగవలర అబబరపజ

368
LHL3881257
పపరర: ననగశరగమణణ కకగఇటట

100-75/228

తఇడడ:డ చనససఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-18
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవనననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-20
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రపమకకషర గడడపపడడ
ఇఇటట ననఇ:4-21
వయససస:41
లఇ: పప
376
RBE1368597
పపరర: పడసనన కకమమర మఇగళగరరర

100-75/230

భరస : శవననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-20
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవనననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-20
వయససస:28
లఇ: పప
373
LHL3874526
పపరర: రపమలఇగయయ గడడపపడడ

365
RBE2166007
పపరర: శశనవపసరపవప గగళర

363
LHL3872454
పపరర: శశనవపసరపవప యమననల
తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-15
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-18
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన సప
ఇఇటట ననఇ:4-19A
వయససస:32
లఇ: పప
370
RBE0996357
పపరర: మణణకఇఠ సపయ కకగఇటట

100-75/227

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-15
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : పడసపద
ఇఇటట ననఇ:4-15
వయససస:33
లఇ: ససస స
367
RBE0253898
పపరర: ననగమల మరప షపక

362
LHL3872058
పపరర: పడసపదస యమననల

387
RBE0254037
పపరర: పవన కకమమర పపవరటట

100-75/436

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర పపవరటట
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:31
లఇ: పప
100-75/438

390
RBE2165868
పపరర: పదనహవత పపవపరటట

100-75/439

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:58
లఇ: ససస స
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391
RBE2165876
పపరర: సపసదమహ పపవపరటట

100-75/440

భరస : పపపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:100 లఇ: ససస స
394
RBE0997082
పపరర: శవకకమమరర యమననల

100-76/227

100-75/652

100-76/229

100-75/656

100-75/658

100-75/661

100-75/664

భరస : బభబమ రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-41
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
RBE0382804
పపరర: హరర బభబమ గఇటటల

407
LHL2621787
పపరర: మఇగమహ గగళళ

410
RBE1540368
పపరర: మణణకఇఠ సపయ గగళళ

413
RBE0648154
పపరర: సలలమ తనటట

100-75/666

416
RBE2166064
పపరర: పపపయయ పసడతల

100-75/657

419
RBE1854223
పపరర: పపరరకకమమరర పసడతల
తఇడడ:డ చఇదడయయ పసడతల
ఇఇటట ననఇ:4-41-1
వయససస:23
లఇ: ససస స

399
LHL3878147
పపరర: పదనహవత కఇభఇపపటట

100-75/653

402
LHL4214797
పపరర: శశనవపసరపవప యమననల

100-75/655

405
RBE1308346
పపరర: శశనస మమమడడ

100-76/230

తఇడడ:డ యమకకబమ మమమడడ
ఇఇటట ననఇ:4-36
వయససస:26
లఇ: పప
100-75/659

408
LHL2622157
పపరర: శశలకడహ కకగఇటట

100-75/660

భరస : శశనవపస రపవప గగళళ
ఇఇటట ననఇ:4-38
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-75/662

411
RBE1640606
పపరర: యశశరన గగళళ

100-75/663

తఇడడ:డ శశనవపస రపవప గగళళ
ఇఇటట ననఇ:4-38
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-75/665

100-76/231
414
RBE0871558
పపరర: హనసమఇత రపవప యమరమమల

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-39
వయససస:42
లఇ: పప
100-75/667

తఇడడ:డ యయషయయ
ఇఇటట ననఇ:4-40
వయససస:64
లఇ: పప
100-76/232

100-75/651

తఇడడ:డ ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-34
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : హననమఇతత రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-39
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-40
వయససస:38
లఇ: పప
418
RBE0871574
పపరర: శపయమల పసడతల

100-75/654

తఇడడ:డ శశనవపస రపవప గగళళ
ఇఇటట ననఇ:4-38
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : హనసమఇతరపవప యరపమల
ఇఇటట ననఇ:4-39
వయససస:39
లఇ: ససస స
415
LHL3872819
పపరర: బభబభరపవప పసడతల

401
LHL3874351
పపరర: ననగగశరరరపవప యమననల

396
RBE0800417
పపరర: అశశక యమననలమ

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-38
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : పడసపదరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-38
వయససస:60
లఇ: ససస స
412
LHL2621449
పపరర: నరహల యరపమల

100-76/228

తఇడడ:డ జజజ న చఇదడ రపజ
ఇఇటట ననఇ:4-35
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపద కకషరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-38
వయససస:72
లఇ: పప
409
RBE0648147
పపరర: వనఇకటభడమమహ కకగఇటట

398
RBE0872044
పపరర: సపనహ లత సప ధఇ

100-75/441

తఇడడ:డ శశనవపస రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-31
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటశవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-34
వయససస:67
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-34
వయససస:32
లఇ: ససస స
406
LHL2621779
పపరర: పపరయయ గగళళ

100-75/650

భరస : బకస వతనచలమ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసరరరర కఇభఇపపటట
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:33
లఇ: పప
403
RBE0258483
పపరర: శవ లకడహ యమణనల

395
LHL2621910
పపరర: వనఇకటలకడహ వపటటకలరర

393
RBE0600791
పపరర: కకమమరర పపటటబఇడర
భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-28
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : సపసదనరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-31
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదగమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:64
లఇ: పప
400
RBE1214550
పపరర: నఇదకకషప ర కఇభఇపపటట

100-76/226

భరస : పపపప రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-28
వయససస:27
లఇ: ససస స
397
RBE2166056
పపరర: కకటటశరరరపవప యమననల

392
RBE0871533
పపరర: శపశవణణ పపవపరటట

417
LHL2623056
పపరర: చఇదడసపనస పసడతల

100-75/668

భరస : పపపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-41
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-75/869

420
RBE0871566
పపరర: చఇదడయయ పసడతల

100-76/233

తఇడడ:డ పపపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-41/A
వయససస:46
లఇ: పప
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421
RBE1720176
పపరర: ఎసపస రర రపణణ చలర గమఇడర

100-74/666

భరస : రపజ చలర గమఇడర
ఇఇటట ననఇ:4-42/1
వయససస:38
లఇ: ససస స
424
LHL4214805
పపరర: రమమష యరమమల

100-75/671

425
LHL2620839
పపరర: చచననన రపవప జఇగరల

100-75/674

428
LHL2620649
పపరర: ధనలకడహ యరమమల

తఇడడ:డ హనసమఇత రపవప యరపమమల
ఇఇటట ననఇ:4-46
వయససస:22
లఇ: పప

431
RBE2166072
పపరర: హనసమఇతరపవప యరమమల

తఇడడ:డ ఆఇజనవయమలక యరమమల
ఇఇటట ననఇ:4-47
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : చనమఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-48
వయససస:65
లఇ: ససస స
439
LHL2623007
పపరర: చచననయయ యరమమల

100-75/685

100-75/688

తఇడడ:డ కనకయయ చఇతమలర
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

440
LHL2623106
పపరర: రపజగశరరర యరమమల

443
RBE1239418
పపరర: నరసమహ అఇగరడడ

100-75/690

446
LHL4214813
పపరర: వధడయ యరమమల

100-75/681

449
LHL3873288
పపరర: బడహహయయ మమచసచ
తఇడడ:డ లలకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-51/1
వయససస:42
లఇ: పప

429
RBE1540434
పపరర: జరమమ యరమమల

100-75/676

432
LHL2623023
పపరర: అచచమహ యరమమల

100-75/679

435
LHL2621373
పపరర: చన మఇగయయ యరమమల

100-75/682

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-48
వయససస:57
లఇ: పప
100-75/684

438
RBE2483576
పపరర: వనఇకట లకడహ యరమల

100-76/234

భరస : అనల కకమమర యరమల
ఇఇటట ననఇ:4-48
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-75/686

441
RBE0994963
పపరర: లకడహ ననరపయణ యరపమల

100-75/687

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-49
వయససస:27
లఇ: పప
100-74/667

444
RBE1722511
పపరర: పపడనసస వడచడ

100-75/689

తఇడడ:డ వనఇకయయ వడచడ
ఇఇటట ననఇ:4-50
వయససస:73
లఇ: పప
100-75/691

తఇడడ:డ చననసపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:59
లఇ: పప
100-75/693

100-75/673

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:4-47
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : ననగగశరర రపవప అఇగరడడ
ఇఇటట ననఇ:4-50
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వధడయ
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:60
లఇ: ససస స
448
RBE0382002
పపరర: ఆఇజనవయమలక చఇతమలర

100-75/678

భరస : చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-49
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-49
వయససస:44
లఇ: పప
445
LHL3879897
పపరర: అలవవలమహ యరమమల

437
RBE1176560
పపరర: అనల కకమమర యరపమల

426
RBE0995003
పపరర: పదనహవత యరపమల

తఇడడ:డ హనసమఇత రపవప యరమమల
ఇఇటట ననఇ:4-46
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-48
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-49
వయససస:49
లఇ: పప
442
RBE2166080
పపరర: పపనననరపవప తతడడటట

100-75/675

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:4-47
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-75/683

100-75/670

భరస : హనసమఇతతరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-45
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-46
వయససస:50
లఇ: పప

100-75/680 434
433
RBE0254060
RBE0995458
పపరర: హనసమఇత రపవప యరమమల
పపరర: వజయలకడహ యరపమల

436
LHL2623098
పపరర: ననగగఇదడఇ యరమమల

100-75/672

భరస : హనసమఇతరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-46
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-75/677

423
LHL2623148
పపరర: కకఇడమహ యరమల
భరస : చనరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-44
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆనఇద రపవప జఇగరల
ఇఇటట ననఇ:4-45
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆనఇదరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-45
వయససస:31
లఇ: పప
430
RBE1640481
పపరర: మమమఖగల యరమమ ల

100-75/669

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:4-44
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-44
వయససస:38
లఇ: పప
427
RBE0996183
పపరర: జజన బభబమ జఇగరల

422
LHL2622934
పపరర: జజయత యరమమల

447
RBE0254029
పపరర: సతష గగళర

100-75/692

తఇడడ:డ మఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:34
లఇ: పప
100-75/694

450
LHL3874310
పపరర: కకటటశరరరపవప మమచసచ

100-75/695

తఇడడ:డ లలకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-51/1
వయససస:37
లఇ: పప
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451
RBE0381855
పపరర: ససధనకర రపవప మమచసచ

100-75/696

తఇడడ:డ లలకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-51/1
వయససస:33
లఇ: పప
454
RBE0871582
పపరర: లలకయయ మమచనచ

100-76/236

100-85/14

100-75/870

100-75/873

100-76/238

100-75/877

100-75/879

తఇడడ:డ అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-60
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE0723460
పపరర: లకకహ సరసరత యరమమల

467
LHL2622736
పపరర: శశనవపసరపవప గఇటటల

470
RBE1961515
పపరర: సపసదనరపవప ఉటటకలరర

473
RBE1441138
పపరర: కకరస ర శశపత

100-75/881

476
LHL2622827
పపరర: మరరయమహ తతడడటట

100-75/874

479
RBE2166122
పపరర: అఇకపలక తతడడటట
తఇడడ:డ లకహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-60
వయససస:73
లఇ: పప

459
RBE1239392
పపరర: ననగగశరర రపవప అఇగరడడ

100-74/668

462
RBE0258749
పపరర: ససఇదరమహ యరపమల

100-75/872

465
RBE0871608
పపరర: నవన కకమమర యరమమల

100-76/237

తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-54
వయససస:34
లఇ: పప
100-75/875

468
LHL2622819
పపరర: మరరయమహ గఇటటల

100-75/876

భరస : జజజ నచఇదడరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-55
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-76/239

471
RBE0385625
పపరర: బభలమహ చఇతమలర

100-75/878

భరస : కనకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-56
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-75/880

474
RBE0871624
పపరర: అజయ కకమమర శశపత

100-76/240

తఇడడ:డ రపజ రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-56/2
వయససస:28
లఇ: పప
100-75/882

భరస : అఇకపలక
ఇఇటట ననఇ:4-60
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-75/884

100-75/699

భరస : చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-54
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : అజయ కకమమర శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-56/2
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-57
వయససస:32
లఇ: పప
478
LHL3872264
పపరర: పసచచయయ కకపపరర

100-75/871

తఇడడ:డ మఇగరపవప ఉటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:4-55
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపమమలక
ఇఇటట ననఇ:4-56/1
వయససస:48
లఇ: పప
475
RBE0381764
పపరర: యమకకబభ యరమమల

461
RBE2166106
పపరర: లమలయయ యరమమల

456
LHL3879889
పపరర: మహలకహమహ మమచసచ

తఇడడ:డ గమరవయయ అఇగరడడ
ఇఇటట ననఇ:4-53
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఙఙనచఇదడరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-55
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-55
వయససస:37
లఇ: ససస స
472
RBE2166114
పపరర: జవయయ శశపత

100-85/15

తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-54
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-54
వయససస:28
లఇ: ససస స
469
LHL2622850
పపరర: అనత గఇటటల

458
RBE1862085
పపరర: బమజర ఇరరకక

100-76/235

భరస : లలకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-52
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-53/A
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-54
వయససస:35
లఇ: పప
466
RBE0871616
పపరర: సఇధనయ రపణణ యరమమల

100-75/698

భరస : ఏససబభబమ ఇరరకక
ఇఇటట ననఇ:4-52
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : లమలయయ
ఇఇటట ననఇ:4-53
వయససస:52
లఇ: ససస స
463
RBE0723379
పపరర: నరససఇహ రపవప యరమమల

455
RBE1854108
పపరర: ఏససబభబమ ఇరరకక

453
RBE0871590
పపరర: పసడత మమచనచ
భరస : కకటటశరర రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-51/2
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమరరస ఇరరకక
ఇఇటట ననఇ:4-52
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : రపమమలక కకమమహ
ఇఇటట ననఇ:4-52
వయససస:67
లఇ: ససస స
460
RBE2166098
పపరర: అనసనరయమహ యరమమల

100-75/697

భరస : కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-51-1
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-51/A
వయససస:60
లఇ: పప
457
RBE1362474
పపరర: కకటమహ కకమమహ

452
RBE1176487
పపరర: కవత మమచసచ

477
LHL2622835
పపరర: అలవవలకమఇగ కకపపరర

100-75/883

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-60
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-75/885

480
RBE0995805
పపరర: వనఇకట రతనఇ తతడడటట

100-76/241

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:4-60
వయససస:28
లఇ: ససస స
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481
RBE0378190
పపరర: ఏడడకకఇడలక తతడడటట

100-75/886

తఇడడ:డ అఇకపలక
ఇఇటట ననఇ:4-60A
వయససస:33
లఇ: పప
484
RBE2166130
పపరర: ససనత తతడడటట

100-75/889

100-75/892

100-75/895

100-75/898

100-75/900

100-75/903

100-75/905

తఇడడ:డ సపలహనరపజ మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-70
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

494
RBE1328658
పపరర: గగతమ ననమల కకఇడన

497
RBE1854512
పపరర: మఇజల వవలకపల

500
LHL2622942
పపరర: వరదననమహ వవలకపల

503
RBE2166171
పపరర: చననరపజ మఇగళగరరర

100-75/908

506
RBE2166189
పపరర: దతత
స మఇగళగరరర

100-81/23

509
LHL3881422
పపరర: మమరరమమత మఇగళగరరర
భరస : చననరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-71
వయససస:46
లఇ: ససస స

489
LHL2622983
పపరర: ఎలషపబభబమ వవలకపల

100-75/894

492
RBE0995730
పపరర: రగజజ కకడడదడటట

100-75/897

495
LHL3881430
పపరర: మరరయమమహ వవలకపలమ

100-75/899

భరస : అబడహమమ
ఇఇటట ననఇ:4-65
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-75/901

498
LHL2622975
పపరర: ఇఇదదరమహ వవలకపల

100-75/902

భరస : ఎలషపబభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-66
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-75/904

501
RBE0871632
పపరర: సపసదసలక వవలకపల

100-76/242

తఇడడ:డ జజన బభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-67
వయససస:29
లఇ: పప
100-75/906

504
LHL2622553
పపరర: మమరస మహ మఇగళగరరర

100-75/907

భరస : కకపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-69
వయససస:70
లఇ: ససస స
100-75/909

తఇడడ:డ కకశపపరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-69
వయససస:43
లఇ: పప
100-75/911

100-75/891

తఇడడ:డ ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-68
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : దతత
స
ఇఇటట ననఇ:4-69
వయససస:33
లఇ: ససస స
508
RBE1720051
పపరర: సపగర మఇగళగరరర

100-75/896

భరస : జజననబబమ
ఇఇటట ననఇ:4-67
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-68
వయససస:46
లఇ: పప
505
RBE0463513
పపరర: శశదడవ మఇగళగరరర

491
RBE0600866
పపరర: ననగమణణ వవలకపల

486
RBE2166155
పపరర: ససధనకరరపవప కకడడదడటట

తఇడడ:డ ససమనస
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ అబడహఇ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-65
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : రరబబనస
ఇఇటట ననఇ:4-66A
వయససస:51
లఇ: ససస స
502
RBE2166163
పపరర: సపలహననడజ మఇగళగరరర

100-75/893

భరస : ననగరపజ ననమల కకఇడన
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబడహఇ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-65
వయససస:23
లఇ: ససస స
499
LHL3881455
పపరర: సరగజన బబ లర ఇపలర

488
LHL2622967
పపరర: జజన బభబమ వవలకపల

100-75/888

తఇడడ:డ యయషయమ
ఇఇటట ననఇ:4-63
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : మషప
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:28
లఇ: ససస స
496
RBE1675644
పపరర: ధరణణ వవలకపల

100-75/890

తఇడడ:డ ససమనస
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససమనస
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:40
లఇ: పప
493
RBE0995763
పపరర: కకరణహయ కకడడదడటట

485
LHL2622538
పపరర: వజయలకడహ కకడడదడటట

483
LHL2623072
పపరర: మహలకహమహ తతడడటట
భరస : ననగరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-62
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : ససధనకరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-63
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:78
లఇ: ససస స
490
LHL3874484
పపరర: అబడహఇ వవలకపల

100-75/887

తఇడడ:డ ఇసపడయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-62
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : పపనననరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-62
వయససస:48
లఇ: ససస స
487
LHL2622959
పపరర: వజయమహ వవలకపల

482
RBE2166148
పపరర: ననగరతనఇ తతడడటట

507
RBE1368647
పపరర: కకపరపవప మఇగళగరరర

100-75/910

తఇడడ:డ భకకలక
ఇఇటట ననఇ:4-70
వయససస:68
లఇ: పప
100-75/912

510
RBE0347534
పపరర: సపగర బభబమ బబ లర ఇపలర

100-75/913

తఇడడ:డ యయససదననఇ
ఇఇటట ననఇ:4-71
వయససస:35
లఇ: పప
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511
RBE0347633
పపరర: రతన రపజ మఇగళగరరర

100-75/914

తఇడడ:డ రపజ
ఇఇటట ననఇ:4-71
వయససస:32
లఇ: పప
514
LHL4215224
పపరర: ససరగష బఇడర

100-75/917

100-75/920

100-76/244

100-75/923

100-75/926

100-75/927

100-76/246

భరస : రమమష బభబమ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-77
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
RBE1368506
పపరర: గగపపలరపవప మమమడడ

527
RBE1425108
పపరర: మమణణకయమహ మమనగపల

530
RBE1397414
పపరర: నరగష ననననపప గమ

533
LHL2620425
పపరర: కపటమహ ఇరరకక

100-75/932

536
RBE1308429
పపరర: జజయత చలకప

100-75/924

539
RBE0385856
పపరర: ఉషప రపణణ మమచవరపప
భరస : ఇసపసకక
ఇఇటట ననఇ:4-77
వయససస:34
లఇ: ససస స

519
RBE0871640
పపరర: మధస బభబమ వవలకపల

100-76/243

522
RBE0258186
పపరర: మమణణకయఇ మమనగపల

100-75/922

525
RBE1640465
పపరర: ససఇదరయ వవలకపల

100-75/925

తఇడడ:డ సపఇబశవ రపవప వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-81/24

528
RBE1722669
పపరర: మమనక నననవనపప గమ

100-74/669

తఇడడ:డ యషయయ నననవనపప గమ
ఇఇటట ననఇ:4-75
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-75/928

531
RBE1673003
పపరర: మరరయమహ మలర వరపప

100-75/929

భరస : అనల
ఇఇటట ననఇ:4-75
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-75/930

534
LHL2620433
పపరర: మమరస మహ చలక

100-75/931

భరస : సపమమలక
ఇఇటట ననఇ:4-76
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-76/247

తలర : మమరస మహ చలకప
ఇఇటట ననఇ:4-76
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-74/670

100-75/919

భరస : దడవప బకఇ
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-76
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : జజరరర
ఇఇటట ననఇ:4-76
వయససస:75
లఇ: ససస స
538
RBE1943893
పపరర: ససకనయ శశపత

100-76/245

తఇడడ:డ యయసయయ ననననపప గమ
ఇఇటట ననఇ:4-75
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : ధరహదడవ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-75
వయససస:34
లఇ: ససస స
535
RBE0649178
పపరర: మరరయమహ ఇరరకక

