దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-18
1
RBE1673367
పపరర: మలల క తమమశశటట

100-78/5

భరస : గగపయయ తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1వయససస:22
లఇ: ససస స
4
RBE1742261
పపరర: రవమమష అకకకనపలల

100-78/13

100-78/16

100-78/904

100-78/1122

100-79/15

100-79/18

100-79/21

భరస : గగపస కకయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:31

లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

14
RBE1943943
పపరర: సఇపపరర వటటట

17
RBE1727320
పపరర: పడవణ తపపనబబ యన

20
RBE1742725
పపరర: సవమమజయఇ అకకకనపలల

23
RBE1474824
పపరర: కకటటశశరర ననయన

100-80/5

26
RBE1742360
పపరర: ససఇదర రవమరరడడడ తనటటపలల

100-79/13

29
RBE1855139
పపరర: హహసపసనమమ కకయ
తఇడడ:డ సపసదసలక కకయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:38
లఇ: ససస స

9
RBE2001568
పపరర: ననగ మషప మమరరకకపపడడ

100-78/224

12
RBE1952415
పపరర: అనల కకమమర గమఇడన

100-78/906

15
RBE1676626
పపరర: లఇగ రరడడడ సస మమల

100-79/14

తఇడడ:డ లమల రరడడడ సస మమల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:78
లఇ: పప
100-79/16

18
RBE1742691
పపరర: సమమదననఇ ననగరఇడల

100-79/17

తఇడడ:డ జవరతనఇ ననగరఇడల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-79/19

21
RBE1742733
పపరర: కకటటశశర రవవప అకకకనపలల

100-79/20

తఇడడ:డ లకమయయ అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:68
లఇ: పప
100-80/2

24
RBE1742816
పపరర: వనఇకటటశశర రవవప మమక

100-80/3

తఇడడ:డ జగననధఇ మమక
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:67
లఇ: పప
100-78/22

తఇడడ:డ ససత రవమరరడడడ తనటటపలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21
లఇ: పప
100-78/24

100-78/15

తఇడడ:డ లకమయయ గమఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : హనసమఇత రవవప ననయన
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ నఇదదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: పప
28
RBE1808070
పపరర: వనఇకట రమణ కకయ

100-78/905

భరస : కకటటశశరరవవప అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరవవప అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: పప
25
RBE1727072
పపరర: లకకమ రరడడడ నఇదదకకఇడ

11
RBE1368910
పపరర: ననగగశశరరవవప కకఇపటట

6
RBE1749449
పపరర: అఇజ రరడడడ నఇదదకకఇడ

తఇడడ:డ దనవదస మమరరకకపపడడ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : అనల కకమమర గమఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : రవమమష అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: ససస స
22
RBE1742741
పపరర: నరగష అకకకనపలల

100-78/17

భరస : పపర రరడడడ వటటట
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రరడడడ గమణపవటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: ససస స
19
RBE1742709
పపరర: ఆమన అకకకనపలల

8
RBE1808013
పపరర: రమణ మఇడపవటట

100-78/12

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ నఇదదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససఇదరరవవప కకఇపటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : పపదద రవజ కనకటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: ససస స
16
RBE1727304
పపరర: మమనస గమణపవటట

100-78/14

భరస : ననగవరరరన మఇడపవటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయయ ననయన
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:41
లఇ: పప
13
RBE2497832
పపరర: రవమలకడమ కనకటట

5
RBE1742337
పపరర: వనఇకట రవవమమ హరరదనసస

3
RBE1726900
పపరర: శశనవవస రరడడడ తతమమమరర
తఇడడ:డ ననగగఇదడ రరడడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : సతయననరవయణ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : శశనస చననబబ యన
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:32
లఇ: ససస స
10
RBE1474675
పపరర: హనసమఇత రవవప ననయన

100-78/6

భరస : వనఇకటటశశరరల మమక
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరవవప అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:26
లఇ: పప
7
RBE1749530
పపరర: వజయ చననబబ యన

2
RBE1749480
పపరర: దసరర మమక

27
RBE1808062
పపరర: గగపస కకయ

100-78/23

తఇడడ:డ సపసదసలక కకయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:29
లఇ: పప
100-78/25

30
RBE1855188
పపరర: అశశక రరడడడ ఈద

100-78/26

తఇడడ:డ శశనవవస రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: పప

Page 3 of 51

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-18
31
RBE1912799
పపరర: వనఇకటటష భమసవ

100-78/27

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:24
లఇ: పప
34
RBE1160084
పపరర: శశనవవస రరడడడ తతమమమరర

100-78/30

100-78/33

100-78/36

100-78/39

తఇడడ:డ లకడమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26

100-78/908

100-78/911

100-79/24

తఇడడ:డ సపసదసలక కకయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-78/37

47
RBE0991704
పపరర: ససరగష కకఇచనల

100-78/40

53
RBE1220979
పపరర: అమరబబబమ హరరదనసస

100-79/31

56
RBE1742451
పపరర: లకడమ ఈద

100-78/909

59
RBE1474865
పపరర: నససరరన షపక
భరస : అలమల బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:1.1
వయససస:24
లఇ: ససస స

42
RBE1673359
పపరర: గగపయయ తమమశశటట

45
RBE1749423
పపరర: అశశక రరడడడ తనడడపరరస

48
RBE0991720
పపరర: రవజగశ కకఇచనల
తఇడడ:డ రవజ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:31

100-78/912

100-78/35

100-78/38

100-78/907

100-78/910

లఇ: పప

51
RBE2516896
పపరర: ఈద లకమరరడడడ ఈద

100-78/1125

తఇడడ:డ ఈద రవమకకషర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:19
లఇ: పప
100-79/27

54
RBE1742402
పపరర: వవమ రరడడడ మఇదపవటట

100-79/30

తఇడడ:డ పపదద రరడడడ మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: పప
100-79/32

తఇడడ:డ రవమకకషర రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-79/35

39
RBE1329599
పపరర: ఉషవ లకడమ కకలమ

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ తనడడపరరస
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:21
లఇ: పప

లఇ: పప

50
RBE1369033
పపరర: శశనస ఆవపలమఇద

100-78/32

తఇడడ:డ కకషర తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : రవఘవ రరడడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
58
RBE1856814
పపరర: హహశశనమమ కకయ

44
RBE1726850
పపరర: వనఇకట రమణ పపటట

36
RBE1202902
పపరర: వనఇకటటశశరరల ససరయ

భరస : సవఇబశవవ రరడడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమమలక ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచచ రరడడడ కవనసబబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: పప
55
RBE1742436
పపరర: శశలకడమ తతమమమరర

41
RBE1635762
పపరర: రవమమ కకయ

తఇడడ:డ రవజ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27

లఇ: పప

52
RBE1105072
పపరర: ససరగష రరడడడ కవనసబబ డడడ

100-78/34

భరస : శశనవవసరవవప పపటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : సవఇబశవరవవప రఇగవ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:24
లఇ: ససస స
49
RBE1309443
పపరర: సవఇబశవరవవప కకయమ

38
RBE1310010
పపరర: మలలల శశరర రవజవరపప

100-78/29

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక ససరయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవ ననగగశశర రవవప కకయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ జఇగ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:25
లఇ: పప
46
RBE1807981
పపరర: జమల రఇగవ

100-78/31

భరస : ననరవయణ రవజవరపప
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ తనటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26
లఇ: ససస స
43
RBE1673375
పపరర: లకమ రరడడడ జఇగ

35
RBE1202878
పపరర: కకషర తతరటట

33
RBE0872366
పపరర: శవ కకషర తతరటట
తఇడడ:డ వవఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల తతరటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : లకమయయ గమఇడన
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:67
లఇ: ససస స
40
RBE1368860
పపరర: అనసష తనటటపరరస

100-78/28

తఇడడ:డ రవఘవరరడడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమ రరడడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: పప
37
RBE1309765
పపరర: రరకకమణణమమ గమఇడన

32
RBE1962901
పపరర: లకమరరడడడ తతమమమరర

57
RBE1742469
పపరర: సఇపపరర ఈద

100-79/33

తఇడడ:డ రవమకకషర రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-80/1

60
RBE1532456
పపరర: లకమ రరడడడ తతమమమరర

100-80/13

తఇడడ:డ రవఘవ రరడడడ తతమమరర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: పప
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61
RBE1857739
పపరర: పరస మమ మఇదపవటట

100-80/14

భరస : వజడ రరడడడ మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:78
లఇ: ససస స
64
RBE0872374
పపరర: శశనవవస రవవప తతరటట

100-78/41

100-79/36

100-78/913

100-79/242

100-79/247

100-80/22

100-80/24

తఇడడ:డ చననయయ కకఇబ
ఇఇటట ననఇ:4-335
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE1727361
పపరర: కకషర కకమమరర తనళళ

77
RBE1679844
పపరర: సపసదన రరడడడ పవశఇ

80
RBE1532365
పపరర: శరరషవ నడడఇపలల

83
RBE1646496
పపరర: ననగ జజయత బబసరపస గమ

100-87/752

86
RBE1532480
పపరర: ససరగష వడడడ

100-79/243

89
RBE1309757
పపరర: లమవణయ గమఇడన
భరస : అరరణ కకమమర గమఇడన
ఇఇటట ననఇ:5
వయససస:36
లఇ: ససస స

లఇ: పప

69
RBE1918713
పపరర: రమయ రరడడడ ఈద

100-78/45

72
RBE1441161
పపరర: తడవవణణ తతమమమరర

100-78/914

75
RBE2517183
పపరర: భమలకడమ గమమమ

100-88/880

భరస : వనఇకటటష గమమమ
ఇఇటట ననఇ:3-57
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-80/20

78
RBE1601905
పపరర: తడవవణణ తతమమల

100-81/766

తఇడడ:డ బడహమయయ తతమమల
ఇఇటట ననఇ:3-191
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-80/23

81
RBE2483097
పపరర: ఆశ షపక

100-78/676

తఇడడ:డ రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-73/1013

84
RBE1532555
పపరర: వనఇకటటశశరరల వరల

100-80/25

తఇడడ:డ కకఇడయయ వరల
ఇఇటట ననఇ:4-100/4
వయససస:48
లఇ: పప
100-80/26

తఇడడ:డ చననపప వడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-333
వయససస:23
లఇ: పప
100-80/28

100-78/43

తఇడడ:డ గగవఇదనరరడడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:2-59
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమమలక బబసరపస గమ
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : అఖల పటబడ
ఇఇటట ననఇ:4-217
వయససస:19
లఇ: ససస స
88
RBE1532514
పపరర: శశనస కకఇబ

100-78/675

తఇడడ:డ కకటటశశర రవవప నడడఇపలల
ఇఇటట ననఇ:4-77
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : రహహఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:57
లఇ: ససస స
85
RBE2518496
పపరర: ససమశశ పటబడ

71
RBE1855212
పపరర: లల పపరఇ

100-80/15

తఇడడ:డ దనసఇజయ రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:1-11
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన రవమ రరడడ పవశఇ
ఇఇటట ననఇ:3-175
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల గగళళ
ఇఇటట ననఇ:4-1
వయససస:24
లఇ: పప
82
RBE1587435
పపరర: సపసద బ షపక

100-78/44

భరస : నరససఇహ రవవప తనళళ
ఇఇటట ననఇ:2-138
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన రవమరరడడడ పవశఇ
ఇఇటట ననఇ:3-175
వయససస:20
లఇ: పప
79
RBE1679711
పపరర: హరరకకషర గగళళ

68
RBE1175588
పపరర: రవజశశఖర రరడడడ ఈద

66
RBE0872424
పపరర: వవఇకటటశశర రరడడడ ఈద
తఇడడ:డ పపరర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:31

తఇడడ:డ ఈశశర రరడడడ కళలఇ
ఇఇటట ననఇ:2-54,east bazar
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటబడజలక తనళళ
ఇఇటట ననఇ:2-138
వయససస:27
లఇ: పప
76
RBE1742485
పపరర: సఇపత రరడడడ పవశఇ

100-78/42

తఇడడ:డ ధనసజయమ రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:1-11
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడభబకర రవవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:2-44
వయససస:28
లఇ: పప
73
RBE1727346
పపరర: నరససఇహ రవవప తనళళ

65
RBE0872382
పపరర: నరససమమ రరడడడ దదరరడడడ

63
RBE1441211
పపరర: శశశలజ కకయమ
భరస : సవఇబ శవ రవవప కకయమ
ఇఇటట ననఇ:1-1-2
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటటశశర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:1-3
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ సవఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:1-4
వయససస:33
లఇ: పప
70
RBE1454115
పపరర: నరగశ బబబమ పససపపలలటట

100-86/756

తఇడడ:డ హనమయయ అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ వవఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:1-2
వయససస:32
లఇ: పప
67
RBE0989022
పపరర: రవకకమమర రవజవరపప

62
RBE2517464
పపరర: పవన కకమమర అకకకనపలల

87
RBE1532498
పపరర: రవ బబబమ కకఇబ

100-80/27

తఇడడ:డ శశనస కకఇబ
ఇఇటట ననఇ:4-335
వయససస:27
లఇ: పప
100-78/55

90
RBE1309773
పపరర: లకమయయ గమఇడన

100-78/56

తఇడడ:డ అఇకయయ గమఇడన
ఇఇటట ననఇ:5
వయససస:70
లఇ: పప
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91
RBE1309815
పపరర: అరరణ కకమమర గమఇడన

100-78/57

తఇడడ:డ లకమయయ గమఇడన
ఇఇటట ననఇ:5
వయససస:44
లఇ: పప
94
RBE1368779
పపరర: నరగఇదడబబబమ పససపపలలటట

100-78/915

100-78/226

100-78/229

100-78/230

100-78/234

100-78/237

100-78/916

తఇడడ:డ సవగర బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

104
LHL3886983
పపరర: శశనస బబబమ ఉపపప

107
LHL3897287
పపరర: పదమ ఉపపప

110
RBE1310416
పపరర: శషగరరర మమమలపలల

113
RBE1310382
పపరర: బడహమయయ మమమలపలల

100-78/242

116
RBE1635796
పపరర: నరససఇహరవవప వడడడ

100-78/232

119
RBE0147058
పపరర: కకదమగమఇడల ననరవయణమమ
భరస : ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:5/6
వయససస:33
లఇ: ససస స