521
RBE1854702
పపరర: లలత వవలకపల

516
LHL2622595
పపరర: రపణణమమహ వవలకపలమ

తఇడడ:డ యమకకబమ
ఇఇటట ననఇ:4-73
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : దడవబకఇ మమనగపల
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగగశరరరపవప వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-75
వయససస:37
లఇ: పప
532
RBE1154319
పపరర: అఇజమహ వవలకపల

100-75/921

తఇడడ:డ ఆధనమ
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : సపఇబశవరపవప వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:53
లఇ: ససస స
529
RBE1154327
పపరర: ధరహదడవ వవలకపల

518
RBE1672997
పపరర: అనల మలర వరపప

100-75/916

భరస : యమకకబమ
ఇఇటట ననఇ:4-73
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : మధసబభబమ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-73
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : గగపపలరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:41
లఇ: ససస స
526
RBE1722362
పపరర: సలలమ వవలకపల

100-75/918

తఇడడ:డ కకమమర మలర వరపప
ఇఇటట ననఇ:4-73
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ యమకకబమ
ఇఇటట ననఇ:4-73
వయససస:28
లఇ: పప
523
RBE1368233
పపరర: పసచచమహ మమమడడ

515
RBE0995706
పపరర: మహహశరరర బఇడర

513
RBE1368589
పపరర: వజయమరపజ మఇగళగరరర
తఇడడ:డ చన రపజ
ఇఇటట ననఇ:4-71
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరగష
ఇఇటట ననఇ:4-72
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : అనల కకమమర వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-73
వయససస:25
లఇ: ససస స
520
RBE0871657
పపరర: అనల కకమమర వవలకపల

100-75/915

భరస : సపలహననడజ
ఇఇటట ననఇ:4-71
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యజడ
ఇఇటట ననఇ:4-72
వయససస:41
లఇ: పప
517
RBE1636661
పపరర: వనఇకట లకడహ వవలకపల

512
RBE0347740
పపరర: రరటభరపణణ మఇగళగరరర

537
RBE1722396
పపరర: సప నయ ఇరరకక

100-75/933

తఇడడ:డ యయసయయ ఇరరకక
ఇఇటట ననఇ:4-76/1
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-75/934

540
RBE1854405
పపరర: ససకనయ బబచసరపపప గభ

100-75/935

భరస : సపగర బభబమ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-77 SC COLONY
వయససస:22
లఇ: ససస స
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541
LHL2620847
పపరర: ఆదచమహ శశపత

100-75/936

భరస : ఏసప బమ
ఇఇటట ననఇ:4-78
వయససస:39
లఇ: ససస స
544
RBE0460931
పపరర: కకమమరర శశపత

100-75/939

100-75/940

100-75/943

100-75/946

100-75/949

100-75/951

100-75/954

భరస : మమరర బభబమ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
RBE1088849
పపరర: రమమష బభబమ వవలకపల

557
RBE2166197
పపరర: సతనయవత వవలకపల

560
LHL4215299
పపరర: దనవద నలకకరరస

563
RBE0253179
పపరర: రతస యయ కకమమహ

100-75/957

566
RBE0655753
పపరర: మరరయ దనసస కకమమహ

100-75/947

569
RBE1368456
పపరర: సప నయమ వవలకపల
తఇడడ:డ మమరరబభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:25
లఇ: ససస స

549
LHL4214839
పపరర: ఇసపసకక వవలకపల

100-75/942

552
RBE0994898
పపరర: బభగయమహ వవమమల

100-75/945

555
RBE1309120
పపరర: యయసమహ వవలకపల

100-75/948

భరస : రమమశ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-80
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-75/950

558
RBE0996621
పపరర: రపజగశ వవలకపల

100-76/248

తఇడడ:డ శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-80
వయససస:28
లఇ: పప
100-75/952

561
LHL4215307
పపరర: పసచచయయ కకమమహ

100-75/953

తఇడడ:డ రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:63
లఇ: పప
100-75/955

564
RBE0258913
పపరర: అకసమహ నలకకరరస

100-75/956

భరస : దనవద
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-75/958

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:40
లఇ: పప
100-75/960

100-74/672

భరస : యయససబభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-79
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:58
లఇ: ససస స
568
RBE1088823
పపరర: మరరయమహ వవలకపల

100-75/944

తఇడడ:డ వనఇకట సపరమ
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : మమరరయమదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:34
లఇ: ససస స
565
RBE0460972
పపరర: ఎలయమహ కకమమహ

551
RBE0994658
పపరర: యయససబభబమ వవమమల

546
RBE1453851
పపరర: ససధ రపణణ వవలకపల

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-79
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : ఇసపసకక
ఇఇటట ననఇ:4-80
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ చలర గమఇడర
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:43
లఇ: పప
562
RBE0030296
పపరర: ససజజత కకమమహ

100-75/941

తఇడడ:డ శశనవపస రపవప వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-80
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : చననపప వడచడ
ఇఇటట ననఇ:4-80
వయససస:31
లఇ: ససస స
559
LHL2622413
పపరర: రపజ చలర గమఇడర

548
LHL2623650
పపరర: మమరస మహ వవలకపల

100-75/938

భరస : ససరగష వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-79
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-79
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరయయ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-79
వయససస:34
లఇ: పప
556
RBE1723006
పపరర: దసరర వడచడ

100-74/671

భరస : ఇసపడయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-79
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపద యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-79
వయససస:58
లఇ: పప
553
RBE1088799
పపరర: ససరగష వవలకపల

545
RBE1943919
పపరర: వరకకమమర శశపత

543
LHL3872413
పపరర: ఏసప భమ శశపత
తఇడడ:డ సపమమయలక
ఇఇటట ననఇ:4-78
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ యయసప బమ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-78/2
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపమమయలక
ఇఇటట ననఇ:4-79
వయససస:35
లఇ: పప
550
LHL4215281
పపరర: ఇజజడయయలక వవలకపల

100-75/937

భరస : శపయఇబభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-78
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : కకశషనయయ
ఇఇటట ననఇ:4-78
వయససస:32
లఇ: ససస స
547
LHL2620193
పపరర: కకశషనయయ శశపత

542
LHL2622223
పపరర: మమరమహ శశపత

567
RBE0994823
పపరర: కకరణ వవలకపల

100-75/959

తఇడడ:డ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:28
లఇ: పప
100-75/961

570
RBE2166205
పపరర: మమరరబభబమ వవలకపల

100-75/962

తఇడడ:డ సపమమయల
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:46
లఇ: పప
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571
LHL3872421
పపరర: కకటటశరరరపవప పటభడ

100-75/963

తఇడడ:డ పడసపదస
ఇఇటట ననఇ:4-82/1
వయససస:35
లఇ: పప
574
RBE2166213
పపరర: రపజ వవలకపల

100-75/966

100-75/969

100-75/971

100-76/249

100-75/976

100-75/978

100-75/981

భరస : పరదడశ
ఇఇటట ననఇ:4-90
వయససస:41
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

584
LHL2622488
పపరర: మమరమహపపరరపప గమ

587
RBE0886184
పపరర: లకకహ కలమరకకఇట

590
LHL2621415
పపరర: కమలమహ వవలకపల

593
RBE0139808
పపరర: చఇదడ వవలకపల

100-75/984

596
LHL2622322
పపరర: ససవపరస మహ వవలకపల

100-75/974

599
RBE1640556
పపరర: మరరయమహ వవలకపల
భరస : మమతస యయ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-90
వయససస:23
లఇ: ససస స

579
RBE1383702
పపరర: కకటటశరరర దచసద

100-74/673

582
LHL3879939
పపరర: జజజ న ససఇదరర దచసద

100-75/973

585
LHL2622496
పపరర: లలత జలకగమ

100-75/975

భరస : లమజరర
ఇఇటట ననఇ:4-86
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-74/674

588
RBE1368662
పపరర: సపయ కకమమర మఇగళగరరర

100-75/977

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-87
వయససస:26
లఇ: పప
100-75/979

591
LHL3879749
పపరర: మరరయమహ వవలకపల

100-75/980

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:4-88
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-75/982

594
RBE0997595
పపరర: ససజజత వవలకపల

100-75/983

తఇడడ:డ యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-89
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-75/985

భరస : ఆనఇదరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-90
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-75/987

100-75/968

భరస : పడకపశఇ
ఇఇటట ననఇ:4-85
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయషయయ
ఇఇటట ననఇ:4-89
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-89
వయససస:64
లఇ: పప
598
RBE0601039
పపరర: కకమమరర బబసరపపప గమ

100-75/972

భరస : ఆశరపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-88
వయససస:90
లఇ: ససస స

భరస : బమలలర సస
ఇఇటట ననఇ:4-89
వయససస:65
లఇ: ససస స
595
RBE2166445
పపరర: బమలర యయసస వవలకపల

581
LHL2622611
పపరర: పడకపష దచసద

576
LHL3879707
పపరర: రపహహలక వవలకపల

తఇడడ:డ పడకపష రపవప దచసద
ఇఇటట ననఇ:4-85
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : చచననకగశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-87
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : రపజ
ఇఇటట ననఇ:4-88
వయససస:39
లఇ: ససస స
592
LHL3878162
పపరర: దననమహ వవలకపల

100-75/970

భరస : కపశయయ
ఇఇటట ననఇ:4-86
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : పడసపద
ఇఇటట ననఇ:4-86
వయససస:80
లఇ: ససస స
589
LHL2621407
పపరర: దననమహ వవలకపల

578
LHL2625911
పపరర: వనఇకటటశరరరర చసఇడడ

100-75/965

భరస : పపద మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-84
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-85
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడకపశ రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-85
వయససస:30
లఇ: పప
586
LHL3878188
పపరర: మమతస మహ పటభడ

100-75/967

తఇడడ:డ సప మయయ
ఇఇటట ననఇ:4-84/3
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడకపష
ఇఇటట ననఇ:4-85
వయససస:36
లఇ: పప
583
RBE0871665
పపరర: అనల దచసద

575
RBE2166221
పపరర: శవ వవలకపల

573
RBE0995094
పపరర: ససజజత పటడ
భరస : కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-82/1
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆశరపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-83
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-84
వయససస:42
లఇ: పప
580
LHL2620474
పపరర: రతనబభబమ దచసద

100-75/964

తఇడడ:డ యయషప
ఇఇటట ననఇ:4-82/1
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆశరపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-83
వయససస:42
లఇ: పప
577
LHL4214847
పపరర: అమర లఇగ రరడడడ వరశ

572
LHL3874161
పపరర: లమజర జమగమ

597
LHL4215315
పపరర: రవ కకమమర వవలకపల

100-75/986

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:4-90
వయససస:33
లఇ: పప
100-75/988

600
RBE1640564
పపరర: రపజ కకమమర వవలకపల

100-75/989

తఇడడ:డ ఆనఇదరపవప వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-90
వయససస:23
లఇ: పప
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601
RBE1640572
పపరర: మమతస యయ వవలకపల

100-75/990

తఇడడ:డ ఆనఇద రపవప వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-90
వయససస:26
లఇ: పప
604
RBE0644336
పపరర: మమరర కకకసమమడడ

100-75/992

100-75/995

100-75/998

100-74/675

100-75/1003

100-79/42

100-75/1005

తఇడడ:డ సఇజవ
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:52
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
LHL3873668
పపరర: రరబబన బబ లర ఇపలర

617
RBE2166478
పపరర: యయససరతనఇ బబ లర ఇపలర

620
RBE1682269
పపరర: నవన ససఇదర బబ లర ఇపలర

623
RBE0461079
పపరర: వశపశఇతఇ వవలకపల

100-75/1008

626
RBE2166486
పపరర: కకపపదననఇ బబ లర ఇవలర

100-75/1001

629
LHL4214862
పపరర: రవ కకమమర తడడససన
తఇడడ:డ రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:34
లఇ: పప

609
LHL2623346
పపరర: మమణణకయఇ రమణపలర

100-75/997

612
RBE2166460
పపరర: ససవపరస తడడససన

100-75/1000

615
RBE0347575
పపరర: డడవడ బబ లర ఇపలర

100-75/1002

తఇడడ:డ కకపపనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:43
లఇ: పప
100-75/1004

618
RBE1308684
పపరర: యయససదనసస కకకసమభడడ

100-76/251

తఇడడ:డ మమరరటన సపమమయల జజన కకకసమభడడ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:37
లఇ: పప
100-74/676

621
RBE1676576
పపరర: నవన ససఇదర బబ లర ఇపలర

100-76/252

తఇడడ:డ రరబబన బబ లర ఇపలర
ఇఇటట ననఇ:4-96/1
వయససస:23
లఇ: పప
100-75/1006

624
RBE0649871
పపరర: మరరయమహ వవలకపల

100-75/1007

తఇడడ:డ ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-97
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-75/1009

తఇడడ:డ చననదనవదస
ఇఇటట ననఇ:4-97
వయససస:42
లఇ: పప
100-75/1010

100-75/994

భరస : యయషయమ
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:80
లఇ: ససస స

భరస : ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-97
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎససదననఇ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:4-97
వయససస:27
లఇ: పప
628
LHL2623510
పపరర: రవనపలర జయరపవప

100-75/999

తఇడడ:డ రరబబన బబ లర ఇపలర
ఇఇటట ననఇ:4-96/1
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : చఇదడ శశఖర శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-96/A
వయససస:24
లఇ: ససస స
625
RBE1309377
పపరర: అఇజయయ దనసరర

611
RBE0463471
పపరర: మమధవ బబ లర ఇపలర

606
LHL4214854
పపరర: జజనయయ దసరర ఇ

భరస : జయరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకపపనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇబడహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:62
లఇ: పప
622
RBE1722321
పపరర: మమససర శశపత

100-75/996

తఇడడ:డ కకపపనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : డడవడ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:53
లఇ: ససస స
619
RBE1587427
పపరర: రహహఇ షపక

608
RBE0347591
పపరర: శశకపఇతత దసరర ఇ

100-76/250

తఇడడ:డ యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-93
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : దనవద
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:44
లఇ: ససస స
616
RBE0347757
పపరర: రరతత బబ లర ఇపలర

100-75/993

తఇడడ:డ యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-93
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ దనవద
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:32
లఇ: ససస స
613
RBE0988958
పపరర: మరరయమహ బబ లర ఇపలర

605
LHL2620268
పపరర: రపహహలక దసరర ఇ

603
RBE0871673
పపరర: ఎసపస రర రపణణ వవలకపల
భరస : రవ కకమమర వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-90
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-93
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-93
వయససస:32
లఇ: ససస స
610
RBE0347690
పపరర: బబ లర ఇపలర జజయత

100-75/991

తఇడడ:డ మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-90
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : యయససదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-91
వయససస:36
లఇ: ససస స
607
RBE0030353
పపరర: లమవణయ దసరర ఇ

602
RBE2166452
పపరర: ఆనఇదరపవప వవలకపల

627
RBE1222942
పపరర: నరససఇహ రపవప mundra

100-88/654

తఇడడ:డ వనఇకయయ MUNDRA
ఇఇటట ననఇ:4/97
వయససస:32
లఇ: పప
100-75/1011

630
RBE0030361
పపరర: దదప తడడససన

100-75/1012

తఇడడ:డ యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:34
లఇ: ససస స
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631
RBE0461095
పపరర: సరపన తడడససన

100-75/1013

భరస : మమణణకయరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:35
లఇ: ససస స
634
LHL2623296
పపరర: ంపజజ బబ లర ఇపలర

100-75/1015

100-75/1018

100-76/254

100-75/160

100-75/163

100-75/166

100-75/168

తఇడడ:డ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:4-103
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
LHL2622132
పపరర: ననగగశరరరపవప ఆలలటట

647
RBE0995375
పపరర: నరహల అలలటట

650
RBE1853894
పపరర: కకమల వవలకపల

653
LHL2623338
పపరర: పపలర మహ మఇగళగరరర

100-75/171

656
RBE0030346
పపరర: కమలమహ కపలవవలమ

100-75/161

659
RBE1368696
పపరర: రజన కకమమర కలమమల
తఇడడ:డ రమమశ
ఇఇటట ననఇ:4-103
వయససస:25
లఇ: పప

639
RBE2166502
పపరర: ససగమణమహ బబ లర ఇపలర

100-75/1020

642
RBE0459628
పపరర: రమమశ కలవనల

100-75/1021

645
LHL3872280
పపరర: రవ మమచరర

100-75/162

తఇడడ:డ పపదద సపమమయలక
ఇఇటట ననఇ:4-100
వయససస:43
లఇ: పప
100-75/164

648
LHL2620094
పపరర: మమరమహ మఇగళగరరర

100-75/165

భరస : ఇసపసకక
ఇఇటట ననఇ:4-101
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-74/678

651
LHL2622876
పపరర: ఆశరపరదఇ మఇగళగరరర

100-75/167

భరస : కకటటశరర రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-102
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-75/169

654
LHL3874542
పపరర: అచచయయ చచనసనబబ యన

100-75/170

తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-103
వయససస:42
లఇ: పప
100-75/172

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:4-103
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-75/174

100-75/1017

తఇడడ:డ బబఇజమమన
ఇఇటట ననఇ:4-99/1
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : దననఇ
ఇఇటట ననఇ:4-103
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : యయసప బమ
ఇఇటట ననఇ:4-103
వయససస:42
లఇ: ససస స
658
RBE0995060
పపరర: మమరరబభబమ కపలలవనల

100-76/255

భరస : కకరణ కకమమర వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-102
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమరరస మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-102
వయససస:69
లఇ: పప
655
LHL3878931
పపరర: బబబ బబ నగర

641
RBE0995839
పపరర: ఉష మఇగళగరరర

636
RBE1239723
పపరర: భభరత మసపల

భరస : రపజజ
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-100
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయససదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-101
వయససస:47
లఇ: పప
652
RBE1088831
పపరర: కకటటశరరరపవప మఇగళగరరర

100-75/1019

తఇడడ:డ రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-100
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : ఆనఇదరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-100
వయససస:70
లఇ: ససస స
649
RBE0353755
పపరర: దడవసహయఇ మఇగళగరరర

638
RBE1640515
పపరర: మహహశ బభబమ బబ లర ఇపలర

100-76/253

తఇడడ:డ వర సపరమ మసపల
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:4-100
వయససస:44
లఇ: ససస స
646
LHL3878253
పపరర: మరరయమహ ఆలలటట

100-75/1016

తఇడడ:డ రపజ బబ లర ఇపలర
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపజజ
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:29
లఇ: పప
643
LHL2620102
పపరర: ఇసపడఇతమహ మమచరర

635
RBE0463851
పపరర: జయమహ మఇగళగరరర

633
RBE1214576
పపరర: పవన కకమమర రవనపలర
తఇడడ:డ జయరపవప రవనపలర
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ మసపల
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:49
లఇ: పప
640
RBE0871699
పపరర: శపయమ కకమమర బబ లర ఇపలర

100-75/1014

తఇడడ:డ యయషయమ
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమరస
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:55
లఇ: పప
637
RBE1239731
పపరర: వర సపరమ మసపల

632
RBE2166494
పపరర: మమణణకయరపజ తడడససన

657
RBE0461152
పపరర: పడసనన కకమమరర వపరర

100-75/173

భరస : యయసస రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-103
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-75/175

660
RBE1523869
పపరర: మమరర కలలవనల

100-84/26

భరస : మమరర బభబమ కలలవనల
ఇఇటట ననఇ:4-103
వయససస:28
లఇ: ససస స
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661
RBE0459685
పపరర: యయసస రతనఇ వపరర

100-75/176

తఇడడ:డ శపయమమయలక
ఇఇటట ననఇ:4-103/1
వయససస:35
లఇ: పప
664
LHL2622470
పపరర: ననగమహ బబ లర ఇపలర

100-75/179

100-76/68

100-75/184

100-75/187

100-76/70

100-75/191

100-74/679

భరస : మహహశ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

674
RBE2166536
పపరర: హహసపసనస మఇగళగరరర

677
RBE0459719
పపరర: సపమమలక మఇగళగరరర

680
RBE1368712
పపరర: సరగజన మఇగళగరరర

683
LHL3879194
పపరర: సఇతతషఇ వవలకపల

100-75/196

686
RBE0994930
పపరర: మహహశ వవలకపల

100-75/188

689
RBE2166551
పపరర: శపఇతమహ వవలకపల
భరస : వజయశశఖర
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:49
లఇ: ససస స

669
LHL4214870
పపరర: చఇదడఇ బభడడద

100-75/183

672
LHL3874450
పపరర: మమరరబభబమ మఇగళగరరర

100-75/186

675
RBE1610682
పపరర: మమనక మఇగళగరరర

100-76/69

తఇడడ:డ రతనఇ మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-106
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-75/189

678
RBE0649822
పపరర: రపణణ మఇగళగరరర

100-75/190

భరస : సపమమయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-75/192

681
RBE2166544
పపరర: రతనఇ మఇగళగరరర

100-75/193

తఇడడ:డ హహసపసనస
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:46
లఇ: పప
100-75/194

684
LHL4215356
పపరర: అబడహఇ లఇకన వవలకపల

100-75/195

తఇడడ:డ వజయ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:35
లఇ: పప
100-75/197

తఇడడ:డ వజయశశఖర
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:27
లఇ: పప
100-75/199

100-75/181

తఇడడ:డ హహసపసనస
ఇఇటట ననఇ:4-106
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : జకశయయ
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : అబడహఇ లఇకన
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:33
లఇ: ససస స
688
RBE1540350
పపరర: వనఇకట రమణ వవలకపల

100-75/185

భరస : మమరర బభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గపలబ షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:41
లఇ: పప
685
RBE0600460
పపరర: సతయవత వవలకపల

671
RBE2166528
పపరర: మహనరపవప బబ లర ఇపలర

666
LHL4215349
పపరర: పడసపదస మఇగళగరరర

తఇడడ:డ మమణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-105/1
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:28
లఇ: పప
682
RBE1853712
పపరర: హసన షరరఫ షపక

100-75/182

తఇడడ:డ హహసపసనస
ఇఇటట ననఇ:4-106
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ రతనఇ మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-106
వయససస:25
లఇ: పప
679
RBE1100841
పపరర: రపజగష మఇగళగరరర

668
LHL2622546
పపరర: ససశల ననమమల

100-75/178

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-105
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-105/1
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-106
వయససస:43
లఇ: ససస స
676
RBE1610690
పపరర: మహహశ బభబమ మఇగళగరరర

100-75/180

భరస : దడవబకఇ
ఇఇటట ననఇ:4-105/1
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడఇ
ఇఇటట ననఇ:4-105/1
వయససస:37
లఇ: ససస స
673
RBE0649780
పపరర: వకకటరరయమహ మఇగళగరరర

665
LHL4215331
పపరర: బభబమ మఇగళగరరర

663
RBE2166510
పపరర: మమరస మహ మఇగళగరరర
భరస : దడవసహయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-104
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-105
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-105
వయససస:31
లఇ: ససస స
670
RBE0461186
పపరర: ననగమణణ బమడడద

100-75/177

భరస : పడసపద
ఇఇటట ననఇ:4-104
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : మహనరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-105
వయససస:51
లఇ: ససస స
667
RBE0995847
పపరర: జజయత మఇగళగరరర

662
RBE0347732
పపరర: మమరర మఇగళగరరర

687
RBE1540343
పపరర: దనవదస అలలటట

100-75/198

తఇడడ:డ ననసరయయ అలలటట
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:26
లఇ: పప
100-75/200

690
RBE2166569
పపరర: వజయశశఖరరపవప వవలకపల

100-75/201

తఇడడ:డ చనయయషయమ
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:54
లఇ: పప
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691
LHL2620185
పపరర: అఇబబదసర వవలకపల

100-75/202

తఇడడ:డ జకశయయ
ఇఇటట ననఇ:4-109
వయససస:35
లఇ: పప
694
RBE1722529
పపరర: చననపప వడచడ

100-75/205

100-75/234

100-75/235

100-76/73

100-76/76

100-75/238

100-76/79

తఇడడ:డ వశరననథ
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
RBE0871723
పపరర: రపజగష వవలకపల

707
RBE1862259
పపరర: రపఢ మఇద

710
RBE0871749
పపరర: జజజ నమహ పసడతల

713
LHL2623049
పపరర: మహలకహమహ దనరర

100-75/241

716
RBE0871764
పపరర: వజయ దనరర

100-76/74

719
LHL3879574
పపరర: భభదడవమహ పసడతల
భరస : అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:52
లఇ: ససస స

699
RBE1853563
పపరర: సఇధయ చచకపస

100-74/680

702
RBE0871707
పపరర: ససరగష వవలకపల

100-76/72

705
RBE1308619
పపరర: పడమల వవలకపల

100-76/75

తఇడడ:డ బభబమ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-85/16

708
LHL3873312
పపరర: అచచయయ పసడతల

100-75/237

తఇడడ:డ పపలర యయ పసడతల
ఇఇటట ననఇ:4-112
వయససస:56
లఇ: పప
100-76/77

711
RBE0871731
పపరర: చన బభబమ రపవప పసడతల

100-76/78

తఇడడ:డ అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-112/1
వయససస:33
లఇ: పప
100-75/239

714
LHL3879236
పపరర: ససతమహ దనరర

100-75/240

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-113
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-76/80

భరస : వవఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-113
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-74/683

100-75/233

తఇడడ:డ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:4-113
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:4-113
వయససస:48
లఇ: పప
718
RBE1912773
పపరర: శవ కకమమరర తతడడటట

100-75/236

భరస : అనఇత పపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:4-112
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : చన బభబమ రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-112/1
వయససస:31
లఇ: ససస స
715
RBE0253237
పపరర: వనఇకటటశరరరర దనరర

701
RBE0460626
పపరర: లకహణ వవలకపలమ

696
RBE0464024
పపరర: ఉషపరన వవలకపల

భరస : ననన చచకపస
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససరగశ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-111 SC COLONY
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-112
వయససస:38
లఇ: పప
712
RBE0871756
పపరర: అరరణ పసడతల

100-76/71

తఇడడ:డ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : జకశయయ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:27
లఇ: ససస స
709
RBE0382911
పపరర: అనఇత పపలర యయ పసడతల

698
RBE0800581
పపరర: కకపపవత బబలరఇకకఇడ

100-75/204

భరస : మలర కపరరరనరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-110
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : లకహణ
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:29
లఇ: ససస స
706
RBE1308635
పపరర: అనసషప వవలకపల

100-75/232

భరస : ఏససదనసన
ఇఇటట ననఇ:4-110/2
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : బభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:47
లఇ: ససస స
703
RBE0871715
పపరర: అనత వవలకపల

695
LHL4214888
పపరర: మలర ఖమరరరనరపవప వవలకపల

693
RBE0723387
పపరర: జజన బభబమ వవలకపల
తఇడడ:డ జకశయయ
ఇఇటట ననఇ:4-109
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడసపదస
ఇఇటట ననఇ:4-110
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ మషప
ఇఇటట ననఇ:4-110
వయససస:27
లఇ: పప
700
LHL2623569
పపరర: ససవపరస మహ వవలకపల

100-75/203

భరస : అఇబబదసర
ఇఇటట ననఇ:4-109
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపడనసస వడచడ
ఇఇటట ననఇ:4-109
వయససస:46
లఇ: పప
697
RBE1309278
పపరర: సపమమయలక వవలకపల

692
RBE0461244
పపరర: మమరర వవలకపల

717
RBE1159939
పపరర: మలలర శరరర తతడడటట

100-74/682

తఇడడ:డ పపనననరపవప తతడడటట
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-75/242

720
RBE1368274
పపరర: లకహణనచనరర ససదద

100-75/243

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:27
లఇ: పప
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721
RBE1640507
పపరర: వశరననథ టటడడటట

100-75/244

తఇడడ:డ పపనన రపవప టటడడటట
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:29
లఇ: పప
724
RBE1088864
పపరర: శవమహ తమహ శశటట

100-75/245

100-75/247

100-75/250

100-75/253

100-75/256

100-75/259

100-75/262

తఇడడ:డ చననహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-121
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
LHL2622017
పపరర: లఇగపరపవప కకగఇటట

737
RBE0467951
పపరర: మమమమమనసన సయయద

740
RBE2166585
పపరర: జజనర సయయద

743
RBE1675958
పపరర: శశకపఇత బబ రశ

100-75/266

746
LHL2620979
పపరర: కపశఇభ సయయద

100-75/254

749
LHL2620383
పపరర: జజన బబగఇ సయయద
భరస : హసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-122
వయససస:38
లఇ: ససస స

729
RBE2166577
పపరర: పడసపదరపవప కకగఇటట

100-75/249

732
RBE0464289
పపరర: కకమభహ వజయ

100-75/252

735
LHL2621050
పపరర: హహసపసన షపక

100-75/255

తఇడడ:డ ననవనషప
ఇఇటట ననఇ:4-119/1
వయససస:69
లఇ: పప
100-75/257

738
RBE0694364
పపరర: సయయద ఖమదర బ

100-75/258

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:4-120
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-75/260

741
RBE2166593
పపరర: సపసదన సయయద

100-75/261

తఇడడ:డ ఖమససమలర
ఇఇటట ననఇ:4-120
వయససస:45
లఇ: పప
100-75/263

744
RBE1854165
పపరర: అకపఇక బబ రశ

100-75/264

తఇడడ:డ సపసదయయ బబ రశ
ఇఇటట ననఇ:4-120/1
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-75/267

భరస : చనహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-121
వయససస:80
లఇ: ససస స
100-75/269

100-76/83

భరస : రవఇదడ
ఇఇటట ననఇ:4-118/4
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదయయ బబ రశ
ఇఇటట ననఇ:4-120/1
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:4-121
వయససస:41
లఇ: ససస స
748
RBE2166619
పపరర: సపసదన సయయద

100-75/251

భరస : ఖరఖససమలర
ఇఇటట ననఇ:4-120
వయససస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-120
వయససస:72
లఇ: పప
745
LHL2620961
పపరర: జజన బబగఇ సయయద

731
RBE0648162
పపరర: మలర శరరర కమహలపలర

726
RBE0871780
పపరర: ననసర షపక

తఇడడ:డ పపదలఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-118
వయససస:61
లఇ: పప

భరస : హససన
ఇఇటట ననఇ:4-120
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హససన
ఇఇటట ననఇ:4-120
వయససస:26
లఇ: ససస స
742
RBE2166601
పపరర: ఖమససమలర సయయద

100-75/248

తఇడడ:డ పడసపదరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-119
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-119/1
వయససస:35
లఇ: పప
739
RBE1368415
పపరర: కరరషపహ షపక

728
RBE0464180
పపరర: కకటటశరరమహ చనటర

100-76/82

తఇడడ:డ మరప సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-115
వయససస:77
లఇ: పప

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-118/3
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-119
వయససస:67
లఇ: ససస స
736
RBE0580126
పపరర: ననగభల మరప షపక

100-75/246

భరస : రపజ
ఇఇటట ననఇ:4-118
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : మమరరయమబభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-118/2
వయససస:35
లఇ: ససస స
733
LHL2620904
పపరర: సపసదనభ షపక

725
RBE1088872
పపరర: శశనవపస రపవప తమహ శశటట

723
RBE1471465
పపరర: యయససదననఇ కమమహలపలర
తఇడడ:డ గమరవయయ కమమహలపలర
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపననయయ తమహ శశటట
ఇఇటట ననఇ:4-115
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : పపదమఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-118
వయససస:75
లఇ: ససస స
730
RBE0600239
పపరర: మమరర కకమమహ

100-76/81

తఇడడ:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : శశనవపస రపవప తమహ శశటట
ఇఇటట ననఇ:4-115
వయససస:34
లఇ: ససస స
727
LHL3879830
పపరర: నననమహ యరమమల

722
RBE0871772
పపరర: వశరననధ తతడడటట

747
RBE0347724
పపరర: కవత వవలకపల

100-75/268

తఇడడ:డ పడభభకర రపవప వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-121
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-75/270

750
LHL2620664
పపరర: హసన సయయద

100-75/271

తఇడడ:డ పపద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-122
వయససస:40
లఇ: పప
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751
RBE0719054
పపరర: హససన సయయద

100-75/272

తఇడడ:డ కసహలర
ఇఇటట ననఇ:4-122
వయససస:47
లఇ: పప
754
RBE2166627
పపరర: మసపసనర మహహద

100-75/273

100-75/275

100-74/686

100-75/280

100-75/282

100-75/284

100-75/287

100-75/288

భరస : సప మయయ
ఇఇటట ననఇ:4-129
వయససస:72
లఇ: ససస స
778
RBE2166650
పపరర: హనసమమహ చసఇడడ
భరస : లకహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-129
వయససస:90
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-75/278

764
RBE0347674
పపరర: దదప వవలకపల

767
RBE0463018
పపరర: దననమహ వవలకపల

770
RBE0259275
పపరర: తతలశమహ వరశ

100-75/281

100-75/283

100-75/285

762
LHL3880572
పపరర: అరరణ నవపరలలరర

100-75/279

765
RBE1676394
పపరర: కకటయయ వవలకపల

100-76/85

768
RBE1475664
పపరర: రవ వవలకపల

100-85/17

771
RBE1368159
పపరర: రపమరరడడడ వరశ

100-75/286

తఇడడ:డ హనమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:4-128
వయససస:42
లఇ: పప
100-74/687

776
RBE0994849
పపరర: అరరణన కకమమరర శశపత

100-75/289

తఇడడ:డ లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-129
వయససస:43
లఇ: పప

100-75/277

తఇడడ:డ ససధనకర వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-126/1
వయససస:25
లఇ: పప

773
RBE1088211
పపరర: వనఇకట సనరపయ ననరపయణ
చసఇడడ
తఇడడ:డ సప మయయ చసఇడడ
ఇఇటట ననఇ:4-129
వయససస:40
లఇ: పప

779
RBE2166668
పపరర: ఆఇదడయ
డ
శశపత

759
RBE0468454
పపరర: సయయద ససబభన

తఇడడ:డ రపజ రపవప వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-125
వయససస:25
లఇ: పప

774
RBE1088229
పపరర: అననరపధ చసఇడడ

100-74/688

భరస : వనఇకట సనరపయ ననరపయణ చసఇడడ
ఇఇటట ననఇ:4-129
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇఢడయ
డ
ఇఇటట ననఇ:4-129
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-75/291

100-76/84

భరస : రపఇబభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-125
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : లఇగపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-128
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-128
వయససస:46
లఇ: ససస స
775
RBE0140707
పపరర: ఆదదననరపయణమహ చసఇడడ

761
LHL3873296
పపరర: రపఇబభబమ నవపలలరర

756
RBE0871798
పపరర: అమర బభష మహహద

భరస : సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:4-124
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : మమరరయమదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-126
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-128
వయససస:69
లఇ: పప
772
RBE1368191
పపరర: అచచమహ వరశ

100-75/276

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-125
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రతస యయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-125/1
వయససస:25
లఇ: ససస స
769
LHL4214896
పపరర: హనమ రరడడడ వరశ

758
LHL2620391
పపరర: జరసతతఇభ సయయద

100-74/685

తఇడడ:డ అబమదల రసనల
ఇఇటట ననఇ:4-123
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:4-125
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : యయషయయ
ఇఇటట ననఇ:4-125
వయససస:34
లఇ: ససస స
766
RBE1640531
పపరర: శపఇతపసడయ శశపత

100-75/274

భరస : సపసదన
ఇఇటట ననఇ:4-124
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గఇటభరపవప వపటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:4-125
వయససస:23
లఇ: ససస స
763
RBE0259473
పపరర: ససమలత చలకమల

755
RBE2166635
పపరర: రసనల మహహద

753
RBE1540210
పపరర: జరరనన మహమహద
భరస : అమర బభషప మహమహద
ఇఇటట ననఇ:4-123
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అమరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:4-123
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:4-124
వయససస:37
లఇ: పప
760
RBE1540335
పపరర: సతయ మమనష వపటటకలరర

100-74/684

తఇడడ:డ రసనల మహమహద
ఇఇటట ననఇ:4-123
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : రసనల
ఇఇటట ననఇ:4-123
వయససస:55
లఇ: ససస స
757
LHL2620201
పపరర: సపసదనవల సయయద

752
RBE1540202
పపరర: సపసదన మహమహద

777
RBE2166643
పపరర: తరరపతమహ చసఇడడ

100-75/290

భరస : శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-129
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-75/292

780
LHL4214912
పపరర: సప మయయ చసఇడడ

100-75/293

తఇడడ:డ లకహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-129/1
వయససస:69
లఇ: పప
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781
RBE0995144
పపరర: లకడహ కకమమరర చసఇడడ

100-75/294

తఇడడ:డ రపమకకషర
ఇఇటట ననఇ:4-130
వయససస:30
లఇ: ససస స
784
RBE0648188
పపరర: మసపసనబ షపక

100-75/297

100-75/300

100-75/303

100-75/306

100-75/309

100-75/311

100-75/314

తఇడడ:డ యయసపపప
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:51
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE0347658
పపరర: శశఖర బభబమ శశపత

797
RBE1166462
పపరర: మరరయమహ అలలటట

800
LHL3881273
పపరర: మరరయమహ అమరపరపప

803
LHL2622090
పపరర: ససధనకర రరడడడ పపలమరయ

100-75/317

806
RBE1308387
పపరర: లకడహ పడసనన పపలకవపయ

100-75/307

809
LHL4214920
పపరర: బడహహయయ ససదద
తఇడడ:డ పపద వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:38
లఇ: పప

789
RBE2166718
పపరర: వనఇకటరతనమహ అకరసనపల

100-75/302

792
LHL3881026
పపరర: మహబబ షపక

100-75/305

795
RBE1675669
పపరర: వసఇత శశపత

100-75/308

భరస : శశఖర బభబమ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-136
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-76/86

798
RBE0460691
పపరర: ననగ మలర యయ నలకకరరస

100-75/310

తఇడడ:డ వనఇకట సపరమ
ఇఇటట ననఇ:4-137
వయససస:43
లఇ: పప
100-75/312

801
RBE0648204
పపరర: ననసర బ షపక

100-75/313

భరస : ససదదయయ
ఇఇటట ననఇ:4-140
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-75/315

804
RBE0382671
పపరర: మటట రరడడడ పలమరయయ

100-75/316

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-142
వయససస:64
లఇ: పప
100-76/87

భరస : ససధనకర రరడడడ పపలకవపయ
ఇఇటట ననఇ:4-142
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-75/319

100-75/299

భరస : బభలసపసదన
ఇఇటట ననఇ:4-135
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మటభటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-142
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : మటభటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-142
వయససస:65
లఇ: ససస స
808
LHL3874203
పపరర: యమకకబమ వవలకపల

100-75/304

భరస : సతయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-140
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-141
వయససస:60
లఇ: ససస స
805
RBE2166726
పపరర: పదనహ పలమరయయ

791
LHL3874187
పపరర: చనమసపసన షపకక

786
LHL3881000
పపరర: మహలకహమహ అకరసనపలర

భరస : లకహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-134
వయససస:90
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససఇదరరపవ అలలటట
ఇఇటట ననఇ:4-136/1
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మసపసన వల
ఇఇటట ననఇ:4-140
వయససస:41
లఇ: ససస స
802
LHL3880408
పపరర: సప మమహ చసఇడడ

100-75/301

తఇడడ:డ ఆనఇదరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-136
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ భమజఇగరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-136/1
వయససస:41
లఇ: పప
799
LHL3879905
పపరర: సపఇసన షపక

788
RBE0141044
పపరర: ననగరతనమహ అకరసనపలర

100-75/296

భరస : రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-133
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససలమరరసపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-135
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభల సపసద షపక
ఇఇటట ననఇ:4-135
వయససస:23
లఇ: ససస స
796
RBE0655001
పపరర: జకశయయ ఆలలటట

100-75/298

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-134
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనమసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-135
వయససస:45
లఇ: పప
793
RBE1540483
పపరర: జజన బబగఇ షపక

785
RBE2166692
పపరర: రఇగయయ అకరసనపలర

783
RBE2166684
పపరర: వజయమహ బబ నగర
భరస : ననసరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-131/1
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-132
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-133
వయససస:46
లఇ: పప
790
LHL3874039
పపరర: బభలసపసదన షపకక

100-75/295

భరస : రపమకకషర
ఇఇటట ననఇ:4-130
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:4-132
వయససస:35
లఇ: ససస స
787
RBE2166700
పపరర: లఇగయయ అకరసనపలర

782
RBE2166676
పపరర: వనఇకటభడమమహ చసఇడడ

807
LHL2621894
పపరర: వరలకకహ ససదద

100-75/318

భరస : చనవనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-145
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-75/320

810
LHL4214938
పపరర: లకడహననరపయణ ససదద

100-75/321

తఇడడ:డ పపద వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:35
లఇ: పప
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811
RBE0383810
పపరర: సపమమమ జయఇ ససదద

100-75/322

భరస : లకడహననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:32
లఇ: ససస స
814
LHL2621795
పపరర: వనఇకటటశరరరర ససదద

100-75/325

100-75/328

100-75/331

100-76/88

100-75/334

100-75/336

100-75/339

భరస : దనవద
ఇఇటట ననఇ:4-157
వయససస:34
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE1308353
పపరర: ఖరఖరరన బ షపక

827
RBE1453901
పపరర: జజన సయయద

830
LHL3881125
పపరర: రపహహలక వడడడ

833
RBE2166775
పపరర: జయరపవప శశపత

100-75/342

836
RBE1176172
పపరర: సఇధయ మమమడడ

100-76/89

839
RBE1239657
పపరర: బభయమహ వవలకపల
భరస : దడవదనసస వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-157
వయససస:57
లఇ: ససస స

819
LHL2622140
పపరర: మరరయరపజ మఇగళగరరర

100-75/330

822
RBE0800433
పపరర: అకబర అల షపక

100-75/333

825
RBE1308361
పపరర: పపదద హహసపసన షపక

100-76/90

తఇడడ:డ లతఫ సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-150
వయససస:68
లఇ: పప
100-76/91