99
RBE0857623
పపరర: జజయత చఇతమలల

100-78/228

102
RBE1677574
పపరర: తడషమ మఇదపవటట

100-80/30

105
LHL3888260
పపరర: అపవపరవవప ఉపపప
తఇడడ:డ పపదద సలక
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:65

100-78/235

100-78/238

100-78/233

లఇ: పప

108
RBE0601716
పపరర: ఆడడపప దననమమ
భరస : యమకకబమ
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:33

100-78/236

లఇ: ససస స

111
RBE1635739
పపరర: శశనవవసరవవప మమమలపలల

100-78/239

తఇడడ:డ బడహమయయ మమమలపలల
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:25
లఇ: పప
100-78/917

114
LHL3898020
పపరర: అనఇతరవవమమ మమమడడపలల

100-78/241

భరస : బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-3-1
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-78/240

తఇడడ:డ వరదయయ వడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-3/3 MAIN ROAD
వయససస:29
లఇ: పప
100-79/46

100-78/225

తఇడడ:డ రవమరవవప మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:5-2 JANGALA COLONY
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశయయ మమమలపలల
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : వనఇకటసవశమ
ఇఇటట ననఇ:5-3-1
వయససస:57
లఇ: ససస స
118
RBE1856582
పపరర: ససజనయ బఇడడ

100-78/231

తఇడడ:డ బడహమయయ మమమలపలల
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగపయయ దదరఇగమల
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:69
లఇ: పప
115
LHL3899895
పపరర: పసచచమమ దమమమ

101
LHL3897303
పపరర: కనకమమబతత
స ల

96
LHL3887627
పపరర: చనబడహమయయ మఇదపవటట

భరస : పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : అపవపరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల దదరఇగమల
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:67
లఇ: ససస స
112
RBE1309971
పపరర: వనఇకటటశశరరల దదరఇగమల

100-78/227

తఇడడ:డ అపవపరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : శశనస బబబమ
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:37
లఇ: ససస స
109
RBE1309955
పపరర: కకటమమ దదరఇగమల

98
LHL3899275
పపరర: సశరరప మఇదపవటట

100-78/61

తఇడడ:డ తరరపతయయ
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : బఇగవరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-2-3
వయససస:63
లఇ: ససస స

తలల : శవఇతమమ ఈవపరర
ఇఇటట ననఇ:5-2 TO 6-198
వయససస:35
లఇ: పప
106
LHL3897279
పపరర: మఇగ ఉపపప

100-79/45

భరస : రవమమరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనబడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:44
లఇ: పప
103
RBE0112276
పపరర: ననగవరరరన రరడడడ ఈవపరర

95
RBE1742675
పపరర: వనఇకటటష బమస

93
RBE1240001
పపరర: వరజనవయమలక జకకకల
తఇడడ:డ ననగగశశరరవవప జకకకల
ఇఇటట ననఇ:5-0
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప బమస
ఇఇటట ననఇ:5-1
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : చనబడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:67
లఇ: ససస స
100
RBE2168763
పపరర: రవమమరవవప మఇదపవటట

100-78/58

భరస : వరవఇజనవయమలక జకకకల
ఇఇటట ననఇ:5.0
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ధడసరరయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-00
వయససస:27
లఇ: పప
97
LHL3897220
పపరర: ననగమమ మఇదపవటట

92
RBE1240019
పపరర: భమలకడమ జకకకల

117
LHL3887692
పపరర: బడహమయయ మమమడడపలల
తఇడడ:డ శశషపసయమ
ఇఇటట ననఇ:5-4
వయససస:46

100-78/59

100-78/243

లఇ: పప

120
RBE0111039
పపరర: ననరవయణ కకడమగమఇడల

100-78/244

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:5-6
వయససస:39
లఇ: పప
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121
RBE0111070
పపరర: ఏడడకకఇడలక బతత
స ల

100-78/245

తఇడడ:డ బఇగవరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-6
వయససస:35
లఇ: పప
124
RBE0431494
పపరర: సతయవత ఆడడపప
భరస : యయసస
ఇఇటట ననఇ:5-7
వయససస:40

100-78/450

100-78/453

100-78/456

100-78/62

100-78/64

100-78/67

100-78/70

తఇడడ:డ యలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5-18
వయససస:90
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

140
RBE0605725
పపరర: సపసదసలక సఇగగపప

143
RBE1310085
పపరర: అనత మమడనవత

100-78/73

146
RBE0431684
పపరర: అణమదగమల లత

100-80/31

149
LHL3889714
పపరర: లఇగయయ శరరపవటట
తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-18
వయససస:38
లఇ: పప

129
RBE0428359
పపరర: వనఇకనన వవమమల

100-78/455

132
RBE0857581
పపరర: వవమమల ససజజత

100-78/458

135
LHL3889748
పపరర: రవజ దదరఇగమల

100-78/63

తఇడడ:డ భమదదవయయ
ఇఇటట ననఇ:5-10/2
వయససస:43
లఇ: పప
100-78/65

138
RBE0431510
పపరర: తమమషపటట అననమమ

100-78/66

భరస : ససరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-11-A
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-78/68

141
RBE1635804
పపరర: శశష కకమమరర వడడడ

100-78/69

భరస : నరససఇహరవవప వడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-13
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-78/71

144
RBE1310093
పపరర: వనఇకటటశశరరల మమడనవత

100-78/72

తఇడడ:డ లకమయయ మమడనవత
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:28
లఇ: పప
100-78/247

భరస : దనసస
ఇఇటట ననఇ:5-17
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-78/249

100-78/452

భరస : వనఇకనన
ఇఇటట ననఇ:5-9-A
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమయయ మమడనవత
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటష ననయక
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:29
లఇ: ససస స
148
LHL3889706
పపరర: లకమయయ శరపవటట

100-78/457

తఇడడ:డ చన సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకమయయ మమడనవత
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:29
లఇ: ససస స
145
RBE1854876
పపరర: పడమల మమడనవత

137
RBE0146886
పపరర: భమలకడమ బతత
స ల

126
LHL3889516
పపరర: వనఇకటటశశరరవవప వవమమల

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5-9
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-11
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:49
లఇ: పప
142
RBE1310051
పపరర: శవ మమడనవత

100-78/454

తఇడడ:డ శశనస దదరఇగమల
ఇఇటట ననఇ:5-10
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : రవజ
ఇఇటట ననఇ:5-10-2
వయససస:45
లఇ: ససస స
139
LHL3889581
పపరర: వనఇకటటశశరరల దమమమ

134
RBE1532332
పపరర: రమమష బబబమ దదరఇగమల

100-78/449

తఇడడ:డ పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5-9
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల వవమమల
ఇఇటట ననఇ:5-9
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-10
వయససస:82
లఇ: పప
136
LHL3896156
పపరర: మలలల శశరర దదరఇగమల

100-78/451

లఇ: ససస స

131
RBE1635879
పపరర: ససశల వవమమల

123
LHL3887601
పపరర: వనఇకటటశశరరల వపదర
తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-7
వయససస:70
లఇ: పప

లఇ: పప

128
LHL3899630
పపరర: మఇగమమ వవమమల
భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5-9
వయససస:52

భరస : వనఇకనన వవమమల
ఇఇటట ననఇ:5-9
వయససస:31
లఇ: ససస స
133
LHL3886959
పపరర: భమదదవయయ దదరఇగమల

125
LHL3889060
పపరర: పపలల యయ వవమమల
తఇడడ:డ వనఇకనన
ఇఇటట ననఇ:5-9
వయససస:59

భరస : వనఇకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-9
వయససస:35
లఇ: ససస స
130
RBE1115196
పపరర: ససజజత వవమమల

100-78/246

తఇడడ:డ బఇగవరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-6
వయససస:33
లఇ: పప

లఇ: ససస స

127
LHL3899622
పపరర: కకమమరర వవమమల

122
RBE0111872
పపరర: శశనవవసరవవప బతత
స ల

147
LHL3889680
పపరర: భకఇ శరరపవటట

100-78/248

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-18
వయససస:49
లఇ: పప
100-78/250

150
LHL3899846
పపరర: పదమ శరరపవటట

100-78/251

భరస : బకఇ
ఇఇటట ననఇ:5-18
వయససస:38
లఇ: ససస స
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151
LHL3899861
పపరర: కకటమమ శరరపవటట

100-78/252

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-18
వయససస:85
లఇ: ససస స
154
RBE0431593
పపరర: శరరపవటట అఇజమమ

100-78/255

100-79/48

100-78/259

100-78/262

100-78/265

100-78/267

100-78/270

భరస : శవయయ
ఇఇటట ననఇ:5-34
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
RBE0431627
పపరర: మహఇకవళ రమణ

167
RBE1661321
పపరర: దసరర రవవప మహఇకవళ

170
RBE1454065
పపరర: ననగరవజ ఉపపతళళ

173
RBE0857680
పపరర: తమమషపటట వనఇకవటమమ

100-78/273

176
LHL4216180
పపరర: రవజ బతత
స ల

100-78/263

179
LHL3889938
పపరర: పడసవదస బకవక
తఇడడ:డ అనననరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-37
వయససస:36
లఇ: పప

159
LHL3899903
పపరర: పపననమమ వడడడ

100-78/258

162
RBE0857672
పపరర: శవపవటట ఎలల మమ

100-78/261

165
RBE0719195
పపరర: ఆదదననరవయణ దదరఇగమల

100-78/264

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-25
వయససస:38
లఇ: పప
100-79/248

168
RBE0146464
పపరర: ఉపపటటలమల వరలకడమ

100-78/266

భరస : ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:5-26
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-78/268

171
LHL3897105
పపరర: భబగయమమ బకవక

100-78/269

భరస : అనననరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-27
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-78/271

174
RBE0857698
పపరర: తమమషపటట దసరర

100-78/272

భరస : రవజజరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-29
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-78/274

తఇడడ:డ ససబబబరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-31
వయససస:39
లఇ: పప
100-78/276

100-79/47

భరస : భకఇ
ఇఇటట ననఇ:5-24
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట సవశమ
ఇఇటట ననఇ:5-29
వయససస:83
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:5-31
వయససస:62
లఇ: పప
178
LHL3899879
పపరర: అలవవలమమ తననరర

100-78/260

తఇడడ:డ సతయఇ ఉపపతళళ
ఇఇటట ననఇ:5-26,
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:5-28
వయససస:62
లఇ: ససస స
175
LHL4216172
పపరర: ససబబబరవవప బతత
స ల

161
RBE0851535
పపరర: చనబకఇ ససరవపవటట

156
RBE1425074
పపరర: సపసదసలక శశపత

భరస : వరదయయ
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవజ మహఇకవళ
ఇఇటట ననఇ:5-25
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : చనన
ఇఇటట ననఇ:5-26
వయససస:57
లఇ: ససస స
172
RBE0429159
పపరర: శవఇతమమ అఇదసగమల

100-78/257

భరస : రవజ
ఇఇటట ననఇ:5-25
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవజ మహఇకవళ
ఇఇటట ననఇ:5-25
వయససస:21
లఇ: పప
169
RBE0429142
పపరర: ససబబమమ ఆడడపప

158
LHL3889623
పపరర: వరదయయ వడడడ

100-78/254

తఇడడ:డ లకమయయ శశపత
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-24
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ అడదయయ
ఇఇటట ననఇ:5-25
వయససస:43
లఇ: పప
166
RBE1955053
పపరర: శఇకర మహఇకవళ

100-78/256

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : వనఇకటబడమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:37
లఇ: ససస స
163
RBE0111690
పపరర: రవజ మహఇకవళ

155
RBE1425041
పపరర: మసవసన శశపత

153
RBE0429100
పపరర: మమలమబ దదవళళ
భరస : వనఇకటబడమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదసలక శశపత
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : మసవసన శశపత
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:27
లఇ: ససస స
160
RBE0429126
పపరర: మమణణకయమమ వడడడ

100-78/253

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5-18
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : పపద సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:55
లఇ: ససస స
157
RBE1425082
పపరర: యయసమమ శశపత

152
LHL3899887
పపరర: రవమమఇజమమ శరరపవటట

177
LHL3889631
పపరర: శవయయ తననరర

100-78/275

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-34
వయససస:57
లఇ: పప
100-78/277

180
LHL4216198
పపరర: అనననరవవప బకవక

100-78/278

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-37
వయససస:60
లఇ: పప
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181
RBE0146860
పపరర: బకవక నజడమమ

100-78/279

తఇడడ:డ అనననరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-37
వయససస:32
లఇ: ససస స
184
RBE0431726
పపరర: బకవక అనగగశస

100-78/282

100-78/285

100-78/288

100-78/291

100-78/918

100-78/295

100-78/298

భరస : వర అఇజ తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-51
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
LHL3899267
పపరర: ససబబమమ శవరవతడ

197
RBE1223593
పపరర: మఇగమమ శవరవతడ

200
RBE0431551
పపరర: చలమల రవమమలమమమ

203
RBE0431536
పపరర: చలమల రమణ

100-78/301

206
LHL3898012
పపరర: రవమమలమమ తమమ

100-78/292

209
RBE1154392
పపరర: వరఇజనవయమలక తమమశశటట
తఇడడ:డ కకషర తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-51
వయససస:31
లఇ: పప

189
RBE0111054
పపరర: చఇదడఇ దదరఇగమల

100-78/287

192
RBE0429183
పపరర: మరరయమమ శవరవతడ

100-78/290

195
RBE0857664
పపరర: మరరయమమ యసపస ల

100-78/293

భరస : బబలయయ
ఇఇటట ననఇ:5-43
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-78/919

198
LHL3886413
పపరర: శశనవవసరవవప చపసపడడ

100-78/294

తఇడడ:డ అమమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-47
వయససస:47
లఇ: పప
100-78/296

201
LHL3897212
పపరర: పపననమమ తమమశశటట

100-78/297

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:5-48
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-78/299

204
LHL3887403
పపరర: కకషర తమమశశటట

100-78/300

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:5-51
వయససస:73
లఇ: పప
100-78/302

భరస : కకషర
ఇఇటట ననఇ:5-51
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-78/304

100-78/284

భరస : వనఇకటసవశమ
ఇఇటట ననఇ:5-42
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:5-50
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషర
ఇఇటట ననఇ:5-51
వయససస:37
లఇ: పప
208
RBE1115188
పపరర: ఆదదలకడమ తమమశశటట

100-78/289

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-47
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-50
వయససస:43
లఇ: పప
205
LHL3889508
పపరర: ఏడడకకఇడలక తమమశశటట