828
LHL3874138
పపరర: రపఇబభబమ వడడడ

100-75/335

తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-153
వయససస:36
లఇ: పప
100-75/337

831
LHL3881521
పపరర: మమరస మహ శశపత

100-75/338

భరస : మరరయదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-154
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-75/340

834
RBE0347559
పపరర: యమకకబమ మమమడడ

100-75/341

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-155
వయససస:43
లఇ: పప
100-76/92

తఇడడ:డ యమకకభమ
ఇఇటట ననఇ:4-155
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-75/343

100-75/327

తఇడడ:డ పపదద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-150
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-154
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : యమకకబమ
ఇఇటట ననఇ:4-155
వయససస:44
లఇ: ససస స
838
RBE0259101
పపరర: ధనలకడహ యరమమల

100-75/332

భరస : మరరయదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-153
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-154
వయససస:42
లఇ: పప
835
RBE0385005
పపరర: బమచచమహ మమమడడ

821
RBE0466169
పపరర: ససభభన షపక

816
RBE2166742
పపరర: ననగమణణ మదదదకకఇట

తఇడడ:డ ఏససదననఇ
ఇఇటట ననఇ:4-150
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసర సపహహబ సయయద
ఇఇటట ననఇ:4-152
వయససస:81
లఇ: పప

తఇడడ:డ చన వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-153
వయససస:56
లఇ: పప
832
RBE2166767
పపరర: మరరయదనసస శశపత

100-75/329

భరస : పపదద హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-150
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-150/1
వయససస:69
లఇ: పప
829
LHL3874146
పపరర: గగపయయ వడడడ

818
LHL2621845
పపరర: అనఇతరపవమహ జఇగరల

100-75/324

భరస : పపలమరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-148
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-150
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : అకబర ఆల
ఇఇటట ననఇ:4-150
వయససస:33
లఇ: ససస స
826
RBE2166759
పపరర: ఆనఇదరపవప జఇగరల

100-75/326

భరస : ఆనఇదరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-150
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : ససబభన
ఇఇటట ననఇ:4-150
వయససస:38
లఇ: ససస స
823
RBE0800599
పపరర: అసహత అఇజమ షపక

815
LHL2621878
పపరర: శపరద సనరగజ

813
RBE2166734
పపరర: పపలర మహ ససదద
భరస : పపదదవనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటభచనరర
ఇఇటట ననఇ:4-148
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-149/A
వయససస:45
లఇ: పప
820
RBE0386557
పపరర: షపక శరరఫ

100-75/323

భరస : బడహమయయచనరర
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-147/1
వయససస:49
లఇ: పప
817
RBE0460527
పపరర: సపమయయలక మఇగళగరరర

812
RBE0648212
పపరర: ననగగఇదడఇ ససదద

837
RBE1961929
పపరర: మరరయమహ నననవనపప గభ

100-74/689

భరస : సపఇబయయ నననవనపప గభ
ఇఇటట ననఇ:4-157
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-75/344

840
RBE0871806
పపరర: ససఇదర రపవప యరమమల

100-76/93

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-157
వయససస:36
లఇ: పప
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841
RBE1239665
పపరర: రతనకకమమరర వవలకపల

100-75/345

భరస : కకషర వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-157/1
వయససస:39
లఇ: ససస స
844
RBE0463430
పపరర: యరపమల కకపప మణణ

100-75/348

100-75/351

100-75/355

100-75/358

100-75/361

100-75/364

100-75/367

తఇడడ:డ లమజరరస
ఇఇటట ననఇ:4-175
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

854
LHL3881034
పపరర: మరరయమహ బమడడగరపప గమ

857
RBE1640549
పపరర: ససజనయ ఇశశఇ

860
RBE1540392
పపరర: ససలలచన తరర

863
RBE2166809
పపరర: డడవడ రపజ బబ లర ఇపలర

100-75/370

866
RBE0995417
పపరర: మరరయమహ అలలటట

100-75/359

869
RBE2166825
పపరర: కరజయమ గడడడ పరరస
తఇడడ:డ లమజరస
ఇఇటట ననఇ:4-175
వయససస:48
లఇ: ససస స

849
RBE1176388
పపరర: మణణ బమడడదడ

100-75/354

852
LHL2620920
పపరర: చన మరరయమహ బమడడగరపప గమ

100-75/357

855
RBE0601112
పపరర: బడడగగపప గమ అరరణ

100-75/360

భరస : పడభమదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-170/1
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-75/362

858
RBE1540376
పపరర: మరరయమహ తరర

100-75/363

భరస : సపలయయ తరర
ఇఇటట ననఇ:4-172
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-75/365

861
RBE1540400
పపరర: చఇదడపపల తరర

100-75/366

తఇడడ:డ సపలయయ తరర
ఇఇటట ననఇ:4-172
వయససస:26
లఇ: పప
100-75/368

864
RBE2166817
పపరర: రతస మహ ఇసడఇ

100-75/369

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-173
వయససస:70
లఇ: ససస స
100-75/371

భరస : యమకకభమ
ఇఇటట ననఇ:4-173-1
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-75/373

100-75/350

భరస : యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-170/1
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలకపనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-172/2
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజరరర
ఇఇటట ననఇ:4-173/1
వయససస:49
లఇ: పప
868
LHL2623619
పపరర: వదనయసపగర గడడడ పరరస

100-75/356

తఇడడ:డ సపలయయ తరర
ఇఇటట ననఇ:4-172
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ ఇసస ఇస
ఇఇటట ననఇ:4-172/1
వయససస:30
లఇ: పప
865
LHL2620490
పపరర: భకఇ బబ నగర

851
LHL2620912
పపరర: పపలర మహ బమడడగరపప గమ

846
RBE2166783
పపరర: రపమమ యమననల

తఇడడ:డ బభబమరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-167
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సఇతతశ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:4-171/2
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రపమచఇదడయయ తరర
ఇఇటట ననఇ:4-172
వయససస:48
లఇ: పప
862
RBE1397422
పపరర: సఇతతష కకమమర ఇసస ఇస

100-75/353

భరస : మరరయదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-170/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-171
వయససస:65
లఇ: ససస స
859
RBE1540384
పపరర: సపలయయ తరర

848
LHL3880598
పపరర: రపజకకమమరర బభడడద

100-75/347

తఇడడ:డ పపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:4-160
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : యమకకబమ
ఇఇటట ననఇ:4-170/1
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యమకకబమ
ఇఇటట ననఇ:4-170/1
వయససస:40
లఇ: పప
856
RBE2166791
పపరర: వజయ యమననల

100-75/349

భరస : బభబభరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-167
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యమకకబమ
ఇఇటట ననఇ:4-170/1
వయససస:38
లఇ: పప
853
LHL3873486
పపరర: మరరయదనసస బమడడగరపప గభ

845
LHL3880085
పపరర: పడమలమదడవ యమననల

843
LHL4215372
పపరర: దనవదస యరమమల
తఇడడ:డ యహన యరమమల
ఇఇటట ననఇ:4-157/A
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : రపమమ
ఇఇటట ననఇ:4-160
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : యయససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-163
వయససస:58
లఇ: ససస స
850
LHL2620342
పపరర: యహనస బమడడగపప గమ

100-75/346

తఇడడ:డ దడవదనసస వవలకపలమ
ఇఇటట ననఇ:4-157/1
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-157A
వయససస:67
లఇ: ససస స
847
RBE0383521
పపరర: ఎలషమహ బబ లర ఇపలర

842
RBE1239673
పపరర: కకషర వవలకపలమ

867
RBE0995433
పపరర: యమకకభమ అలలటట

100-75/372

తఇడడ:డ పప లయయ
ఇఇటట ననఇ:4-173-1
వయససస:33
లఇ: పప
100-75/374

870
RBE1054378
పపరర: జజయతయత మమచవరపప

100-75/375

తఇడడ:డ ఇసపసక మమచవరపప
ఇఇటట ననఇ:4-177
వయససస:27
లఇ: ససస స
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871
RBE1946144
పపరర: పడవలర క మమచవరపప

100-75/376

తఇడడ:డ ఇసపకక మమచవరపప
ఇఇటట ననఇ:4-177
వయససస:25
లఇ: ససస స
874
LHL3881091
పపరర: మరరయమహ మమచవరపప

100-75/378

100-75/380

100-75/383

100-75/386

100-75/389

100-75/392

100-75/395

భరస : సఇసప నస
ఇఇటట ననఇ:4-181/1
వయససస:65
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
LHL2620516
పపరర: పడసపద కకమమహ

887
RBE1309336
పపరర: మమణణకయ రపజ బభడడద

890
LHL2621860
పపరర: జయమహ కమమలపలర

893
RBE0600759
పపరర: మరరయమహ కమలపలర

100-75/398

896
RBE2166858
పపరర: భకఇ కమమలపలర

100-75/387

899
LHL2621035
పపరర: కకమమరర కకమమహ
భరస : జయరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-181/2
వయససస:50
లఇ: ససస స

879
RBE0459933
పపరర: మరరయ బభబమ బబ నగర

100-75/382

882
RBE2166841
పపరర: దనవదస బబ నగర

100-75/385

885
LHL2621142
పపరర: యయసమమహ కమహలపలర

100-75/388

భరస : భకఇ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-75/390

888
RBE1677731
పపరర: కకటటశరరర కగడఇ

100-75/391

భరస : నగరపజ కగడఇ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-75/393

891
LHL3873429
పపరర: మరరయదనసస కమహలపలర

100-75/394

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:42
లఇ: పప
100-75/396

894
RBE1368373
పపరర: యయససదనసస కమహలపలర

100-75/397

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:42
లఇ: పప
100-75/399

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:54
లఇ: పప
100-75/401

100-75/379

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-178
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : మరరయ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయససధనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:26
లఇ: పప
898
LHL2621134
పపరర: పపననమహ మమడడ

100-75/384

భరస : గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:80
లఇ: ససస స

భరస : మరరయదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:38
లఇ: ససస స
895
RBE1368738
పపరర: యయససబభబమ కమహలపలర

881
RBE0461384
పపరర: మరరయమహ బబ ననగర

876
LHL2620136
పపరర: అశశక బబ నగర

తఇడడ:డ దనవద
ఇఇటట ననఇ:4-178
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ బభబమరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:37
లఇ: పప
892
LHL3880119
పపరర: మరరయమహ కమమలపలర

100-75/381

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ భకఇ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:30
లఇ: పప
889
LHL2620334
పపరర: ననగయయ కమహలర పలర

878
RBE0259200
పపరర: కకటటశరరర బబ ననగర

100-76/94

తఇడడ:డ దనవదస
ఇఇటట ననఇ:4-178
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : అశశక
ఇఇటట ననఇ:4-178
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మరరయదనసస బబ నగప
ఇఇటట ననఇ:4-178/1
వయససస:22
లఇ: ససస స
886
RBE1309328
పపరర: మమరరయమబభబమ కమహలపలర

100-88/656

భరస : మరరయ బభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-178
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : దనవదస
ఇఇటట ననఇ:4-178
వయససస:65
లఇ: ససస స
883
RBE1722453
పపరర: మరరయమహ బబ నగప

875
RBE1384569
పపరర: బబలల షపక

873
RBE0871814
పపరర: కకషప ర మమచవరపప
తఇడడ:డ ఇసపకక
ఇఇటట ననఇ:4-177
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదన వపయర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-177/3
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరరయదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-178
వయససస:37
లఇ: ససస స
880
RBE0461350
పపరర: ఎలషమహ బబ నగర

100-75/377

తఇడడ:డ మటట యయ
ఇఇటట ననఇ:4-177
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : ఇసపసకక
ఇఇటట ననఇ:4-177/2
వయససస:68
లఇ: ససస స
877
LHL3880580
పపరర: మమరమహ బబ నగర

872
RBE2166833
పపరర: ఇసపసకక మమచవరపప

897
RBE2166866
పపరర: మకతతయఇజయ పడసపద గగళళ

100-75/400

తఇడడ:డ మఇగయయ గగళళ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:83
లఇ: పప
100-75/402

900
RBE2166874
పపరర: సఇసప నస మమడడ

100-75/403

తఇడడ:డ రపబరట
ఇఇటట ననఇ:4-181/2
వయససస:64
లఇ: పప
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901
RBE1176362
పపరర: సపగర బభబమ మమడడ

100-75/406

తఇడడ:డ శపఇసప నస
ఇఇటట ననఇ:4-181-2
వయససస:29
లఇ: పప
904
RBE1223569
పపరర: రగజజ మమఇదనడ

100-75/140

100-75/409

100-75/412

100-75/415

100-75/418

100-75/421

100-76/97

తఇడడ:డ సతయఇ చలకమమల
ఇఇటట ననఇ:4-185/1
వయససస:41
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE0655779
పపరర: పసచచయయ ఆడచపప

917
LHL2621027
పపరర: బమజర కమమహలపలర

920
RBE0463109
పపరర: శశపత దనరరక

923
RBE1308551
పపరర: రమమదడవ గపరర

100-75/423

926
LHL2620755
పపరర: సతయఇ చలకమమల

100-75/416

929
RBE0723478
పపరర: లకహమహ మమమనఇ
భరస : రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-185/1
వయససస:45
లఇ: ససస స

909
LHL2620367
పపరర: యయసమహ కమహలపలర

100-75/411

912
RBE0461400
పపరర: వసఇతకకమమరర ఆడచపప

100-75/414

915
RBE2166890
పపరర: ననగరపజ ఆడచపప

100-75/417

తఇడడ:డ సఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:4-184
వయససస:46
లఇ: పప
100-75/419

918
LHL2621241
పపరర: చఇదడలల తనళళపప గమ

100-75/420

తఇడడ:డ ననగరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-184/1
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-76/95

921
LHL3880101
పపరర: మమతనయలక గపరర

100-76/96

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-184/3
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-76/98

924
RBE1309286
పపరర: రవ కకమమర శశపత

100-75/422

తఇడడ:డ జయరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-185
వయససస:26
లఇ: పప
100-75/442

తఇడడ:డ దసరర యయ
ఇఇటట ననఇ:4-185/1
వయససస:68
లఇ: పప
100-75/444

100-75/408

భరస : ననగరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-184
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ గపరర
ఇఇటట ననఇ:4-184/3
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతచస యయచన
ఇఇటట ననఇ:4-185
వయససస:46
లఇ: పప
928
LHL2622314
పపరర: దసరర రపవప చలకమమల

100-75/413

భరస : చనరరరస
ఇఇటట ననఇ:4-184/1
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ గపరర
ఇఇటట ననఇ:4-184/3
వయససస:26
లఇ: పప
925
RBE2166916
పపరర: రఇగయయ కమమలపలర

911
RBE0382143
పపరర: ననగరపజ తనళపప గమ

906
LHL2621456
పపరర: భభగయమహ శశపత

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-182/1
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-184/1
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : సతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-184/1
వయససస:57
లఇ: ససస స
922
RBE1308544
పపరర: రపమమ గపరర

100-75/410

తఇడడ:డ ససఇదరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-184
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-184
వయససస:88
లఇ: పప
919
LHL2621746
పపరర: రఇగమహ శలకమమల

908
RBE0258368
పపరర: సపమమమ జయఇ శశపత

100-75/405

భరస : గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-182
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయయ తనళపప గమ
ఇఇటట ననఇ:4-184
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : మమరరయమదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-184
వయససస:35
లఇ: ససస స
916
RBE2166908
పపరర: సఇదయయ ఆడచపప

100-75/407

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-182
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : రఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-183
వయససస:47
లఇ: ససస స
913
RBE0464164
పపరర: ఎలర మహ ఆడచపప

905
LHL2620995
పపరర: లఇగమహ కకమమహ

903
RBE2166882
పపరర: పసచచయయ చనటభర
తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-181/3
వయససస:69
లఇ: పప

భరస : ఏసస
ఇఇటట ననఇ:4-182
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : గమరవమహ
ఇఇటట ననఇ:4-182
వయససస:52
లఇ: ససస స
910
LHL2620797
పపరర: మమరస మహ పటభడ

100-75/404

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-181/3
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ మమఇదనడ
ఇఇటట ననఇ:4/182
వయససస:39
లఇ: ససస స
907
LHL2621464
పపరర: కపటమహ శశపత

902
LHL2621399
పపరర: పపలర మహ చనటభర

927
LHL2620771
పపరర: యయషయయ చలకమమల

100-75/443

తఇడడ:డ సతయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-185/1
వయససస:36
లఇ: పప
100-75/445

930
RBE0259499
పపరర: వనఇకట రమణ చలకమమల

100-76/99

భరస : దసరపరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-185/1
వయససస:39
లఇ: ససస స
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931
RBE0460097
పపరర: ఏసయయ ననననపప గమ

100-75/446

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-185/2
వయససస:45
లఇ: పప
934
RBE0995219
పపరర: పసచచమహ శశపత

100-75/447

100-75/448

100-75/449

100-76/106

100-75/452

100-76/109

100-75/456

తఇడడ:డ సపమమయలక
ఇఇటట ననఇ:4-192/1
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE0386045
పపరర: మరరయమహ చఇతన

947
RBE0994815
పపరర: సతష కకమమర బబ ఇతన

950
RBE0385799
పపరర: పడమల పటభడ

953
RBE1722420
పపరర: మమనక పప లలండపలర

100-76/111

956
LHL2622389
పపరర: ఏలశమమహ పప లలపలర

100-76/107

959
LHL3878295
పపరర: వససఇధరపదడవ ఉబమబపలర
భరస : సమభయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-193
వయససస:65
లఇ: ససస స

939
LHL3881059
పపరర: కపశమహ వవలకపల

100-76/105

942
RBE2166932
పపరర: పడసపద వవలకపల

100-75/451

945
RBE0649244
పపరర: శపరమహ వవర లకపల

100-76/108

భరస : యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-189
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-75/453

948
RBE2166940
పపరర: రవరపజ బబ ఇతన

100-75/454

తఇడడ:డ జయపపల
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:52
లఇ: పప
100-76/110

951
RBE1720069
పపరర: రపమకకషర పలర పప

100-75/455

తఇడడ:డ ననరపయణ పలర పప
ఇఇటట ననఇ:4-190/5
వయససస:24
లఇ: పప
100-75/457

954
RBE2166957
పపరర: శశరర పప లపలర

100-75/458

తఇడడ:డ చననయసపపప
ఇఇటట ననఇ:4-191
వయససస:64
లఇ: పప
100-76/112

భరస : శశరర
ఇఇటట ననఇ:4-191
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-75/459

100-76/103

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-189
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరగష పప లలండపలర
ఇఇటట ననఇ:4-191
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : ససరగష
ఇఇటట ననఇ:4-191
వయససస:46
లఇ: ససస స
958
LHL2620854
పపరర: రఇగయయ పపటభడ

100-75/450

తఇడడ:డ వనఇకపటరతనఇ పటభడ
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశరర
ఇఇటట ననఇ:4-191
వయససస:42
లఇ: పప
955
LHL2621092
పపరర: ఏసమహ పప లలపలర

941
RBE1088807
పపరర: వజయ చఇత

936
LHL2622694
పపరర: రపహహలక కడడయఇ

భరస : రపజజరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-188
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ రపజ బబ ఇతన
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : రవరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:54
లఇ: ససస స
952
LHL2622637
పపరర: ససరగష పప లలపలర

100-76/104

భరస : వజయ
ఇఇటట ననఇ:4-189
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ రపజ బబ ఇత
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:36
లఇ: పప
949
LHL2621084
పపరర: దడవమహ బబ ఇత

938
LHL2621308
పపరర: మమరస మహ వవలకపల

100-76/101

భరస : ఇరరహయమ
ఇఇటట ననఇ:4-187
వయససస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరపయణ చఇత
ఇఇటట ననఇ:4-189
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : పడసపదస
ఇఇటట ననఇ:4-189
వయససస:38
లఇ: ససస స
946
RBE0253591
పపరర: అలలగరపఇడర బబ ఇత

100-76/102

భరస : మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-188
వయససస:95
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-189
వయససస:42
లఇ: పప
943
LHL3879715
పపరర: హహపససబభ వవలకపల

935
LHL2621258
పపరర: వకకటరరయమహ శశపత

933
RBE1308478
పపరర: మమరస మహ కకడడదడటట
తలర : వరమహ కకడడదడటట
ఇఇటట ననఇ:4-185/3
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : జగమమస
ఇఇటట ననఇ:4-186/1
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-188
వయససస:59
లఇ: పప
940
LHL2621506
పపరర: పపద మమతస యయ వవలకపల

100-76/100

భరస : ఆనఇదరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-185/3
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జగమస
ఇఇటట ననఇ:4-186-1
వయససస:38
లఇ: ససస స
937
RBE2166924
పపరర: రపజజరపవప వవలకపల