191
LHL3889730
పపరర: వనఇకటసవశమ శవరవతడ

186
RBE0598482
పపరర: అణమదగమల సతయవత

తఇడడ:డ బకకయయ
ఇఇటట ననఇ:5-40
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : కకషవరరవవప శవరవతడ
ఇఇటట ననఇ:5-45
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-47
వయససస:73
లఇ: పప
202
RBE0110395
పపరర: శశనస చలమల

100-78/286

భరస : వరవసవశమ
ఇఇటట ననఇ:5-43
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరవయయ శవరవతడ
ఇఇటట ననఇ:5-45
వయససస:64
లఇ: పప
199
RBE0110643
పపరర: చలమల వనఇకటటశశరరల

188
RBE0605774
పపరర: యమకకబమ ఆడడపప

100-78/281

భరస : సతనయనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:5-39
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరసవశమ
ఇఇటట ననఇ:5-42
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటసవశమ
ఇఇటట ననఇ:5-43
వయససస:62
లఇ: పప
196
RBE1223577
పపరర: కకషవరరవవప శవరవతడ

100-78/283

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:5-39
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-41
వయససస:55
లఇ: ససస స
193
LHL3889722
పపరర: వరసవశమ శవరవతడ

185
LHL4216164
పపరర: మరరయదనసస అఇదసగమల

183
RBE0431718
పపరర: బకవక సశరరప
భరస : పడసవద
ఇఇటట ననఇ:5-37
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:5-39
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ లచచయయ
ఇఇటట ననఇ:5-39
వయససస:38
లఇ: పప
190
RBE0857706
పపరర: ఉపపప లకమమమ

100-78/280

తఇడడ:డ అనననరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-37
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : రవకకమమర
ఇఇటట ననఇ:5-37
వయససస:32
లఇ: ససస స
187
RBE0605758
పపరర: సతయనఇదఇ అఇదసగమల

182
RBE0428367
పపరర: రవకకమమర బకవక

207
LHL4216206
పపరర: వనఇకననబబబమ తమమశశటట

100-78/303

తఇడడ:డ కకషర
ఇఇటట ననఇ:5-51
వయససస:35
లఇ: పప
100-78/305

210
RBE1115204
పపరర: ఆఇజనవయమలక బతత
స ల

100-78/306

తఇడడ:డ హనసమఇతరవవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:27
లఇ: పప
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211
RBE1115212
పపరర: ననగగఇదడఎఇ బతత
స ల

100-78/307

భరస : హనసమఇతరవవప బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:40
లఇ: ససస స
214
RBE0433409
పపరర: చటబయల రమమదదవ

100-78/60

100-78/311

100-78/314

100-78/317

100-78/319

100-78/322

100-78/325

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-61
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

224
RBE1309591
పపరర: తదజశశన తగరఇ

227
LHL4216222
పపరర: శశనవవసరగడడడ జకకకరగడడడ

230
RBE1731082
పపరర: ఆదదలకడమ జఇగ

233
LHL3897063
పపరర: లకడమ తతమమమరర

100-78/328

236
LHL3896792
పపరర: వనఇకటబడవమమ జఇగవ

100-78/920

239
LHL3897840
పపరర: కకటటశశరమమ జఇగవ
భరస : నరరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-62
వయససస:38
లఇ: ససస స

219
LHL3896859
పపరర: పసచచమమ మమఢనవతత

100-78/313

222
LHL2625143
పపరర: రవణణ తగరఇ

100-78/316

225
LHL2625168
పపరర: మరరయమమ గరలలల పస గమ

100-78/318

భరస : బబబమ
ఇఇటట ననఇ:5-56
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-78/320

228
RBE0429191
పపరర: అకకమమ జకకకరరడడడ

100-78/321

భరస : శశనవవసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-56A
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-78/323

231
LHL3887353
పపరర: గగవఇదనరరడడడ తతమమమరర

100-78/324

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-59
వయససస:51
లఇ: పప
100-78/326

234
LHL3887106
పపరర: నరరసరరడడడ జఇగవ

100-78/327

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:38
లఇ: పప
100-78/329

భరస : రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-78/331

100-78/310

భరస : మసవసనస
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : గగవఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-59
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:82
లఇ: పప
238
LHL3899556
పపరర: లకమమమ తగమరర

100-78/315

తఇడడ:డ చఇదనడ రరడడడ జఇగ
ఇఇటట ననఇ:5-57
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-59
వయససస:72
లఇ: ససస స
235
LHL3887346
పపరర: రవమరరడడడ జఇగవ

221
LHL2623767
పపరర: మసవసనస తగరఇ

216
RBE1202795
పపరర: మమరర చటబయల

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-54
వయససస:75
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చడనననరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-56A
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : సవఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-57
వయససస:65
లఇ: ససస స
232
LHL3896800
పపరర: సపసదమమ తతమమమరర

100-78/312

తఇడడ:డ మసవసన తగరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషర
ఇఇటట ననఇ:5-56
వయససస:37
లఇ: పప
229
LHL3896560
పపరర: వరమమ గమమమడడల

218
LHL3887411
పపరర: లకమయయ మమఢనవతత

100-79/249

భరస : ననన చటబయల
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసవసన తగరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:29
లఇ: పప
226
LHL4216214
పపరర: బబబమ గరలలపస గమ

100-78/309

తఇడడ:డ ససరవయననయక
ఇఇటట ననఇ:5-54
వయససస:78
లఇ: పప

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-54
వయససస:46
లఇ: ససస స
223
RBE1239954
పపరర: భబరత కకమమర తగరఇ

215
RBE0112219
పపరర: ననన చటబయల

213
RBE1856715
పపరర: లకకమ రరడడ జఇగవ
తఇడడ:డ రవమకకషర రరడడడ జఇగవ
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకపరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ రమమదదవ
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:30
లఇ: పప
220
LHL3899820
పపరర: సఖ మమఢనవతత

100-78/308

తఇడడ:డ రవమయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : కకపరవవప
ఇఇటట ననఇ:5/53
వయససస:53
లఇ: ససస స
217
RBE1309468
పపరర: ససనల కకమమర చటబయల

212
RBE1115220
పపరర: హనసమయయ బతత
స ల

237
RBE0431023
పపరర: శశ లకడమ జఇగ

100-78/330

భరస : నరరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-78/332

240
LHL4216230
పపరర: నరరసరరడడడ జఇగవ

100-78/333

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-62
వయససస:49
లఇ: పప
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241
LHL3888146
పపరర: కకటటరరడడడ జఇగవ

100-78/334

తఇడడ:డ అసవసనసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:55
లఇ: పప
244
RBE2168904
పపరర: రవమసవశమరరడడ మఇదపవటట

100-78/337

100-78/338

100-78/341

100-78/344

100-78/460

100-78/461

100-78/464

భరస : దదవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-74
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

254
LHL3886298
పపరర: ఆదదరరడడడ జఇగవ

257
RBE1161207
పపరర: రవమరరడడడ జఇగవ

260
LHL3896677
పపరర: ససజజత జఇగవ

263
RBE1309658
పపరర: రవజశశఖర రరడడడ తనటటపవరరర

100-78/922

266
LHL3896628
పపరర: సఇపపరర మమ తనటటపరరస

100-78/345

269
RBE0429241
పపరర: శశశలజ తనటటపరరస
తఇడడ:డ దదవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-74
వయససస:36
లఇ: ససస స