932
LHL2621498
పపరర: వరమహ కకడడదడటట

957
RBE0871822
పపరర: జజన బభషప షపకగ

100-76/113

తఇడడ:డ సపసదన షపకగ
ఇఇటట ననఇ:4-192
వయససస:28
లఇ: పప
100-76/114

960
RBE2166965
పపరర: యయససరతనఇ పపరరపప గమ

100-75/460

తఇడడ:డ యమకకబమ
ఇఇటట ననఇ:4-195
వయససస:69
లఇ: పప
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961
LHL2623130
పపరర: ససజజత పపరరపప గమ

100-76/115

తఇడడ:డ ఏససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-195
వయససస:36
లఇ: ససస స
964
RBE0871855
పపరర: యన జజయత పపరరపప గమ

100-76/118

100-76/119

100-75/463

100-76/122

100-75/466

100-76/125

100-75/470

భరస : ససధనకరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-201
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
LHL3879947
పపరర: వజయమహ వవలకపల

977
RBE2166999
పపరర: పడభభకరరపవప వవలకపల

980
LHL3873577
పపరర: కకఇడలక నరపల

983
RBE0871871
పపరర: గరత వవలకపల

100-76/128

986
RBE0468140
పపరర: మణణమహ వవలకపల

100-76/123

989
RBE2167013
పపరర: లకహయయ శశపత
తఇడడ:డ లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-203
వయససస:52
లఇ: పప

969
LHL3874617
పపరర: చన మమతస యయ పపలకపల

100-75/462

972
LHL2620656
పపరర: శవకకమమరర వవలకపల

100-76/121

975
LHL4214961
పపరర: రవకకమమర వవలకపల

100-75/465

తఇడడ:డ పడభభకర రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:36
లఇ: పప
100-75/467

978
LHL2621621
పపరర: దదనమహ వవలకపల

100-76/124

తఇడడ:డ పడభభకరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-75/468

981
LHL3873684
పపరర: శశనవపసరపవప నరపల

100-75/469

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:4-198/1
వయససస:42
లఇ: పప
100-76/126

984
RBE0871889
పపరర: పడవణ కకమమర వవలకపల

100-76/127

తఇడడ:డ కకటటశరర రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-199
వయససస:28
లఇ: పప
100-76/129

భరస : ఎసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-200
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-76/131

100-75/461

భరస : శవపడసపద
ఇఇటట ననఇ:4-197
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశరర రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-199
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : యయససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-199
వయససస:60
లఇ: ససస స
988
LHL2621225
పపరర: అకసమహ వవలకపల

100-75/464

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:4-198/1
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-199
వయససస:57
లఇ: పప
985
RBE2167732
పపరర: వజయమహ వవలకపల

971
RBE2166981
పపరర: దననయయలక వవలకపల

966
RBE0995680
పపరర: పడదదప కకమమర వవలకపల

తఇడడ:డ దననయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-197
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:32
లఇ: ససస స
982
RBE2167005
పపరర: కకటటశరర రపవప వవలకపలమ

100-76/120

భరస : దననయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-197
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడభభకరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:31
లఇ: పప
979
RBE1176222
పపరర: జజతసత పసడయదరరరన వవలకపల

968
LHL2621316
పపరర: సపనహలత వవలపల

100-76/117

తఇడడ:డ పడభమ దనసస
ఇఇటట ననఇ:4-196
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-197
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-197
వయససస:36
లఇ: ససస స
976
RBE0347617
పపరర: చరఇజవ వవలకపల

100-74/690

తఇడడ:డ దనవదస
ఇఇటట ననఇ:4-196
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దననయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-197
వయససస:42
లఇ: పప
973
LHL2621290
పపరర: మరరయమహ వవలకపల

965
RBE1807858
పపరర: పడవలర క వవలకపల

963
RBE0461434
పపరర: రపహహలక పపరరపప గమ
భరస : యయససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-195
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ పడసపద వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-196
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : దనవదస
ఇఇటట ననఇ:4-196
వయససస:68
లఇ: ససస స
970
RBE2166973
పపరర: శవపడసపద వవలకపల

100-76/116

భరస : యమకకబమ
ఇఇటట ననఇ:4-195
వయససస:95
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏసనరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-195
వయససస:32
లఇ: ససస స
967
LHL2621282
పపరర: వజయమహ వవలకపల

962
LHL3879384
పపరర: దననమహ పపరరపప గమ

987
RBE0871897
పపరర: మరరయ దనసస వవలకపల

100-76/130

తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-200/1
వయససస:38
లఇ: పప
100-75/471

990
LHL3879327
పపరర: మరరయమహ శశపత

100-76/132

భరస : లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-203
వయససస:90
లఇ: ససస స
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991
RBE1308593
పపరర: కపవవరర శశపత

100-76/133

తఇడడ:డ లకహయయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-203
వయససస:28
లఇ: ససస స
994
LHL2621159
పపరర: సపఇబయయ కకమమహ

100-75/472

100-75/475

100-76/137

100-75/477

100-75/480

100-75/483

100-75/485

భరస : చననఆఇడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-208
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE0460493
పపరర: సజరన కకమమర పటభడ

1007 RBE0994757
పపరర: దన రపజ తమహశశటట

1010 RBE2167757
పపరర: సపమమమ జయఇ పపలవరరస

1013 RBE2167039
పపరర: చనన ఆఇదడ వవలకపల

100-76/142

1016 RBE0871913
పపరర: రపబరరట వవలకపల

100-75/478

1019 RBE0460394
పపరర: శపఇసప నస వవలకపల
తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-208A
వయససస:57
లఇ: పప

999
LHL2620953
పపరర: సతయవత పటభడ

100-76/136

1002 RBE0871905
పపరర: అశశక కకమమర వవలకపల

100-76/139

1005 RBE0994682
పపరర: కకఇడమహ తమహశశటట

100-75/479

భరస : లలరరద
ఇఇటట ననఇ:4-206
వయససస:71
లఇ: ససస స
100-75/481

1008 RBE1176537
పపరర: కకరరటఇ తమహషపటట

100-75/482

తఇడడ:డ లలరరద
ఇఇటట ననఇ:4-206
వయససస:27
లఇ: పప
100-76/140

1011 RBE0460675
పపరర: ససమఇత వవలకపల

100-75/484

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:4-207
వయససస:32
లఇ: పప
100-75/486

1014 LHL3880226
పపరర: మమరర వవలకపల

100-76/141

భరస : యలర మఇద
ఇఇటట ననఇ:4-207
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-76/143

తఇడడ:డ చన అఇడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-208
వయససస:28
లఇ: పప
100-76/145

100-75/474

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:4-205
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-207
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలమఇద వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-207
వయససస:28
లఇ: పప
1018 RBE2167765
పపరర: యయసమహ వవలకపల

100-76/138

భరస : పపషపరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-206/1
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ససమఇత వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-207
వయససస:28
లఇ: ససస స
1015 RBE1309351
పపరర: కకరణ వవలకపల

1001 RBE0462895
పపరర: మమరరమహ పటభడ

996
RBE0995342
పపరర: ససజనయ పటభడ

భరస : దనవదస
ఇఇటట ననఇ:4-205
వయససస:65
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలరరద
ఇఇటట ననఇ:4-206
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-206
వయససస:52
లఇ: పప
1012 RBE1239640
పపరర: సపరత వవలకపల

100-75/476

తఇడడ:డ దనవద
ఇఇటట ననఇ:4-205A
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకరరటఇ
ఇఇటట ననఇ:4-206
వయససస:78
లఇ: పప
1009 RBE2167021
పపరర: యలమఇద వవలకపల

998
RBE1946169
పపరర: సపయ అరరణ కకమమర గగళర

100-76/135

భరస : రపజ కకటట
ఇఇటట ననఇ:4-205
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : సజరన కకమమర
ఇఇటట ననఇ:4-205
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భభషణఇ
ఇఇటట ననఇ:4-205/1
వయససస:52
లఇ: పప
1006 RBE0994732
పపరర: లలరరద తమహశశటట

100-75/473

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర గగళర
ఇఇటట ననఇ:4-205
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : సపఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:4-205
వయససస:40
లఇ: ససస స
1003 LHL2623171
పపరర: పపషపరపజ వపరరవరరస

995
LHL3873619
పపరర: రపజ కకటట పటభడ

993
LHL2621118
పపరర: కరరణమహ శశపత
భరస : ఏలయమ
ఇఇటట ననఇ:4-204
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన పడసపద పటభడ
ఇఇటట ననఇ:4-205
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపఇబయయ కకమమహ
ఇఇటట ననఇ:4-205
వయససస:23
లఇ: ససస స
1000 LHL2621100
పపరర: ససబభగయఇ కకమమహ

100-76/134

భరస : యసపపప
ఇఇటట ననఇ:4-203
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-205
వయససస:44
లఇ: పప
997
RBE1640523
పపరర: కపవయ కకమమహ

992
RBE2167740
పపరర: మరరయమహ శశపత

1017 RBE1308577
పపరర: రపకగష వవలకపల

100-76/144

తఇడడ:డ చనన ఆఇడడడ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-208
వయససస:26
లఇ: పప
100-75/487

1020 LHL2622041
పపరర: గమఇడమహ వవలకపల

100-76/146

భరస : శశరపమమలక
ఇఇటట ననఇ:4-209
వయససస:78
లఇ: ససస స
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1021 RBE0871921
పపరర: సలమమ షపక

100-76/147

తఇడడ:డ మసపసన వల
ఇఇటట ననఇ:4-209
వయససస:28
లఇ: ససస స
1024 RBE2167047
పపరర: ననగయయ శశపత

100-75/490

100-75/491

100-75/492

100-76/153

100-75/494

100-75/497

100-76/158

భరస : లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-214
వయససస:70
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 RBE0383372
పపరర: దడవమహ జయవరపప

1037 LHL2622686
పపరర: మరరయదనసస మమడడ

1040 LHL2621357
పపరర: ససలలచన కకడడదడటట

1043 LHL3872298
పపరర: యబమ పపరరపప గమ

100-75/500

1046 RBE2167062
పపరర: లచచయయ కకడడదడటట

100-76/154

1049 RBE2167070
పపరర: రతస యయ శశపత
తఇడడ:డ పపదననగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-215
వయససస:45
లఇ: పప

1029 LHL2622926
పపరర: యయసమహ ఆలలటట

100-76/151

1032 LHL2622892
పపరర: రపణణ మమడడ

100-76/152

1035 RBE2167773
పపరర: వరమహ జయవరపప

100-76/155

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-212
వయససస:75
లఇ: ససస స
100-75/495

1038 RBE0995300
పపరర: ససరగష పపరరపప గమ

100-75/496

తఇడడ:డ యభమ
ఇఇటట ననఇ:4-213
వయససస:35
లఇ: పప
100-76/156

1041 LHL3881281
పపరర: ససశల కకడడదడటట

100-76/157

భరస : ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-213
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-75/498

1044 LHL3873536
పపరర: రమమష పపరరపప గమ

100-75/499

తఇడడ:డ యబమ
ఇఇటట ననఇ:4-213/1
వయససస:33
లఇ: పప
100-75/501

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-214
వయససస:72
లఇ: పప
100-76/160

100-76/149

భరస : మరరయదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-212
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-213/1
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-214
వయససస:42
లఇ: పప
1048 LHL2622900
పపరర: జయమహ కకడడదడటట

100-75/493

భరస : యయషయమ
ఇఇటట ననఇ:4-213
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : ససరగష
ఇఇటట ననఇ:4-213
వయససస:30
లఇ: ససస స
1045 LHL3874021
పపరర: శశనవపస రపవప కకడడదడటట

1031 RBE1176305
పపరర: రతన కకమమరర మమడడ

1026 LHL2622884
పపరర: రరతమహ శశపత

భరస : భమజఇగరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-211/1
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-212/2
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ యయసయయ కకడడడడటట
ఇఇటట ననఇ:4-213
వయససస:34
లఇ: పప
1042 RBE0995607
పపరర: ససభభషసణణ పపరరపప గమ

100-76/150

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-212
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-212/1
వయససస:42
లఇ: పప
1039 RBE1309369
పపరర: దననయయ కకడడడడటట

1028 LHL3880911
పపరర: జజనమహ మఇగళగరరర

100-75/489

భరస : ఆనఇదరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-210
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-212
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-212
వయససస:64
లఇ: ససస స
1036 LHL3874435
పపరర: పడసపదస చలకప

100-76/148

భరస : ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-211
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-212
వయససస:29
లఇ: పప
1033 LHL3880929
పపరర: కకపమహ మమడడ

1025 LHL2621209
పపరర: దదనమహ శశపత

1023 RBE1640473
పపరర: ఎసపస రర శశపత
భరస : పపలర రపవప శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-210
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-210
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయసస దననఇ
ఇఇటట ననఇ:4-211
వయససస:52
లఇ: పప
1030 RBE1168849
పపరర: రతన రపజ మమడడ

100-75/488

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-210
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-210
వయససస:59
లఇ: పప
1027 RBE2167054
పపరర: ననగగశరరరపవప మఇగళగరరర

1022 RBE0723403
పపరర: పపలమర రపవప శశపత

1047 LHL2622793
పపరర: వనఇకమహ కకడడదడటట

100-76/159

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-214
వయససస:90
లఇ: ససస స
100-75/502

1050 LHL2623163
పపరర: మమరమహ శశపత

100-76/161

భరస : రతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-215
వయససస:48
లఇ: ససస స
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1051 RBE2167781
పపరర: రపహహలక శశపత

100-76/162

భరస : పపదననగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-215
వయససస:74
లఇ: ససస స
1054 RBE1308395
పపరర: రమమదడవ శశపత

100-76/164

100-76/256

100-76/259

100-75/507

100-76/263

100-75/509

100-76/265

తఇడడ:డ యయససదననఇ బబ లర ఇపలర
ఇఇటట ననఇ:4-220
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 LHL3881323
పపరర: మలర శరరర పటభడ

1067 RBE0988818
పపరర: చన కకటయయ పటభడ

1070 RBE1854611
పపరర: మమత చలర గమఇడర

1073 RBE0461533
పపరర: ఏసమహ పటభడ

100-75/512

1076 LHL3879301
పపరర: వజయమహ బబ లర ఇపలర

100-76/261

1079 RBE2167799
పపరర: మరరయమహ బబ లర ఇపలర
భరస : మరరయదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-220
వయససస:48
లఇ: ససస స

1059 RBE0259481
పపరర: రపహహలక మమడడ

100-76/258

1062 LHL4214979
పపరర: ఆనఇదబభబమ పటభడ

100-75/506

1065 LHL3879632
పపరర: గమరవమహ జజససట

100-76/262

భరస : రపమకకషర
ఇఇటట ననఇ:4-218
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-74/691

1068 LHL3873445
పపరర: చఇదడయయ పటభడ

100-75/508

తఇడడ:డ రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-219
వయససస:84
లఇ: పప
100-75/510

1071 LHL3881331
పపరర: మరరయదడవ పటభడ

100-76/264

భరస : రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-219
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-76/266

1074 RBE2167096
పపరర: మరరయదనసస బబ లర ఇపలర

100-75/511

తఇడడ:డ యయససదననఇ
ఇఇటట ననఇ:4-220
వయససస:43
లఇ: పప
100-76/267

భరస : యయససదననఇ
ఇఇటట ననఇ:4-220
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-76/269

100-75/505

తఇడడ:డ దననఇ
ఇఇటట ననఇ:4-217
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : చన ఇసపడయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-219
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతనయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-220
వయససస:69
లఇ: పప
1078 RBE1308445
పపరర: మమరర కకమమరర బబ లర ఇపలర

100-76/260

తఇడడ:డ ఇశపశయయలక పటభడ
ఇఇటట ననఇ:4-219
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : చనన కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-219
వయససస:33
లఇ: ససస స
1075 RBE2167104
పపరర: యయససధననఇ బబ లర ఇపలర

1061 RBE0995789
పపరర: ననగరపజ పపలవరరస

1056 RBE0253401
పపరర: జజన పపల మమడడ

భరస : గమరరలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:4-216
వయససస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కపటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-219
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇసపడయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-219
వయససస:40
లఇ: పప
1072 RBE0259382
పపరర: ఝమనసరపణణ పటభడ

100-76/257

భరస : ఆనఇద బభబమ పటభడ
ఇఇటట ననఇ:4-217
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:4-218
వయససస:85
లఇ: ససస స
1069 LHL3874419
పపరర: రపమయయ పటభడ

1058 RBE0259366
పపరర: శపరద మమడడ

100-76/163

తఇడడ:డ గమరరలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:4-216
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపషప రపజ
ఇఇటట ననఇ:4-216
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆనఇద బభబమ పటభడ
ఇఇటట ననఇ:4-217
వయససస:26
లఇ: పప
1066 LHL3880192
పపరర: ఆశరపరదమమ పటభడ

100-75/504

భరస : జజన పపల
ఇఇటట ననఇ:4-216
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ససగమణరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-216
వయససస:41
లఇ: ససస స
1063 RBE1308338
పపరర: అఖల పటభడ

1055 LHL2623585
పపరర: చఇదడ శశఖర మమడడ

1053 LHL3879731
పపరర: మమరమహ వవలకపల
భరస : పపదదఆఇడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-215/1
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరరలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:4-216
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : సపమమయలక
ఇఇటట ననఇ:4-216
వయససస:86
లఇ: ససస స
1060 RBE0469270
పపరర: మరరయమహ మమడడ

100-75/503

తఇడడ:డ ఆశరపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-215/1
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ రతస యయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-215/1
వయససస:26
లఇ: ససస స
1057 LHL2623684
పపరర: దననమహ పటభడ

1052 RBE2167088
పపరర: పపదనఅఇడడడ వవలకపల

1077 RBE0800607
పపరర: సఇధయ బబ లర ఇపలర

100-76/268

తఇడడ:డ పపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:4-220
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-76/270

1080 RBE2167807
పపరర: బకసమహ మఇగళగరరర

100-76/271

భరస : మమరరస
ఇఇటట ననఇ:4-221
వయససస:65
లఇ: ససస స
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1081 RBE2167815
పపరర: అననమహ మఇగళగరరర

100-76/272

భరస : మమరరస
ఇఇటట ననఇ:4-221
వయససస:85
లఇ: ససస స
1084 RBE2167823
పపరర: వజడమహ మఇగళగరరర

100-76/273

100-76/275

100-75/517

100-75/520

100-75/521

100-76/280

100-76/282

తఇడడ:డ శశరపమమలక
ఇఇటట ననఇ:4-227
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 LHL3880556
పపరర: ససగమణమహ వవలకపల

1097 RBE2167138
పపరర: రపజజరపవప వవలకపల

1100 RBE0460600
పపరర: పడసపద వవలకపల

1103 RBE0463620
పపరర: రపణణ వవలకపల

100-75/525

1106 RBE0382754
పపరర: వనఇకటటశరరరర పలర పప

100-76/277

1109 LHL2622728
పపరర: దదనమహ వవలకపల
భరస : శశరపమమలక
ఇఇటట ననఇ:4-227
వయససస:90
లఇ: ససస స

1089 LHL3874013
పపరర: మమతస యయ వవలకపల

100-75/516

1092 RBE0723486
పపరర: ననగమణణ వవలకపల

100-75/519

1095 RBE1308486
పపరర: రపజమహ వడర మభడడ

100-76/278

భరస : యయసయయ వడర మభడడ
ఇఇటట ననఇ:4-224
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-75/522

1098 LHL2621332
పపరర: యయసమహ వవలకపల

100-76/279

భరస : పసరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-225
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-75/523

1101 LHL2621365
పపరర: లమలమహ వవలకపల

100-76/281

భరస : చననయహనస
ఇఇటట ననఇ:4-226
వయససస:85
లఇ: ససస స
100-76/283

1104 RBE0253807
పపరర: వదనయసపగర శశపత

100-75/524

తఇడడ:డ లకహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-227
వయససస:32
లఇ: పప
100-75/526

తఇడడ:డ ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:4-227
వయససస:40
లఇ: పప
100-75/528

100-75/515

భరస : మమతస యయ
ఇఇటట ననఇ:4-224
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : పడసపద
ఇఇటట ననఇ:4-226/2
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన రపమ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-227
వయససస:32
లఇ: పప
1108 RBE2167146
పపరర: చనరపమకకటయయ వవలకపల

100-75/518

తఇడడ:డ చనన యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-226
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : మరరయ దనసన
ఇఇటట ననఇ:4-226
వయససస:31
లఇ: ససస స
1105 RBE0353763
పపరర: రపజశశఖర వవలకపల

1091 LHL4215265
పపరర: మషప వవలకపల

1086 RBE2167112
పపరర: యయససదననఇ మఇగళగరరర

తఇడడ:డ పడకపశ రపవప వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-224
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-225
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : రపజజరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-225
వయససస:51
లఇ: ససస స
1102 RBE0800615
పపరర: రమమదడవ వవలకపల

100-76/276

భరస : పడకపశరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-224
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రపజజ
ఇఇటట ననఇ:4-225
వయససస:27
లఇ: పప
1099 LHL2621340
పపరర: పడమలమకకమమరర వవలకపల

1088 RBE2167849
పపరర: రరతమహ మఇగళగరరర

100-75/514

తఇడడ:డ బకకలక
ఇఇటట ననఇ:4-223
వయససస:79
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-224
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడకపశరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-224
వయససస:42
లఇ: పప
1096 RBE1176321
పపరర: సఇధదప వవలకపల