249
RBE0429217
పపరర: కకటటశశరమమ జఇగవ

100-78/340

252
LHL3898806
పపరర: నరసమమ జఇగవ

100-78/343

255
RBE0851667
పపరర: వనఇకవటరవమరరడడడ జఇగవ

100-78/459

తఇడడ:డ ఆదదరరడడద
ఇఇటట ననఇ:5-69
వయససస:32
లఇ: పప
100-79/250

258
RBE1161215
పపరర: అనతన జఇగవ

100-79/251

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ జఇగవ
ఇఇటట ననఇ:5-69
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-78/462

261
RBE2168912
పపరర: రవమకకషవరరరడడడ జఇగవ

100-78/463

తఇడడ:డ అసవసనసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-71
వయససస:49
లఇ: పప
100-78/465

264
RBE1309690
పపరర: శమత తనటటపవరరర

100-78/466

తఇడడ:డ రవమ కకషర రరడడడ తనటటపవరరర
ఇఇటట ననఇ:5-72
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-78/467

భరస : సపసదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:75
లఇ: ససస స
100-78/469

100-78/921

భరస : కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-68
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమ కకషర రరడడడ తనటటపవరరర
ఇఇటట ననఇ:5-72
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : రవజజ శశఖర రరడడ తనటటపవరరర
ఇఇటట ననఇ:5-72
వయససస:28
లఇ: ససస స
268
LHL3898350
పపరర: సఇపపరరమమ తనటటపరరస

100-78/342

భరస : రవమకకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-71
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : రవమకకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-72
వయససస:52
లఇ: ససస స
265
RBE1309674
పపరర: అరరణన తనటటపవరరర

251
RBE1995703
పపరర: హససన రరడడడ జఇగవ

246
RBE1309575
పపరర: శవశఇకరరరడడడ తయమగమరర

భరస : లకకమ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ జఇగవ
ఇఇటట ననఇ:5-69
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ జఇగవ
ఇఇటట ననఇ:5-69,
వయససస:31
లఇ: ససస స
262
RBE0429225
పపరర: పపరమమ

100-78/339

తఇడడ:డ సపసదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-69
వయససస:61
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ జఇగవ
ఇఇటట ననఇ:5-69
వయససస:28
లఇ: పప
259
RBE1310036
పపరర: అనతన జఇగవ

248
LHL3897899
పపరర: ససబబమమ జఇగవ

100-78/336

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ తయమగమరర
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-67
వయససస:90
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-68
వయససస:58
లఇ: పప
256
RBE1160076
పపరర: రవమ రరడడడ జఇగవ

100-79/49

భరస : ఆదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:61
లఇ: ససస స

భరస : అసవసనసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-67
వయససస:79
లఇ: ససస స
253
LHL4216248
పపరర: కకటటరరడడడ జఇగవ

245
RBE1749555
పపరర: అబమదలమల షపక

243
RBE1726975
పపరర: ఉదదఇడడ సవహహబ షపక
తఇడడ:డ సపసదసలక షపక
ఇఇటట ననఇ:5-64
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదసలక షపక
ఇఇటట ననఇ:5-64
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:39
లఇ: పప
250
LHL3896685
పపరర: కకటమమ జఇగవ

100-78/335

భరస : కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-64
వయససస:49
లఇ: పప
247
LHL3887163
పపరర: లకకమరరడడడ జఇగవ

242
LHL3898814
పపరర: ఆదదలకడమ జఇగవ

267
LHL3888336
పపరర: దదవరరడడడ తనటటపరరస

100-78/468

తఇడడ:డ సపసదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-74
వయససస:60
లఇ: పప
100-78/470

270
LHL4216255
పపరర: వనఇకటటశశరరరడడడ ఈదన

100-78/471

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:82
లఇ: పప
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271
RBE0429258
పపరర: ససశలమమ ఈదన

100-78/472

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:76
లఇ: ససస స
274
RBE0429266
పపరర: భమలకడమ మఇదపవటట

100-78/474

100-78/475

100-78/478

100-78/481

100-80/34

100-78/924

100-78/488

భరస : మలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-86
వయససస:69
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
LHL4216271
పపరర: వనఇకటరరడడడ తనటటపరరస

287
LHL3887189
పపరర: ససతనరవమరరడడడ తనటటపరరస

290
LHL3898285
పపరర: పపలల మమ కనసబబ దసద

293
LHL3888617
పపరర: రవమరరడడడ పమమ

100-78/491

296
RBE0429316
పపరర: రమమదదవ పమమ

100-78/482

299
RBE2168946
పపరర: మలమలరరడడడ పపదద రరడడడ
తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-86
వయససస:75
లఇ: పప

279
RBE0429282
పపరర: సరసశతమమ మఇదపవటట

100-78/477

282
LHL3898939
పపరర: వనఇకటరమణ తనటటపరరస

100-78/480

285
RBE2168920
పపరర: గమరవవరరడడడ తనటటపరరస

100-78/483

తఇడడ:డ ననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-78
వయససస:53
లఇ: పప
100-78/484

288
LHL3897857
పపరర: శవఇతమమ ఈవపరర

100-78/485

భరస : గగవఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-79
వయససస:61
లఇ: ససస స
100-78/486

291
RBE0429290
పపరర: ననగరతనమమ జజజల

100-78/487

భరస : కకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-81
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-78/489

294
LHL3889359
పపరర: ననరవయణరరడడడ పమమ

100-78/490

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-85
వయససస:50
లఇ: పప
100-78/492

భరస : ననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-85
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-78/493

100-80/33

భరస : గమరవవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-78
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యళదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-85
వయససస:82
లఇ: పప

భరస : రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-85
వయససస:76
లఇ: ససస స
298
RBE0429324
పపరర: ననగమమ పపదద రరడడడ

100-78/479

భరస : పసచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-81
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరపపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-81
వయససస:72
లఇ: పప
295
LHL3898202
పపరర: జయమమ పమమ

281
LHL3898905
పపరర: అననపపరర తనటటపరరస

276
RBE1857614
పపరర: రవఇదనడరరడడడ మఇదపవటట

భరస : వవమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-77
వయససస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-78/A
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-80
వయససస:62
లఇ: పప
292
RBE2168938
పపరర: పసచచరరడడడ కనసబబ దసద

100-78/476

తఇడడ:డ ననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-78
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ గమరవ రరడడడ తనటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:5-78
వయససస:21
లఇ: ససస స
289
RBE1368993
పపరర: వనఇకయయ పససపపలలటట

278
LHL3897915
పపరర: లకడమ మఇదపవటట

100-78/473

తఇడడ:డ వజడ రరడడడ మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:5-76
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-78
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : ససతనరవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-78
వయససస:35
లఇ: ససస స
286
RBE1682087
పపరర: తడవవణణ తనటటపరరస

100-80/32

భరస : పపదదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-77
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదదద రరడడడ మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:5-77
వయససస:27
లఇ: పప
283
LHL3898947
పపరర: ససజజత తనటటపరరస

275
RBE1635952
పపరర: సశపన పవమమల

273
LHL4216263
పపరర: రవఇదనడరరడడడ మఇదపవటట
తఇడడ:డ వజజడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-76
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరయయ పపరరపస గమ
ఇఇటట ననఇ:5-76
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-77
వయససస:54
లఇ: పప
280
RBE1310374
పపరర: వజజడ రరడడడ మఇదపవటట

100-78/923

తఇడడ:డ ససరయననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : రవఇదనడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-76
వయససస:47
లఇ: ససస స
277
LHL3887775
పపరర: పపదద రరడడడ మఇదపవటట

272
RBE1855329
పపరర: లఇగ రరడడడ ఆరర

297
RBE1383900
పపరర: బబరమమ గగగరరరడడడ

100-78/925

భరస : అకకకరరడడడ గగగగరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-85
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-78/494

300
RBE0428383
పపరర: ననగగఇదడ పడసవద రరడడడ జకకకరరడడడ

100-78/495

తఇడడ:డ శశనసవవసపడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:5-87
వయససస:32
లఇ: పప
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301
RBE0429332
పపరర: అనససరయమమ గగగరరరడడ

100-78/496

భరస : వరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-87
వయససస:75
లఇ: ససస స
304
LHL3898921
పపరర: అనససరయమమ తనటటపరరస

100-78/498

100-78/501

100-78/504

100-78/507

100-78/510

100-78/512

100-78/515

తఇడడ:డ రవఘవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:70
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
RBE0431031
పపరర: పపసపవలల ఈద

317
RBE1749589
పపరర: సపసదన రరడడడ ఈదన

320
RBE2168987
పపరర: చఇదనడరరడడడ జఇగవ

323
RBE2168995
పపరర: ససరవయననరయణరరడడడ ఆరర

100-78/75

326
RBE0429407
పపరర: అలవవలమమ ఆరర

100-78/508

329
RBE0431072
పపరర: నరమల గమణనపవటట
భరస : నరరసఇహరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-102
వయససస:41
లఇ: ససస స

309
RBE0601732
పపరర: మమత మఇడపవటట

100-78/503

312
RBE0429340
పపరర: అలవవలమమ ఈదన

100-78/506

315
RBE2168979
పపరర: ఆఇజనవయరరడడడ ఈదన

100-78/509

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-92
వయససస:55
లఇ: పప
100-79/50

318
RBE0429365
పపరర: మహలకమమమ జఇగవ

100-78/511

భరస : మలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-97
వయససస:76
లఇ: ససస స
100-78/513

321
LHL3888435
పపరర: సపసదనరరడడడ ఆరర

100-78/514

తఇడడ:డ ససరయననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-99
వయససస:45
లఇ: పప
100-78/516

324
RBE0146449
పపరర: ఆరర అఇజలరరడడడ

100-78/74

భరస : లలననసకమమర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-78/76

భరస : లఇగవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-78/78

100-78/500

భరస : రగశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-91
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-99
వయససస:83
లఇ: పప

తఇడడ:డ లఇగవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:38
లఇ: పప
328
RBE2169019
పపరర: లఇగవరరడడడ ఆరర

100-78/505

తఇడడ:డ మలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-97
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : ససరయననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-99
వయససస:76
లఇ: ససస స
325
RBE0305581
పపరర: అజయ ఘష రరడడడ ఆరర

311
LHL3887791
పపరర: రగశరరడడడ ఈదన

306
LHL3896537
పపరర: వనఇకటరమణ మఇదపవటట

భరస : శశనవవసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రగశరరడడడ ఈదన
ఇఇటట ననఇ:5-93
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : చఇదనడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-97
వయససస:43
లఇ: ససస స
322
RBE0429381
పపరర: రవఘవమమ ఆరర

100-78/502

భరస : అనరయమయరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-92
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రగససరరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-93
వయససస:21
లఇ: పప
319
RBE0429373
పపరర: రమణ జఇగ

308
LHL3898558
పపరర: రవమకకటమమతతరటట

100-78/926

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-91
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరయననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-91
వయససస:49
లఇ: పప
316
RBE1731017
పపరర: సపసదనరరడడడ ఈద

100-78/499

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:50
లఇ: పప
313
RBE2168961
పపరర: ససతనరవమరరడడడ ఆరర

305
LHL3887304
పపరర: వనఇకటరరడడడ మఇదపవటట

303
RBE1213883
పపరర: రవమరరడడడ పపదద రరడడడ
తఇడడ:డ మలమలరరడడడ పపదద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-87
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:76
లఇ: ససస స
310
RBE2168953
పపరర: శశనవవసరరడడడ మఇదపవటట

100-78/497

తఇడడ:డ వరవ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-87
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-89
వయససస:77
లఇ: ససస స
307
LHL3896578
పపరర: వనఇకవయమమ మఇదపవటట

302
RBE0723494
పపరర: అకకక రరడడడ గగగర రరడడడ

327
RBE2169001
పపరర: లలననసకమమరరశడడడ ఆరర

100-78/77

తఇడడ:డ లఇగవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:43
లఇ: పప
100-78/79

330
RBE0605790
పపరర: నరససఇహరరడడడ గమణనపవటట

100-78/80

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-102
వయససస:46
లఇ: పప
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100-78/81 332
331
LHL3888054
LHL3898756
పపరర: వనఇకటలకడమనరససఇహరరడడడ జజజల
పపరర: పడమల జజజల

తఇడడ:డ కకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-105
వయససస:49
లఇ: పప
334
RBE0110502
పపరర: పసచచ రరడడడ సస మసవన

భరస : వనఇకటనరససఇహరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-105
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-78/83

తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:53
లఇ: పప
337
RBE0147074
పపరర: సస మసన వజయలకడమ

100-78/86

100-78/89

100-78/92

100-78/94

100-78/97

100-78/100

తఇడడ:డ చన సపసదసలక సఇగగపప
ఇఇటట ననఇ:5-114
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

344
RBE1368829
పపరర: వనఇకటటశశరరల లకవకకకల

347
LHL3896529
పపరర: సరగజనమమ దదఇడదటట

350
RBE1309880
పపరర: శశశలజ సఇగరపప

353
RBE0605808
పపరర: ససబబబరవవప సఇగగపప

100-78/103

356
RBE2169035
పపరర: వనఇకవయమమ కకయ

100-78/927

359
LHL3889227
పపరర: ససబబబరరడడడ కవసస
తఇడడ:డ సవఇబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-116
వయససస:72
లఇ: పప

339
RBE0307025
పపరర: శవఇత సస మసవన

100-78/88

342
RBE2169027
పపరర: వనఇకటటశశరరరడడడ సస మసవన

100-78/91

345
LHL3887510
పపరర: పపరర చఇదర రవవప కకయ

100-78/93

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-108
వయససస:37
లఇ: పప
100-78/95

348
RBE0601310
పపరర: సపసదమమ సఇగరపప

100-78/96

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-111
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-78/98

351
RBE1310143
పపరర: ససవవరరడడడ ఈద

100-78/99

తఇడడ:డ ఆఇజనవయరరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-111
వయససస:35
లఇ: పప
100-78/101

354
RBE1310275
పపరర: అనసశవ సఇగగపప

100-78/102

భరస : ససబబబరవవప సఇగగపప
ఇఇటట ననఇ:5-112
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-78/104

భరస : చనసపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-113
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-79/52

100-78/85

తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద సపసదసలక సఇగగపప
ఇఇటట ననఇ:5-112
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-113
వయససస:51
లఇ: పప
358
RBE1105122
పపరర: ససబబబ రవవప సఇగగపప