100-76/274

భరస : యయససదననఇ
ఇఇటట ననఇ:4-223
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపద కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-224
వయససస:55
లఇ: పప
1093 RBE2167120
పపరర: మరరయదనసస వవలకపల

1085 RBE2167831
పపరర: కరరణమహ మఇగళగరరర

1083 RBE1722438
పపరర: శరరష మఇగళగరరర
తఇడడ:డ సపమయయలక మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-222
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : యయషయమ
ఇఇటట ననఇ:4-222
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమరరయమరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-223
వయససస:38
లఇ: ససస స
1090 LHL3874344
పపరర: పపరయయ వవలకపల

100-75/513

తఇడడ:డ శపమభయల మఇగళగరరర
ఇఇటట ననఇ:4-222
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : సమభయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-222
వయససస:52
లఇ: ససస స
1087 LHL3878980
పపరర: మరరయమహ మఇగళగరరర

1082 RBE1309401
పపరర: సరరరప మఇగళగరరర

1107 RBE0460410
పపరర: యలమఇద చఇతపలర

100-75/527

తఇడడ:డ ననసరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-227
వయససస:37
లఇ: పప
100-76/284

1110 RBE0030304
పపరర: రమమదడవ చఇతపలర

100-76/285

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:4-227
వయససస:33
లఇ: ససస స
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1111 RBE2167856
పపరర: లచచమహ వవలకపల

100-76/286

భరస : చనరపమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-227
వయససస:54
లఇ: ససస స
1114 LHL4214987
పపరర: బడహహజ గగళర

100-75/529

100-76/289

100-75/533

100-76/293

100-75/535

100-75/536

100-76/297

తఇడడ:డ జజన సన వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-235
వయససస:25
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 RBE0600775
పపరర: మమరరమహ పటభడ

1127 LHL3880630
పపరర: ససబబలకడహ సపదదనవన

1130 LHL3873544
పపరర: మమరర బభబమ పటభడ

1133 LHL2622447
పపరర: కకటమహ పటభడ

100-75/540

1136 LHL2622991
పపరర: కపశమహ వవలకపల

100-76/294

1139 RBE1176552
పపరర: భమయయ తమహషపటట
తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-236
వయససస:78
లఇ: పప

1119 RBE0800458
పపరర: రవ కకమమర కఇడర కకఇట

100-75/532

1122 RBE0386078
పపరర: రతనకకమమరర కఇడర కకఇట

100-76/292

1125 LHL3872405
పపరర: వనఇకటటశరరరర సపదదనవన

100-75/534

తఇడడ:డ సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:4-233
వయససస:59
లఇ: పప
100-76/295

1128 RBE0461590
పపరర: ససతమహ సపదదనవన

100-76/296

భరస : సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:4-233
వయససస:85
లఇ: ససస స
100-75/537

1131 RBE1239780
పపరర: మమధవ పటభడ

100-75/538

తఇడడ:డ రపమయయ పటభడ
ఇఇటట ననఇ:4-234
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-76/298

1134 RBE1540491
పపరర: భభరర వ వవలకపల

100-75/539

తఇడడ:డ జజనసన వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-235
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-76/299

భరస : జజనసవ
ఇఇటట ననఇ:4-235
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-76/301

100-75/531

తఇడడ:డ కపసయయ కఇడర కకఇట
ఇఇటట ననఇ:4-230
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : యయషయమ
ఇఇటట ననఇ:4-234
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదమహనస
ఇఇటట ననఇ:4-235
వయససస:49
లఇ: పప
1138 RBE1383827
పపరర: పడసననకకమమర వవలకపల

100-76/291

తఇడడ:డ యయషయయ
ఇఇటట ననఇ:4-234
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : యయషయమ
ఇఇటట ననఇ:4-234
వయససస:80
లఇ: ససస స
1135 RBE2167161
పపరర: జజనసన వవలకపల

1121 LHL3880663
పపరర: రమణ కఇడర కకఇట

1116 RBE2167153
పపరర: పపనననరపవప గగళర

తఇడడ:డ కపశయయ
ఇఇటట ననఇ:4-230
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-233
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమణణకయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-234
వయససస:57
లఇ: పప
1132 LHL2622405
పపరర: కటభకరమహ పటడ

100-76/290

భరస : మమరరబభబమ
ఇఇటట ననఇ:4-232
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడహనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-233
వయససస:84
లఇ: పప
1129 LHL2623270
పపరర: యయహనస దరరనపప

1118 LHL3878261
పపరర: రపధన గగళళ

100-76/288

తఇడడ:డ చనపపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:4-228
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : కపశయయ
ఇఇటట ననఇ:4-230
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కపశయయ
ఇఇటట ననఇ:4-230
వయససస:33
లఇ: ససస స
1126 LHL4214995
పపరర: సపసదయయ సపదదనవన

100-75/530

భరస : పపనననరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-229
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : కపశయయ కఇడర కకఇట
ఇఇటట ననఇ:4-230
వయససస:52
లఇ: ససస స
1123 RBE0386508
పపరర: వజయలకడహ కఇడర కకఇట

1115 RBE1910892
పపరర: రమ దడవ గచలర

1113 LHL2622702
పపరర: మరరయమహ వవలకపల
భరస : పపదరపమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-227/1
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : బడహహజ గచలర
ఇఇటట ననఇ:4-228
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-228
వయససస:58
లఇ: ససస స
1120 RBE1309393
పపరర: రమణ కఇడర కకఇట

100-76/287

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:4-227
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-228
వయససస:37
లఇ: పప
1117 LHL3878279
పపరర: లకడహ గగళళ

1112 RBE0800623
పపరర: శవ రఇజన చఇతమలర

1137 RBE0996712
పపరర: అజయ కకమమర గగళళ

100-76/300

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-235
వయససస:27
లఇ: పప
100-75/541

1140 RBE1640499
పపరర: కరరణమహ శశపత

100-75/542

తఇడడ:డ వనఇకయయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-236
వయససస:25
లఇ: ససస స
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1141 RBE2167179
పపరర: ననగగశరరరపవప పసరరకకటట

100-75/543

తఇడడ:డ లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-236
వయససస:54
లఇ: పప
1144 RBE0723411
పపరర: రపజగష బబ లర ఇపలర

100-75/545

100-76/303

100-75/548

100-81/27

100-76/309

100-76/312

100-76/313

తఇడడ:డ జయరపవప కఇదసల
ఇఇటట ననఇ:4-247/1
వయససస:26
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-76/306

1154 RBE2167872
పపరర: దననమహ పపరరపప గమ

1157 RBE0871947
పపరర: ధనలకకహ యమననల

1160 RBE1176347
పపరర: సపరత మసపల

1163 RBE0463554
పపరర: పపననమ శశపత

100-76/315

1166 RBE1308502
పపరర: కకమమరర దనరర

100-76/308

1169 RBE1308585
పపరర: మరరయబభబమ కకమమహ
తఇడడ:డ యయసయయ కకమమహ
ఇఇటట ననఇ:4-247/1
వయససస:35
లఇ: పప

100-76/307

1155 RBE2167195
పపరర: ఆనఇదరపవప శశపత

100-75/549

తఇడడ:డ సపమమలక
ఇఇటట ననఇ:4-240
వయససస:57
లఇ: పప
100-76/310

1158 RBE0461699
పపరర: సఇతతషఇ ఇరరకక

100-76/311

భరస : రపబరరట
ఇఇటట ననఇ:4-244/1
వయససస:70
లఇ: ససస స
100-75/550

1161 RBE0460576
పపరర: యయసయయ శశపత

100-75/551

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-247
వయససస:43
లఇ: పప
100-76/314

1164 LHL2622678
పపరర: జయరపవప కఇదసల

100-75/552

తఇడడ:డ ఏసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-247/1
వయససస:42
లఇ: పప
100-76/316

భరస : మరరయదనసస దనరర
ఇఇటట ననఇ:4-247/1
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-76/318

1152 RBE2167864
పపరర: మరరయమహ కకడవటట
భరస : ఆశరపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-238
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : యయసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-247
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : జయరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-247/1
వయససస:47
లఇ: ససస స
1168 RBE1308536
పపరర: యయససదననఇ కఇదసల

1151 RBE0259184
పపరర: మరరయమహ కకడవటట

100-76/305

భరస : గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:4-237
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరపసపరమ
ఇఇటట ననఇ:4-246-2
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : జయరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-247
వయససస:46
లఇ: ససస స
1165 LHL3879426
పపరర: జజజ నమహ కఇదసల

1149 RBE0461665
పపరర: సఇతతషమహ బబ లర ఇపలర

భరస : శశనవపస రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-242
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : రపబరరట
ఇఇటట ననఇ:4-244/1
వయససస:51
లఇ: ససస స
1162 LHL3879400
పపరర: మరరయమహ శశపత

100-76/304

భరస : యబమ
ఇఇటట ననఇ:4-239
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకట రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-242
వయససస:31
లఇ: పప
1159 RBE0645549
పపరర: రగహహలక ఇరరకక

100-75/547
1146 RBE2167187
పపరర: యయసనరతనఇ aliyas
పపలర యయ బబ లర ఇపలర
తఇడడ:డ గగపయయ aliyas పపద daveedhu బబ ల
ఇఇటట ననఇ:4-237
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ఇమమహనవయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-238
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : రవ బభబమ మమమడడ
ఇఇటట ననఇ:4-238/1
వయససస:45
లఇ: ససస స
1156 RBE0871939
పపరర: శశనవపస రపవప యమననల

1148 LHL2623239
పపరర: దననమహ దరరనపప

100-75/544

100-75/546

భరస : యహనస
ఇఇటట ననఇ:4-237
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆశరపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-238
వయససస:33
లఇ: పప
1153 RBE1474964
పపరర: కవత మమమడడ

1145 RBE0985368
పపరర: నవ ససత బబ లర ఇపలర

1143 LHL2620169
పపరర: జజన బభడడద
తఇడడ:డ అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:4-237
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : రపజగశ
ఇఇటట ననఇ:4-237
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : జజనయయ
ఇఇటట ననఇ:4-237
వయససస:41
లఇ: ససస స
1150 RBE0460758
పపరర: ఇమహనయయలక కకడవటట

100-76/302

భరస : ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-236
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-237
వయససస:36
లఇ: పప
1147 LHL2620250
పపరర: ధనలకడహ బభడడద

1142 LHL3880671
పపరర: సఇపపరర పసరరకకటట

1167 RBE1308528
పపరర: మరరయదనసస దనరర

100-76/317

తఇడడ:డ సపఇబయయ దనరర
ఇఇటట ననఇ:4-247/1
వయససస:32
లఇ: పప
100-76/319

1170 LHL2622363
పపరర: మఇగమహ మసపల

100-76/320

భరస : ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-247/2
వయససస:46
లఇ: ససస స
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1171 LHL2622744
పపరర: రగశమహ మసపల

100-76/321

భరస : వరపసపరమ
ఇఇటట ననఇ:4-247/2
వయససస:50
లఇ: ససస స
1174 LHL2621837
పపరర: రవ బబసరపప గమ

100-75/554

100-75/557

100-75/558

100-76/327

100-75/559

100-75/562

100-75/565

తఇడడ:డ రరబబనస
ఇఇటట ననఇ:4-252
వయససస:79
లఇ: పప
1195 LHL2620276
పపరర: పరమజజయత వవలకపల

భరస : హసన పసర
ఇఇటట ననఇ:4-254
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-76/325

1184 RBE0649137
పపరర: వజయమమహ అలలటట

1187 LHL2622397
పపరర: దదనమహ బబ లర ఇపలర

1190 RBE1088922
పపరర: లకడహ నఇబభరర

100-75/567

100-76/328

1179 LHL2621480
పపరర: లలతనమమహ శశపత

100-76/324

1182 LHL3878873
పపరర: బబగఇ షపక

100-76/326

1185 LHL2622520
పపరర: మరరయమహ బబ లర ఇపలర

100-76/329

భరస : డడవడ
ఇఇటట ననఇ:4-250
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-75/560

1188 LHL4215000
పపరర: జయరపవప ఆదదరపళళ

100-75/561

తఇడడ:డ సపమమయలక
ఇఇటట ననఇ:4-252
వయససస:47
లఇ: పప
100-75/563

1191 RBE1088930
పపరర: కకమమరర నఇబభరర

100-75/564

తఇడడ:డ ననగగశరర రపవప లలట నఇబభరర
ఇఇటట ననఇ:4-252
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : ననగగశరర రపవప లలట నఇబభరర
ఇఇటట ననఇ:4-252
వయససస:48
లఇ: ససస స

1193 RBE0871954
పపరర: శశనస నఇబభరర

1194 RBE2167229
పపరర: రరబబనస బబ లర ఇపలర

100-76/330

1196 RBE0871962
పపరర: మషప వవలకపల

1199 LHL3873056
పపరర: హసన పసరప తఇడన
తఇడడ:డ బమడడ సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-254
వయససస:43
లఇ: పప

100-75/566

తఇడడ:డ లలకపనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-252/1
వయససస:48
లఇ: పప
100-76/331

తఇడడ:డ అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:4-253/1
వయససస:82
లఇ: పప
100-75/568

100-75/556

భరస : మమబమ
ఇఇటట ననఇ:4-249
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగగశరర రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-252
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : మషప
ఇఇటట ననఇ:4-253/1
వయససస:60
లఇ: ససస స
1198 LHL2623254
పపరర: సపసదనబ తఇడన

1181 LHL2622348
పపరర: మరరయమహ శశపత

1176 RBE1309187
పపరర: మమణణకయఇ యరసపన

భరస : ఆనఇదరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-248/1
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : లలకపనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-252
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : రఇగయయ వవలకపల
ఇఇటట ననఇ:4-252
వయససస:37
లఇ: ససస స
1192 RBE2167211
పపరర: లలకపనఇదఇ బబ లర ఇపలర

100-76/323

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-249/1
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : రరబబనస
ఇఇటట ననఇ:4-251
వయససస:51
లఇ: ససస స
1189 RBE0997603
పపరర: భభరత వవలకపల

1178 LHL2622355
పపరర: పపషప బబసరరపప గమ

100-75/553

తఇడడ:డ ననగరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-248
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : జవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-249
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : హసన పసరప
ఇఇటట ననఇ:4-249
వయససస:37
లఇ: ససస స
1186 LHL2622504
పపరర: సరళ బబ లర ఇపలర

100-75/555

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:4-248
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమబమ
ఇఇటట ననఇ:4-249
వయససస:44
లఇ: పప
1183 RBE0649103
పపరర: హసన బ షపక

1175 RBE1088906
పపరర: మమరరస శశపత

1173 RBE0632117
పపరర: ననగగశరరరపవప మసపల
తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-247/6
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : యయసస దనసస శశపత
ఇఇటట ననఇ:4-248
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సమభయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-248
వయససస:59
లఇ: పప
1180 LHL2621944
పపరర: హసన పసరప షపక

100-76/322

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-247/2
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మరరయదనసస
ఇఇటట ననఇ:4-248
వయససస:45
లఇ: పప
1177 RBE2167203
పపరర: యయససదనసస శశపత

1172 LHL3878170
పపరర: వనజమహ మసపల

1197 RBE0871970
పపరర: ససవరర లత వవలకపల

100-76/332

భరస : రపజజ
ఇఇటట ననఇ:4-253/1
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-75/569

1200 RBE0994591
పపరర: గగసబ తనఇడ

100-75/570

భరస : మసపసనరల
ఇఇటట ననఇ:4-254
వయససస:31
లఇ: ససస స
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1201 RBE1540467
పపరర: సపసదన తఇడన

100-75/571

తఇడడ:డ బడడ సపహహబ తఇడన
ఇఇటట ననఇ:4-254
వయససస:23
లఇ: పప
1204 RBE0253278
పపరర: హహనహననర శజజహ షపక

100-75/573

100-75/576

100-75/579

1208 RBE2167252
పపరర: కవత కఇదసకలరర

1211 RBE0800466
పపరర: సపసదనరరడడడ పపలకవపయ

100-75/582

1214 RBE0600874
పపరర: సఇధయ పపలకవపయ

తఇడడ:డ ననగగశరర రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-262
వయససస:45
లఇ: పప
100-75/588

100-75/591

భరస : శఇకరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-267
వయససస:50
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1223 RBE0649384
పపరర: ససలమరరబ షపక

100-75/594

1226 LHL3872801
పపరర: శఇకర జజషసష

100-75/583

1229 LHL3879681
పపరర: ననగమణణ జజషసట
భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-267
వయససస:37
లఇ: ససస స

1209 RBE0461772
పపరర: సపసదమహ వఇకపయలపపటట

100-75/578

1212 RBE2167260
పపరర: వవణమగగపపలరరడడ పపలమరయ

100-75/581

1215 RBE2167278
పపరర: లకహమహ పపలమరయ

100-75/584

భరస : లఇగపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-260
వయససస:90
లఇ: ససస స
100-75/586

1218 RBE0839902
పపరర: అనసనరయమహ ననలర లరర

100-75/587

భరస : పపరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-263/1
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-75/589

1221 LHL3881208
పపరర: శవమహ ఆరరకటర

100-75/590

భరస : బడహహనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-265
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-75/592

1224 RBE1088880
పపరర: ననగభర వల షపక

100-75/593

తఇడడ:డ హహసపసన సపహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-265
వయససస:56
లఇ: పప
100-75/595

తఇడడ:డ ననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-267
వయససస:46
లఇ: పప
100-75/597

100-75/575

తఇడడ:డ సపసదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-259
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : ననగభర వల
ఇఇటట ననఇ:4-265
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-267
వయససస:44
లఇ: పప
1228 LHL3879202
పపరర: కకటటశరరమహ జజషసష

100-75/580

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-264
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ బడహహనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-265
వయససస:35
లఇ: పప
1225 LHL3872348
పపరర: వనఇకటటశరరరర జజషసష

1220 RBE2167286
పపరర: ననరపయణ వరగపలర

1206 RBE2167245
పపరర: హహసపసన ధరహవరపప

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-258
వయససస:78
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:4-263/1
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-264
వయససస:75
లఇ: ససస స
1222 RBE0378349
పపరర: బససవరరడడడ ఆరరకటర

100-75/577

భరస : సపసదన రరడడడ పపలకవపయ
ఇఇటట ననఇ:4-260
వయససస:33
లఇ: ససస స

100-75/585 1217 RBE0461848
1216 RBE0800474
పపరర: ననగమలలశరర రపవప పపరరపప గభ
పపరర: అననపపరర మహ దఇడన

100-76/333

తఇడడ:డ మమతస జజన
ఇఇటట ననఇ:4-255
వయససస:59
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవణమగగపపల రగడడ క
ఇఇటట ననఇ:4-259
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపమలఇగప రరడడడ పపలకవపయ
ఇఇటట ననఇ:4-260
వయససస:41
లఇ: పప

1219 LHL3881406
పపరర: పడమలమదడవ వరగపలర

100-75/574

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:4-256
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : సపసదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-259
వయససస:90
లఇ: ససస స
1213 LHL4215018
పపరర: సపసదన రరడడడ పపలకవపయ

1205 RBE0644351
పపరర: సపసదనభ ధరహవరపప

1203 RBE0871988
పపరర: మసపసన వల తఇడన
తఇడడ:డ బడడ సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-254
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-255
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-256
వయససస:32
లఇ: ససస స
1210 RBE0461806
పపరర: సపసదమహ పపలమరయ

100-75/572

భరస : బడడసపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-254
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-255
వయససస:35
లఇ: పప
1207 RBE0463372
పపరర: భభలకడహ వఇకపయలపపటట

1202 RBE2167237
పపరర: ననసరరర తఇడన

1227 LHL3873676
పపరర: చన వనఇకటటశరరరర జజషసట

100-75/596

తఇడడ:డ ననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-267
వయససస:38
లఇ: పప
100-75/598

1230 LHL3879699
పపరర: ససశల జజషసష

100-75/599

భరస : ననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-267
వయససస:70
లఇ: ససస స
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1231 LHL3873395
పపరర: రపమకకషర జజషసష

100-75/600

తఇడడ:డ లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-268
వయససస:59
లఇ: పప
1234 RBE2167302
పపరర: చనసతయఇ అకరసనపలర

100-75/603

100-76/336

100-75/605

100-75/608

100-75/611

100-75/614

100-75/617

భరస : వజయభభససరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-275
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 RBE0600858
పపరర: కకరణహయ బఇడర

1247 LHL2620748
పపరర: శశనవపసరపవప జమహగమఇపపల

1250 LHL2622009
పపరర: కకటటశరరరపవప జమహగమఇపపల

1253 RBE0600825
పపరర: లమవణయ జమహగమఇపపల

100-75/620

1256 RBE0649335
పపరర: చరరమలర రపజగశరరర

100-75/609

1259 LHL2621738
పపరర: వనఇకటరమణ అకరసనపలర
భరస : కకషప ర
ఇఇటట ననఇ:4-275
వయససస:36
లఇ: ససస స

1239 LHL4215026
పపరర: శశనవపసరపవప బఇడనర

100-75/604

1242 RBE0386011
పపరర: సపసదమహ బఇడర

100-75/607

1245 RBE0857391
పపరర: అననరపధ బఇడర

100-75/610

భరస : శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-270
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-75/612

1248 LHL2621183
పపరర: లకడహ జజయత జమహగమఇపపల

100-75/613

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-272
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-75/615

1251 LHL3873809
పపరర: రపమకకషర జమహగమఇపపల

100-75/616

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-272
వయససస:43
లఇ: పప
100-75/618

1254 LHL2621886
పపరర: లకహమహ శరరమమలర

100-75/619

భరస : బభలననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-273
వయససస:70
లఇ: ససస స
100-75/621

తఇడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-273
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-75/623

100-76/335

భరస : సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:4-270
వయససస:81
లఇ: ససస స

భరస : శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-272
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-273
వయససస:54
లఇ: పప
1258 LHL2621720
పపరర: అరరణ అకరసనపలర

100-75/606

తఇడడ:డ దనసయయ
ఇఇటట ననఇ:4-272
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : రపమకకశషర
ఇఇటట ననఇ:4-272
వయససస:34
లఇ: ససస స
1255 LHL2623700
పపరర: సపసదన సయయద

1241 RBE0383323
పపరర: లకడహ బఇడర

1236 RBE0872002
పపరర: వజయ లకకహ అకకసన పలర

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-270
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-272
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-272
వయససస:66
లఇ: ససస స
1252 RBE0600387
పపరర: జమహగమఇపపల ననగగశరరర

100-76/337

భరస : సపరమ
ఇఇటట ననఇ:4-270
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-270
వయససస:62
లఇ: పప
1249 LHL2621191
పపరర: రపజకకమమరర జమహగమఇపపల

1238 RBE0872028
పపరర: కపశవశరననద అకకసనపలర

100-75/602

భరస : సపసదన రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-269
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-270
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : గమరరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-270
వయససస:58
లఇ: ససస స
1246 RBE2167310
పపరర: వనఇకటటశరరరర బఇడనర

100-76/334

తఇడడ:డ శఇకర శవ
ఇఇటట ననఇ:4-269/1
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-270
వయససస:35
లఇ: పప
1243 RBE0600767
పపరర: గపలలమహ చడనవటట

1235 RBE0871996
పపరర: సపసదన రపవప అకకసన పలర

1233 RBE2167294
పపరర: పసచచమహ అకరసనపలర
భరస : చనసతయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-269
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన సతయఇ
ఇఇటట ననఇ:4-269
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : కపససవశరననద
ఇఇటట ననఇ:4-269/1
వయససస:30
లఇ: ససస స
1240 LHL4215034
పపరర: సపరమ బఇడనర

100-75/601

తఇడడ:డ రపమకకశషర
ఇఇటట ననఇ:4-268
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ భభషయయ
ఇఇటట ననఇ:4-269
వయససస:68
లఇ: పప
1237 RBE0872010
పపరర: శశలకకహ అకకసన పలర

1232 RBE0465823
పపరర: శఇకర రపవప జజషసట

1257 LHL2622215
పపరర: పపలర మహ మగరల

100-75/622

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-273/1
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-75/624

1260 RBE0655761
పపరర: కకషప ర అకగసనపలర

100-75/625

తఇడడ:డ సతయననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-275
వయససస:38
లఇ: పప

Page 44 of 53

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-17
100-75/626 1262 RBE1807445
1261 RBE2167328
పపరర: వజయభభససరరపవప అకరసనపలర
పపరర: రపమమలమహ పలర పప

తఇడడ:డ సతయననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-275
వయససస:44
లఇ: పప
1264 LHL3874260
పపరర: ఆఇజనవయమలక పలర పప

భరస : రపమయయ పలర పప
ఇఇటట ననఇ:4-277
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-75/628

తఇడడ:డ రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-277
వయససస:54
లఇ: పప
1267 RBE0800490
పపరర: కకమమర బబ లర ఇపలర

100-75/631

100-75/634

100-75/637

100-75/702

100-75/704

100-76/338

భరస : ససబభబరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-288
వయససస:79
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE0800516
పపరర: ఏససదనసన బబలరఇకకఇడ

1277 RBE1441724
పపరర: అనసనరయ పలర పప

1280 RBE0800524
పపరర: మరరయ దనసన వవలకపల

1283 LHL3880416
పపరర: శవ పపరరత తమహశశటట

100-75/709

1286 RBE0600304
పపరర: కకమమరర పలర పప

100-75/700

1289 LHL4215059
పపరర: మహనరపవప పలర పప
తఇడడ:డ పపదద పపలలఇ
ఇఇటట ననఇ:4-288
వయససస:58
లఇ: పప

1269 LHL3878972
పపరర: లకకహనరసమహ చలమర

100-75/633

1272 RBE1991843
పపరర: లమవణయ బబసరపప గమ

100-75/636

1275 RBE2167351
పపరర: ఈశరరమహ శవరపతడ

100-75/701

భరస : అచనచలకపపదద
ఇఇటట ననఇ:4-284
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-74/693

1278 LHL3880549
పపరర: లకహమహ పలర పప

100-75/703

భరస : కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-286
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-75/705

1281 RBE1854454
పపరర: నగరజ పలర పప

100-75/706

తఇడడ:డ కకటటశరరరపవప పలర పప
ఇఇటట ననఇ:4-286
వయససస:22
లఇ: పప
100-75/707

1284 LHL3880424
పపరర: ననగలకడహ తమహశశటట

100-75/708

భరస : శఇకరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-287
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-75/710

భరస : శఇకర శవ
ఇఇటట ననఇ:4-287
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-75/712

100-75/630

తఇడడ:డ పరదడశ బబసరపప గమ
ఇఇటట ననఇ:4-282
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-287
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-287
వయససస:67
లఇ: ససస స
1288 LHL3879798
పపరర: కకటమహ పలర పప

100-75/635

తఇడడ:డ పపద రపమకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-286
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : సపఇబభ శవ రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-286
వయససస:33
లఇ: ససస స
1285 LHL3880531
పపరర: లకహమహ తమహశశటట

1271 RBE2167344
పపరర: వనఇకటటశరరరర చలమర

1266 RBE0461970
పపరర: ససతమహ శవరపతడ

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-280
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశరర రపవప పలర పప
ఇఇటట ననఇ:4-286
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-286
వయససస:36
లఇ: ససస స
1282 RBE0872036
పపరర: ననగ లకకహ బతత
స ల

100-75/632

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-283
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-285/2
వయససస:42
లఇ: పప
1279 RBE0444604
పపరర: భవపన తమహషపటట

1268 LHL2621704
పపరర: లకడహ చలఇకలరర

100-75/627

భరస : రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-278
వయససస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:4-280
వయససస:78
లఇ: పప

తఇడడ:డ పరదడశ బబసరపప గమ
ఇఇటట ననఇ:4-282
వయససస:20
లఇ: ససస స
1276 LHL3873593
పపరర: కకటటశరరరపవప తమహశశటట

100-75/629

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-278/1
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-280
వయససస:44
లఇ: పప
1273 RBE1991926
పపరర: శశశలజ బబసరపప గమ

1265 RBE0383646
పపరర: అనఇత లకడహ బతత
స ల

1263 LHL2621696
పపరర: రపజయలకడహ అకరసనపలర
భరస : సతయననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-277
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : గమరరవపలక
ఇఇటట ననఇ:4-277
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:4-278
వయససస:30
లఇ: పప
1270 RBE2167336
పపరర: శశనవపసరపవప చలమర

100-74/692

1287 RBE2167369
పపరర: ననరపయణ పలర పప

100-75/711

తఇడడ:డ ససబభబరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-287
వయససస:52
లఇ: పప
100-75/713

1290 RBE0462036
పపరర: సపమమమ జయఇ పలర పప

100-75/714

భరస : ననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-288
వయససస:50
లఇ: ససస స
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1291 RBE0839910
పపరర: కపశమహ పలర పప

100-75/715

భరస : మహనరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-288
వయససస:55
లఇ: ససస స
1294 RBE1853936
పపరర: ససభభన బ షపక

100-74/694

100-75/720

100-75/723

100-75/726

100-75/729

100-75/732

100-75/735

తఇడడ:డ సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:4-319
వయససస:52
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 LHL3873007
పపరర: మరపవల దసదచకకల

1307 RBE2167385
పపరర: హహసపసన సపహహబ దసదచకకల

1310 LHL3879079
పపరర: శశదడవ కపవపరర

1313 RBE1239624
పపరర: మమధవ రపవప కపవపరర

100-75/738

1316 RBE1309385
పపరర: ససతమహ అననపపరరడడ

100-75/727

1319 RBE0600338
పపరర: లకహమహ కకరశపపటట
భరస : ఎరశయయ
ఇఇటట ననఇ:4-319
వయససస:43
లఇ: ససస స

1299 RBE2167377
పపరర: సపసదన షపక

100-75/722

1302 RBE1176453
పపరర: ఏససదనయమమహ తతడడటట

100-75/725

1305 LHL3873692
పపరర: ఖమజజవల షపక

100-75/728

తఇడడ:డ హహసపసన సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-312
వయససస:62
లఇ: పప
100-75/730

1308 LHL3873759
పపరర: శశనవపస రపవప కపవపరర

100-75/731

తఇడడ:డ అమరయయ కపవపరర
ఇఇటట ననఇ:4-313
వయససస:44
లఇ: పప
100-75/733

1311 LHL3881075
పపరర: మలర మహ కపవపరర

100-75/734

భరస : అమరయయ
ఇఇటట ననఇ:4-313
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-75/736

1314 RBE1239632
పపరర: మమతయఇ కపవపరర

100-75/737

భరస : మమధవ రపవప కపవపరర
ఇఇటట ననఇ:4-313
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-75/739

భరస : సపసదన రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-316
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-74/695

100-75/719

భరస : వనఇకటటసరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-311
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అమరయయ కపవపరర
ఇఇటట ననఇ:4-313
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-315
వయససస:80
లఇ: ససస స
1318 RBE0989006
పపరర: యరయయ కకరపపటట

100-75/724

భరస : శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-313
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : సపసదలర
ఇఇటట ననఇ:4-313
వయససస:28
లఇ: ససస స
1315 RBE2167393
పపరర: వరమహ వడడశపల

1301 RBE0383406
పపరర: అనఇతరపవమహ తతడడటట

1296 LHL2623593
పపరర: మసపసనర షపక

తఇడడ:డ హసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-310
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలమసపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-312
వయససస:79
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-313
వయససస:70
లఇ: పప
1312 RBE0997033
పపరర: సలమమ బబగఇ షపక

100-75/721

తఇడడ:డ హహసపసన సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-312
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : ఖమజజవల
ఇఇటట ననఇ:4-312
వయససస:47
లఇ: ససస స
1309 LHL3874179
పపరర: అమరయయ కపవపరర

1298 LHL4215190
పపరర: బభబమ షపక

100-75/717

భరస : షపసదన
ఇఇటట ననఇ:4-310
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : చచననకగశవపలక
ఇఇటట ననఇ:4-311
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచననకగశవపలక తతడడటట
ఇఇటట ననఇ:4-311
వయససస:23
లఇ: పప
1306 LHL3880655
పపరర: ననగభర బ దనదడకకల

100-75/718

తఇడడ:డ సపసదన
ఇఇటట ననఇ:4-310
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-311
వయససస:32
లఇ: పప
1303 RBE1540475
పపరర: శశకపఇత తతడడటట

1295 RBE0995193
పపరర: యగయయ దమమహ

1293 RBE0839928
పపరర: సతయ వత పపటటబఇడ
భరస : వనఇకటరతనయయ
ఇఇటట ననఇ:4-289
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దనసస
ఇఇటట ననఇ:4-303-1
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : హసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-310
వయససస:88
లఇ: ససస స
1300 RBE0382788
పపరర: వనఇకటటశరరరర తతడడటట

100-75/716

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:4-289
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : హసన షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-303
వయససస:34
లఇ: ససస స
1297 LHL3880622
పపరర: అనఫప షపక

1292 RBE0140418
పపరర: గగవఇదమహ పలర పప

1317 LHL4214573
పపరర: శశనవపసరపవప మటభట

100-75/740

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:4-317
వయససస:44
లఇ: పప
100-75/741

1320 RBE0997090
పపరర: శవ లకడహ కరపర

100-75/742

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:4-319/1
వయససస:30
లఇ: ససస స
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1321 LHL3873403
పపరర: వపసస చఇతనమలర

100-75/743

తఇడడ:డ గపలలయయ
ఇఇటట ననఇ:4-320
వయససస:42
లఇ: పప
1324 RBE1239707
పపరర: కకటటశరరర చఇతనమలర

100-75/141

100-75/747

భరస : అనఇతరపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:51
లఇ: ససస స
1330 RBE0995102
పపరర: గపలయయ చఇతమలర

100-75/750

100-75/753

100-76/339

100-75/758

100-75/143

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-324/1
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-75/751

1340 RBE2167427
పపరర: పపదరపమచఇదడయయ చఇతనమలర

1343 RBE0648303
పపరర: రమణ దమమహ

100-75/761

1346 LHL3880499
పపరర: ననగమణణ నరపల

100-75/754

1349 RBE0988685
పపరర: రపజ పలర పప
తఇడడ:డ డడవడ
ఇఇటట ననఇ:4-325
వయససస:33
లఇ: పప

1329 RBE0383018
పపరర: శవ చఇతనమలర

100-75/749

1332 RBE1239699
పపరర: మహలకహమహ కకల

100-75/752

1335 RBE2167419
పపరర: అనఇతరపమయయ చఇతనమలమర

100-75/755

తఇడడ:డ గపలలయయ
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:47
లఇ: పప
100-75/756

1338 RBE0385880
పపరర: వరమహ కకపపపల

100-75/757

భరస : బలజజజ
ఇఇటట ననఇ:4-322
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-75/759

1341 RBE0995557
పపరర: గపలయయ చఇతమలర

100-76/340

తఇడడ:డ పపదద రపమ చఇదడయయ చఇతమలర
ఇఇటట ననఇ:4-322
వయససస:30
లఇ: పప
100-75/760

1344 RBE0995888
పపరర: దనసస దమమహ

100-76/341

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:4-323/1
వయససస:56
లఇ: పప
100-75/762

భరస : శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-324
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-75/764

100-75/746

తఇడడ:డ కకల వనఇకటటసరరరర కకల
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : దనసస
ఇఇటట ననఇ:4-323/1
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-324
వయససస:37
లఇ: ససస స
1348 RBE0385831
పపరర: శవలకహమహ కకలమ

1337 LHL3881562
పపరర: కకఇడమహ చఇతమలర

1326 LHL3874625
పపరర: సపసదయయ నరల

తఇడడ:డ అనఇతరపమయయ చఇతనమలర
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ గపలలయయ
ఇఇటట ననఇ:4-322
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర కకలమ
ఇఇటట ననఇ:4/323
వయససస:29
లఇ: పప
1345 LHL3880473
పపరర: గమరరలకడహ నరపల

100-75/748

భరస : పపదరపమచఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:4-322
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభలమజజజ
ఇఇటట ననఇ:4-322
వయససస:27
లఇ: పప
1342 RBE1239756
పపరర: శవ నరసయయ కకలమ

1328 LHL3881471
పపరర: కకటమహ చఇతమలర

1334 RBE1722784
పపరర: భభలకడహ చఇతమలమర

100-75/745

తఇడడ:డ పపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:71
లఇ: పప

తఇడడ:డ వపసస చఇతమలమర
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర కకల
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:26
లఇ: పప
1339 RBE0994872
పపరర: కకరరటట కకపపపల

100-75/142

తఇడడ:డ రపమచఇదడయయ చఇతమలర
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : గపలయయ చఇతమలర
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:22
లఇ: ససస స
1336 RBE1676410
పపరర: శవశఇకర కకల

1325 RBE1239715
పపరర: చనన వనఇకట రపమయయ
చఇతనమలర
తఇడడ:డ లకహయయ చఇతనమలర
ఇఇటట ననఇ:4/321
వయససస:26
లఇ: పప

1331 RBE1239681
పపరర: వనఇకట రపమయయ చఇతమలర

1323 RBE2167401
పపరర: లకహయయ చఇతనమలమర
తఇడడ:డ గపలలయయ
ఇఇటట ననఇ:4-320
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : లకహయయ
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనఇత రపమయయ చఇతమలర
ఇఇటట ననఇ:4-321
వయససస:29
లఇ: పప
1333 RBE1540418
పపరర: తడవవణణ చఇతమలర

100-75/744

భరస : వపసస
ఇఇటట ననఇ:4-320
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : గపలయయ చఇతనమలర
ఇఇటట ననఇ:4/321
వయససస:28
లఇ: ససస స
1327 LHL3880481
పపరర: సఇపపరర చఇతమలమర

1322 LHL3880507
పపరర: భభగయమహ చఇతమలర

1347 RBE0462226
పపరర: సపసదమహ నరపల

100-75/763

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:4-324
వయససస:71
లఇ: ససస స
100-74/696

1350 RBE0988743
పపరర: అరరణన పలర పప

100-74/697

భరస : వనవష
ఇఇటట ననఇ:4-325
వయససస:27
లఇ: ససస స
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1351 RBE0988768
పపరర: వనవష పలర పప

100-74/698

తఇడడ:డ డడవడ
ఇఇటట ననఇ:4-325
వయససస:31
లఇ: పప
1354 RBE0997504
పపరర: లకడహ పలర పప

100-75/767

100-75/770

100-75/773

100-75/776

100-75/779

100-76/342

100-75/783

భరస : సపఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:4-333/1
వయససస:58
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 RBE0462366
పపరర: పసచచమహ తతరకప

1367 RBE0381681
పపరర: ఏడడకకఇడలక తషరపకప

1370 RBE1308601
పపరర: రపమలకడహ చలమర

100-75/786

100-75/777

1379 RBE0462481
పపరర: చననమహ కకమహ
భరస : చననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-334
వయససస:57
లఇ: ససస స

100-75/772

1362 RBE1176511
పపరర: గగపస శవరపతడ

100-75/775

1365 LHL3873379
పపరర: వనఇకటటశరరరర దడవనళళ

100-75/778

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:4-327/1
వయససస:47
లఇ: పప
100-75/780

1368 RBE2167443
పపరర: వనఇకటటశరరరర శవరపతడ

100-75/781

తఇడడ:డ వనఇకటసపరమ
ఇఇటట ననఇ:4-330
వయససస:64
లఇ: పప
100-76/343

1371 LHL3881240
పపరర: వర లకడహ చలమర

100-75/782

భరస : సఇజవ రపజ చలమర
ఇఇటట ననఇ:4-331
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-75/785

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:4-332
వయససస:57
లఇ: పప
100-75/787

తఇడడ:డ పపరర రరడడడ చలమర
ఇఇటట ననఇ:4-333
వయససస:43
లఇ: పప
100-75/789

1359 RBE0384867
పపరర: మరరయమహ శవరపతడ

100-75/784 1374 LHL3874245
1373 RBE1176545
పపరర: ఉధనయ సపసదన ననగరపజ చలమర
పపరర: సపఇబయయ యడర పలర

1376 RBE1088740
పపరర: రపమ రరడడ చలమర

100-75/769

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:4-326-2
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ సఇజవరపజ
ఇఇటట ననఇ:4-331
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : ఫపడనసస
ఇఇటట ననఇ:4-333
వయససస:68
లఇ: ససస స
1378 LHL3881224
పపరర: రపమకకటమహ యడర వలర

100-75/774

భరస : నరససఇహరపవప చలమర
ఇఇటట ననఇ:4-330
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లఇగప రరడడడ చలమర
ఇఇటట ననఇ:4-331
వయససస:68
లఇ: పప
1375 LHL2620086
పపరర: శపరమహ వడచడ

1361 RBE1176503
పపరర: వనఇకటటశరరరర తమహషపటట

1356 LHL3873783
పపరర: లకహయయ తమహశశటట

భరస : వనఇకటసపరమ
ఇఇటట ననఇ:4-326/1
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:4-328
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట రతన రపజ చలమర
ఇఇటట ననఇ:4-330
వయససస:52
లఇ: పప
1372 RBE1154376
పపరర: పపరర రరడడడ చలమర

100-75/771

భరస : సపఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:4-327
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-327/1
వయససస:65
లఇ: ససస స
1369 RBE1308569
పపరర: నరససఇహరపవప చలమర

1358 LHL3879657
పపరర: అలవవలమహ తమహశశటట

100-75/766

తఇడడ:డ భమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-326
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ భమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-326-2
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:4-327
వయససస:33
లఇ: ససస స
1366 RBE0462432
పపరర: సపమమమ జయఇ శవరపతడ

100-75/768

భరస : భమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-326
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరపసపరమ
ఇఇటట ననఇ:4-326/1
వయససస:42
లఇ: పప
1363 RBE0386532
పపరర: అననమహ తతరక

1355 RBE0648311
పపరర: భదడమహ పపలమజ

1353 LHL3879673
పపరర: ఎసపస రరరపణణ పలర పప
భరస : డడవడ
ఇఇటట ననఇ:4-325
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : కకషరచనరర
ఇఇటట ననఇ:4-325/1
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : లకహమహ
ఇఇటట ననఇ:4-326
వయససస:37
లఇ: ససస స
1360 RBE2167435
పపరర: వనఇకటసపరమ శవరపతడ

100-75/765

తఇడడ:డ రపమమభరరస
ఇఇటట ననఇ:4-325
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : రపజ
ఇఇటట ననఇ:4-325
వయససస:27
లఇ: ససస స
1357 LHL3878014
పపరర: నరసమహ తమహశశటట

1352 LHL3874567
పపరర: డడవడ పలర పప

1377 RBE1152446
పపరర: రమణణ చలమర

100-75/788

తఇడడ:డ పపరర రరడడడ చలమర
ఇఇటట ననఇ:4-333
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-75/790

1380 LHL3872116
పపరర: జగనననధఇ కకమమహ

100-75/791

తఇడడ:డ దదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:4-335
వయససస:67
లఇ: పప
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1381 LHL3872215
పపరర: కకషర కకమమహ

100-75/792

తఇడడ:డ జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:4-335
వయససస:39
లఇ: పప
1384 LHL3878378
పపరర: చననమహ కకమహ

100-75/795

100-75/798

100-75/801

100-75/804

100-75/807

100-75/810

100-75/813

100-75/816

భరస : అలషప
ఇఇటట ననఇ:4-342
వయససస:52
లఇ: ససస స
1408 LHL3880242
పపరర: జజనమహ యమననల
భరస : ఆదదననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-342/2
వయససస:57
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-75/802

1394 LHL3873650
పపరర: సతయననరపయణ ఇఇటటరర

1397 LHL3880218
పపరర: ననరపయణమహ గగళళ

1400 RBE2167476
పపరర: రపమయయ గగళళ

1403 RBE2167492
పపరర: సనరయననరపయణచనరర
జయవరపప
తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-341
వయససస:46
లఇ: పప
1406 RBE1425090
పపరర: పపయనసస వడచడ

100-75/805

1409 LHL3880069
పపరర: లకడహ యమననల
భరస : కకటటశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-344
వయససస:58
లఇ: ససస స

1389 RBE0462689
పపరర: బబజజ సయయద

100-75/800

1392 LHL2622280
పపరర: మసపసన వల షపక

100-75/803

1395 LHL4215067
పపరర: మహనరపవప ఇఇటటరర

100-75/806

తఇడడ:డ సతయననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-338/1
వయససస:64
లఇ: పప
100-75/808

1398 LHL3881398
పపరర: పపషపపవత గగళళ

100-75/809

భరస : రపమయయ
ఇఇటట ననఇ:4-339
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-75/811

1401 RBE2167484
పపరర: వనఇకటటశరరరర గగళళ

100-75/812

తఇడడ:డ ననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-339
వయససస:48
లఇ: పప
100-75/814

1404 LHL3874575
పపరర: ఆదదననరపయణ యమననల

100-75/815

తఇడడ:డ పపలర యయ
ఇఇటట ననఇ:4-342
వయససస:57
లఇ: పప
100-81/28

తఇడడ:డ వనఇకయయ వడచడ
ఇఇటట ననఇ:4-342/1
వయససస:69
లఇ: పప
100-75/817

100-75/797

తఇడడ:డ మసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-337
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-339
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : సనరయననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-341
వయససస:37
లఇ: ససస స
1405 LHL3880754
పపరర: మహబమల షపక

1391 RBE0463778
పపరర: ససబమబలక శవరపతడ

1386 RBE1540442
పపరర: బమజరమహ కకఇబ

భరస : మసపసనరల
ఇఇటట ననఇ:4-336
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : ననరపయణ
ఇఇటట ననఇ:4-339
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:4-339
వయససస:50
లఇ: ససస స
1402 RBE0462804
పపరర: రమమదడవ జయవరపప

100-75/799

తఇడడ:డ మహనరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-338/1
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : మహనరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-338/1
వయససస:65
లఇ: ససస స
1399 RBE0462754
పపరర: వనఇకటభడవమహ గగళళ

1388 LHL3872223
పపరర: సమహయయ కకమమహ

100-75/794

భరస : కకటటశరర రపవప కకఇబ
ఇఇటట ననఇ:4-335
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : వరపసపరమ
ఇఇటట ననఇ:4-336/1
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : మసపసనరల
ఇఇటట ననఇ:4-337
వయససస:58
లఇ: ససస స
1396 RBE2167468
పపరర: అనఇతరపమమహ ఇఇటటరర

100-75/796

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-335/1
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససర సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-336
వయససస:74
లఇ: పప
1393 RBE0462713
పపరర: ఫపతమమభ షపకక

1385 RBE0462531
పపరర: కకటమహ కకమహ

1383 LHL3872272
పపరర: చననయయ కకమమహ
తఇడడ:డ దదబబయయ
ఇఇటట ననఇ:4-335
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : కకషర
ఇఇటట ననఇ:4-335
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశరర రపవప కకఇబ
ఇఇటట ననఇ:4-335
వయససస:26
లఇ: పప
1390 RBE2167450
పపరర: మసపసనవల సయయద

100-75/793

తఇడడ:డ చననయయ
ఇఇటట ననఇ:4-335
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:4-335
వయససస:62
లఇ: ససస స
1387 RBE1540459
పపరర: సపమమలక కకఇబ

1382 LHL3872249
పపరర: కకటటశరరరపవప కకమమహ

1407 RBE1441864
పపరర: ససమయ తతట

100-85/18

తఇడడ:డ ససరగష తతట
ఇఇటట ననఇ:4-342-1
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-75/818

1410 RBE1115121
పపరర: చఇదడ శశఖర బఇడర

100-75/819

తఇడడ:డ సపసదయయ బఇడర
ఇఇటట ననఇ:4-344
వయససస:57
లఇ: పప
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1411 RBE1453794
పపరర: వనఇకట రమయ బఇడర

100-74/699

1412 RBE1088963
పపరర: లకహణ కకమమర బఇడర

100-75/820

1413 LHL4215075
పపరర: మసపసనరల సయయద

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర బఇడర
ఇఇటట ననఇ:4-344,C/O YANALA LAKSHMI
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర బఇడర
ఇఇటట ననఇ:4-344,C/O Y.KOTESWARA RA
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసరఅహమహద
ఇఇటట ననఇ:4-345
వయససస:51
లఇ: పప

1414 RBE0648329
పపరర: గగససబబగఇ సయయద

1415 RBE1048249
పపరర: సయయద ఫసరగజ సయయద

1416 RBE1750033
పపరర: ఫసరగజ సయద

100-75/822

భరస : మసపసనరల
ఇఇటట ననఇ:4-345
వయససస:54
లఇ: ససస స
1417 RBE1946235
పపరర: అఫప డ జ సయయద

100-75/823

తఇడడ:డ మసపసన వపల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4-345/1
వయససస:20
లఇ: పప
1420 LHL2621605
పపరర: వనఇకటభచనరర సనరగజ

100-75/826

100-75/829

100-76/344

100-75/833

100-76/345

భరస : మసపసనరల
ఇఇటట ననఇ:4-353
వయససస:60
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-75/827

1424 RBE0995177
పపరర: ననగగశరరరపవప ససరరకకఇడ

1427 RBE0989345
పపరర: కకషపర చనరర పపలలజ

1430 RBE1854199
పపరర: జజయత పపలలజ

1433 RBE1115113
పపరర: కకఇడలక నసససఇ

100-75/837

1436 RBE0384479
పపరర: అనసనరయమహ పడడగపపపటట

100-75/830

1439 RBE1160787
పపరర: వజయ నడడకకఇద
భరస : సపసదసలక నడడకకఇద
ఇఇటట ననఇ:4-353
వయససస:35
లఇ: ససస స

1422 RBE2167518
పపరర: వనఇకటససతనరపవమహ గగరర

100-75/828

1425 RBE2167526
పపరర: ససతనరపమమహ చరరకకఇడ

100-75/831

భరస : బభలయయ
ఇఇటట ననఇ:4-351
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-74/700

1428 LHL3878048
పపరర: వనఇకపయమహ పపరగచరర

100-75/832

భరస : శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-352
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-75/834

1431 RBE1854215
పపరర: లకడహ పపలలజ

100-75/835

తఇడడ:డ కకషర చనరర పపలలజ
ఇఇటట ననఇ:4-352
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-76/346

1434 LHL2621589
పపరర: మసపసన వల షపక

100-75/836

తఇడడ:డ ఇమమఇసపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-353
వయససస:59
లఇ: పప
100-75/838

భరస : సతస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-353
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-75/840

100-75/825

తఇడడ:డ రపమమలక
ఇఇటట ననఇ:4-350
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చచననయయ నససనఎఇ
ఇఇటట ననఇ:4-352
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మరప సపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-353
వయససస:73
లఇ: పప
1438 RBE2167534
పపరర: మసపసనర షపకక

1421 RBE2167500
పపరర: ననగలకడహ గమడడవపడ

100-75/145

భరస : సప లలమమనస
ఇఇటట ననఇ:4-348
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషర చనరర పపలలజ
ఇఇటట ననఇ:4-352
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : సపసదనరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-352
వయససస:33
లఇ: ససస స
1435 RBE0254110
పపరర: ఇమమమ సపహహబ షపక

1419 RBE0719146
పపరర: జజనబబగఇ షపక

100-75/824

తఇడడ:డ బభలయయ పపలలజ
ఇఇటట ననఇ:4-352
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : కకఇడలక నసససఇ
ఇఇటట ననఇ:4-352
వయససస:43
లఇ: ససస స
1432 RBE0997058
పపరర: లకడహ కకమమరర నడడకకఇడ

1418 RBE0719138
పపరర: బబజజన సయయద

తఇడడ:డ బభలయయ
ఇఇటట ననఇ:4-351
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ననగగశరరరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-351
వయససస:30
లఇ: ససస స
1429 LHL3878055
పపరర: అననపపరర నసససఇ

తఇడడ:డ మసపసనరల సయద
ఇఇటట ననఇ:4/345/1
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : శశనవపసరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-350
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : పపననరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-351
వయససస:58
లఇ: ససస స
1426 RBE0995508
పపరర: శవమహ ససరరకకఇడ

తఇడడ:డ సయయద మసపసన వపల సయయద
ఇఇటట ననఇ:4/345/1
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:4-348
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:4-348/1
వయససస:47
లఇ: పప
1423 RBE0600783
పపరర: వనఇకట రపవమహ చలమర

100-75/144

100-75/821

1437 RBE0994583
పపరర: హససనన బబగఇ షపక

100-75/839

తఇడడ:డ మరవల
ఇఇటట ననఇ:4-353
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-85/19

1440 RBE0253948
పపరర: మరపవల షపక

100-75/841

తఇడడ:డ మసపసనరల
ఇఇటట ననఇ:4-353A
వయససస:32
లఇ: పప
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1441 RBE0837369
పపరర: హనసమఇతరపవప తనటట

100-75/842

తఇడడ:డ కపశయయ
ఇఇటట ననఇ:4-354
వయససస:50
లఇ: పప
1444 RBE0648337
పపరర: లకహమహ ఆమద

100-75/844

100-75/847

100-75/850

100-74/703

100-75/1024

1451 RBE1308320
పపరర: నరససఇహరపవప పలర పప

1454 RBE0997686
పపరర: సఇతతషఇ బబ లర ఇపలర

1457 RBE1722685
పపరర: రగణమక బబసరపప గమ

100-74/681

1460 RBE2167542
పపరర: ససధనకరరపవప వవలకపల

100-76/347

1463 RBE1328674
పపరర: జమమల సపహహబ షపక

100-75/846

1449 RBE0997587
పపరర: ససజజత నలమరకకరరస

100-75/849

1452 RBE0989204
పపరర: శపఇతమహ మఇగళగరరర

100-74/702

భరస : చన సపమమయలక
ఇఇటట ననఇ:4-541
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-75/1022

1455 RBE1368548
పపరర: సపమయయలక మఇగళగరరర

100-75/1023

తఇడడ:డ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:4-541
వయససస:63
లఇ: పప
100-74/704

1458 RBE1961812
పపరర: లలత దరస

100-74/705

భరస : రవఇదడ ననదన టగమర దరరశ
ఇఇటట ననఇ:4-748
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-75/265

తఇడడ:డ ఆశరపరదఇ
ఇఇటట ననఇ:4-1201
వయససస:67
లఇ: పప
100-75/1026

1446 RBE0857417
పపరర: సపసదనభ షపకక

తఇడడ:డ దనవడడ
ఇఇటట ననఇ:4-516
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవ బబసరపప గమ
ఇఇటట ననఇ:4-619
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరపయణ చచకపస
ఇఇటట ననఇ:4-1111
వయససస:31
లఇ: పప
1462 RBE1239798
పపరర: జరసననబ షపక

100-75/848

భరస : అధమ
ఇఇటట ననఇ:4-541
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : శశనవపస రపవప
ఇఇటట ననఇ:4-616
వయససస:43
లఇ: ససస స
1459 RBE1853662
పపరర: ననన చచకపస

1448 RBE1946185
పపరర: ఉమమ మఇడడజ

100-74/701

భరస : లమలమసహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-358
వయససస:80
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహనరపవప పలర పప
ఇఇటట ననఇ:4-522
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపయయలక
ఇఇటట ననఇ:4-541
వయససస:29
లఇ: ససస స
1456 RBE0259390
పపరర: ససజజత కకడడదడటట

100-75/845

భరస : రమమష చనరర మఇడడజ
ఇఇటట ననఇ:4-365
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దనవదస నలకకరరస
ఇఇటట ననఇ:4-516
వయససస:26
లఇ: పప
1453 RBE0989311
పపరర: అనతన మఇగళగరరర

1445 RBE0649731
పపరర: ననసరరర షపకక

1443 RBE1239400
పపరర: అపరర యమననల
భరస : అమర ననద యమననల
ఇఇటట ననఇ:4-356
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మరపసపహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-358
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : మరపవల
ఇఇటట ననఇ:4-358
వయససస:65
లఇ: ససస స
1450 RBE1722750
పపరర: ననగగశరర రపవప నలకకరరస

100-75/843

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:4-355
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరపవప
ఇఇటట ననఇ:4-357
వయససస:38
లఇ: ససస స
1447 RBE0857425
పపరర: జజనర షపకక

1442 LHL3881158
పపరర: వనఇకటమహ చలమర

1461 RBE1540327
పపరర: చచననమహ వరర

100-74/677

భరస : వనఇకటటశరరరర వరర
ఇఇటట ననఇ:4-10014
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-81/29

1464 RBE1672898
పపరర: శరరష బతత
స ల

100-74/706

భరస : జమమల సపహహబ షపక
తఇడడ:డ లమల సపహహబ షపక
తఇడడ:డ వనఇకటటశరర రరడడడ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:4TH WARD, INDUSTRIAL AREA ఇఇటట ననఇ:4TH WARD, INDUSTRIAL AREA ఇఇటట ననఇ:5-4
వయససస:33
లఇ: ససస స
వయససస:45
లఇ: పప
వయససస:24
లఇ: ససస స
1465 RBE1862754
పపరర: లకహ రరడడడ బతత
స ల

100-86/19

తఇడడ:డ వనఇకటటశరర రరడడడ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:5-4
వయససస:26
లఇ: పప
1468 RBE1742188
పపరర: శవ మణణ చలర
తఇడడ:డ శశనస చలర
ఇఇటట ననఇ:5-50
వయససస:24
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1466 RBE1859446
పపరర: వజయ లకడహ వనఇడడ

100-81/30

భరస : భభససర రపవప వనఇడడ
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-74/707

1469 RBE1676543
పపరర: లకకహరరడడడ జఇగ
తఇడడ:డ రపమకకషర రరడడడ జఇగ
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:22
లఇ: పప

1467 RBE1807312
పపరర: నరగష ననయక బభననవత

100-88/657

తఇడడ:డ చఇదడ ననయక బభననవత
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:21
లఇ: పప
100-76/348

1470 RBE1454057
పపరర: రమమదడవ పపదద రరడడడ

100-76/349

భరస : రపమరరడడడ పపదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-87
వయససస:34
లఇ: ససస స
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1471 RBE1749357
పపరర: రపజగశరరర ఎడ

100-74/708

తఇడడ:డ రగశరరడడడ ఎడ
ఇఇటట ననఇ:5-93
వయససస:22
లఇ: ససస స
1474 RBE1946151
పపరర: దసస గరరర షపక

100-75/1028

తఇడడ:డ అమరవలర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:21
లఇ: ససస స
1477 RBE1312560
పపరర: వరలకడహ కకట

100-86/21

100-86/23

భరస : హనసమఇత రపవప బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:10-468
వయససస:32
లఇ: ససస స
1486 RBE1105932
పపరర: సతష కకమమర మమరఇ

100-75/210

100-74/3

100-75/3

తఇడడ:డ సతయననరపయణ యస
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-74/504

1481 RBE1425207
పపరర: అఇజ దడవరకకఇడ

1484 RBE1471440
పపరర: ఇఇదడజ అచచ

1487 RBE1309096
పపరర: సపసదమహ కకమమహ

1490 RBE1854058
పపరర: లకడహ మటట

1493 RBE1749407
పపరర: సపయ కకషర నవతల

100-75/6

1496 RBE1749415
పపరర: గగపస మమధవరపప

100-86/24

1499 RBE1475516
పపరర: భగవపనసలక వనస
తఇడడ:డ గగపపల కకషర రపజ వనస
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:50
లఇ: పప

1479 RBE1425405
పపరర: రపజగశరరర కపసప

100-86/22

1482 RBE1474642
పపరర: ననగగశరర రపవప బచసచ

100-75/206

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరలక బచసచ
ఇఇటట ననఇ:10-125
వయససస:31
లఇ: పప
100-75/208

1485 RBE1105924
పపరర: సపసదయయ కకటటట

100-75/209

తఇడడ:డ ఆదద ననరపయణ కకటటట
ఇఇటట ననఇ:11-61
వయససస:26
లఇ: పప
100-75/1025

1488 RBE1679018
పపరర: వనఇకమహ కకమమర

100-75/1

భరస : వనఇకట రపవప కకమమర వనఇకట రపవప
ఇఇటట ననఇ:
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-74/4

1491 RBE1166496
పపరర: అఇకమహ రపవప వఇగప

100-75/2

తఇడడ:డ రమణ వఇగప
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:27
లఇ: పప
100-75/4

1494 RBE1975374
పపరర: కశఇత కకమమహ

100-75/5

తఇడడ:డ జయరపవప కకమమహ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:21
లఇ: పప
100-75/7

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:0-00
వయససస:21
లఇ: పప
100-84/2

100-86/20

భరస : శశనస కపసప
ఇఇటట ననఇ:7-135
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శపఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ రపమయయ గగళళ
ఇఇటట ననఇ:0000
వయససస:23
లఇ: ససస స
1498 RBE1475508
పపరర: కనక రపజ యస

1478 RBE2483089
పపరర: సరపన వలర పప

100-75/1027

తఇడడ:డ అనఇత ననరపయణ కకట
ఇఇటట ననఇ:7-24
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : శశనవపస రపవప మటట
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏలయమ చనటర
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:31
లఇ: పప
1495 RBE1854173
పపరర: అకనర గగళళ

1476 RBE1312537
పపరర: రపమమరపవప కకట

100-74/709

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:21-6-121
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : పసచచయమ మటట
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:73
లఇ: ససస స
1492 RBE1088955
పపరర: నవన చనటర

1475 RBE1672914
పపరర: శశనస

భరస : రవ కకమమర అచచ
ఇఇటట ననఇ:10-586
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమరఇ వనఇకటటసరరరర చనన
ఇఇటట ననఇ:11-63
వయససస:29
లఇ: పప
1489 RBE1854025
పపరర: అనసనరయమహ మటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర పదదర
ఇఇటట ననఇ:5-176
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటయయ దడవరకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7-365
వయససస:52
లఇ: పప
100-75/207

1473 RBE1921246
పపరర: ననగ రపజ పదదర

తఇడడ:డ రపమమఇజనవయమలక వపటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : సపమమయలక వలర పప
ఇఇటట ననఇ:7-118/2
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ చలమర
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:38
లఇ: పప
1483 RBE1474733
పపరర: సరసరత బఇడనరర

100-76/350

తఇడడ:డ రపవప
ఇఇటట ననఇ:5-187
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : రపమమరపవప కకట
ఇఇటట ననఇ:7-24
వయససస:43
లఇ: ససస స
1480 RBE1425413
పపరర: బభలయయ చలమర

1472 RBE1166504
పపరర: సపసదడసరర రపవప వపటటకలరర

1497 RBE1862010
పపరర: మలర కపరరరన రపవప ఆతతకలరర

100-84/1

తఇడడ:డ కకషర మభరరస ఆతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:0
వయససస:40
లఇ: పప
100-84/3

1500 RBE1475524
పపరర: చనన రపవప నమమహణణ

100-84/4

తఇడడ:డ గఇగయయ నమమహణణ
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:46
లఇ: పప
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