100-78/90

భరస : సపసదసలక సఇగరపప
ఇఇటట ననఇ:5-111
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : చనసపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-112
వయససస:52
లఇ: ససస స
355
LHL3887981
పపరర: సపసదసలక కకయ

341
RBE1958974
పపరర: కకటటరరడడడ కవసస

336
RBE0110783
పపరర: బడహమనఇదరరడడడ సస మసవన

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : రవమకకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-109
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరవవప సఇగరపప
ఇఇటట ననఇ:5-111
వయససస:26
లఇ: ససస స
352
LHL3896883
పపరర: చనసపసదమమ సఇగపప

100-78/87

తఇడడ:డ కవశయయ లకవకకకల
ఇఇటట ననఇ:5-107
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : పపరరచఇదడ రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-108
వయససస:31
లఇ: ససస స
349
RBE1239806
పపరర: ససజజత సఇగరపప

338
RBE0147108
పపరర: సస మసన సవవతడ

100-79/51

తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ సవఇబరరడడడ కవసస
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-107
వయససస:59
లఇ: ససస స
346
RBE0601740
పపరర: లకడమ కకయమ

100-78/84

భరస : పసచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : సవఇబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:39
లఇ: ససస స
343
LHL3898897
పపరర: వరమమ కకయ

335
RBE0110742
పపరర: బబలపపడరరడడడ సస మసవన

333
RBE1661289
పపరర: సవయ కకషర రరడడడ జజజల
తఇడడ:డ వనఇకట నరరరరరడడడ జజజల
ఇఇటట ననఇ:5-105
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : బడహమనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:65
లఇ: ససస స
340
RBE0431114
పపరర: హహహమమవత కవసస

100-78/82

357
RBE2169043
పపరర: సపసదమమ కకయ

100-78/105

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-113
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-78/106

360
LHL3896974
పపరర: పపలల మమ సఇగరపప

100-78/107

భరస : ససబబబరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-116
వయససస:67
లఇ: ససస స

Page 14 of 51

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-18
361
RBE0429423
పపరర: అనససరయమమ దనరవజల

100-78/108

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:5-116
వయససస:77
లఇ: ససస స
364
RBE1454180
పపరర: మమధసరర సఇగగపప

100-80/35

100-78/112

100-78/928

100-78/117

100-78/120

భరస : మలల ఖమరరరనరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-124
వయససస:62
లఇ: ససస స
379
RBE0598425
పపరర: మమడడశశటట వననకత శవ లకడమ

100-78/123

100-78/126

భరస : బబషవ
ఇఇటట ననఇ:5-125
వయససస:37
లఇ: ససస స
385
RBE0305888
పపరర: ననగగశశరరవవప ఇటటటఇ

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-126
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

371
LHL3898103
పపరర: అననపపరర కకయ

374
LHL3887361
పపరర: వ . యస. యస.
రవమమఇజజఇజనవయమలక
తఇడడ:డ వపటటకకరర
సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:50
లఇ: పప

100-78/129

100-78/115

100-78/111

369
RBE0601765
పపరర: సపసదమమ కకయ

100-78/114

372
LHL3899523
పపరర: శశశలజ కకయ

100-78/116

భరస : అపవపరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-118
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-78/118

375
LHL3896750
పపరర: వనఇకటలకడమ వపటటకకరర

100-78/121 378
377
RBE0305565
RBE0598284
పపరర: సవఇబ ససవవ రవవప వపటటకకరర
పపరర: అపవపరవవప మమడడశశటట

380
RBE1061050
పపరర: ససజనయ వపటటకకరర

100-78/119

భరస : వనఇకటశవరవమఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-78/122

తఇడడ:డ గమరరననథఇ
ఇఇటట ననఇ:5-124
వయససస:44
లఇ: పప
100-78/124

381
RBE1061084
పపరర: జజనకక వపటటకకరర

100-78/125

తఇడడ:డ మలల కవరరరన రవవప వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-124
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల కవరరరన రవవప వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-124
వయససస:29
లఇ: ససస స

383
LHL3896636
పపరర: జమలమబ షపకక

384
RBE0305805
పపరర: రవజజ ఇటటటఇ

100-78/127

386
RBE2169050
పపరర: బమడదసవహబ షపక

389
LHL3897055
పపరర: ఇమమమ బ షపక
భరస : మహబమబ
ఇఇటట ననఇ:5-127
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-78/128

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయయ ఇటటటఇ
ఇఇటట ననఇ:5-125
వయససస:32
లఇ: పప
100-78/130

తఇడడ:డ లమలక
ఇఇటట ననఇ:5-125
వయససస:52
లఇ: పప
100-80/36

366
LHL3898657
పపరర: వనఇకవయమమ కకయ

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-117
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : బమడదసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-125
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-125
వయససస:34
లఇ: పప
388
RBE1454248
పపరర: సపసదనరవవప వపటటకకరర

100-78/113

తఇడడ:డ మలల కవరరరనరవవప వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-124
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : అపవపరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-124
వయససస:36
లఇ: ససస స
382
LHL3896586
పపరర: మరవబ షపక

368
RBE0428029
పపరర: కకరన కకమమర రగడడ ఇదన

100-79/44

భరస : వపసపసనస
ఇఇటట ననఇ:5-117
వయససస:65
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-118
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-121/1
వయససస:65
లఇ: పప
376
LHL3896784
పపరర: మలలల శశరర వపటటకకరర

100-78/110

తఇడడ:డ ససతనరవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-117
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : లకమయయ కకయ
ఇఇటట ననఇ:5-117
వయససస:27
లఇ: ససస స
373
LHL4216297
పపరర: ఆఇజనవయరరడడడ ఈదన

365
LHL3889441
పపరర: హహసపసన కకయ

363
RBE1220920
పపరర: అనససరయమమ సఇగగపప
భరస : కకటయయ సఇగగపప
ఇఇటట ననఇ:5/116
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవఘవపలక
ఇఇటట ననఇ:5-117
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-117
వయససస:43
లఇ: పప
370
RBE1368753
పపరర: మలలల శశరర కకయ

100-78/109

తఇడడ:డ ససబబబరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-116
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : దసరర యయ సఇగగపప
ఇఇటట ననఇ:5-116
వయససస:29
లఇ: ససస స
367
RBE0110544
పపరర: తరరపతయయ కకయమ

362
RBE0598243
పపరర: దసరర యయ సఇగరపప

387
LHL3898392
పపరర: అససప
డ ప న షపకక

100-78/131

భరస : ఖమససఇసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-126
వయససస:71
లఇ: ససస స
100-78/132

390
RBE1441765
పపరర: రవధదక ఈవపరర

100-79/53

భరస : ననగవరరరన రరడడడ ఈవపరర
ఇఇటట ననఇ:5-127,5-2 TO 6-198
వయససస:31
లఇ: ససస స
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391
LHL3896768
పపరర: కకషరకకమమరర వపటటకకరర

100-78/133

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:52
లఇ: ససస స
394
RBE1496868
పపరర: చఇదడ కళ వపటటకకరర

100-78/136

100-79/54

100-78/139

100-78/142

100-78/145

100-78/148

100-78/151

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-135
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

398
RBE1749563
పపరర: సపసదన రవవప ఉటటకకరర

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:35
లఇ: పప
100-79/55

401
LHL3888096
పపరర: చనసపసదసలక కకయ

404
LHL3896727
పపరర: వనఇకవయమమ దదవరకకఇడ

100-78/154

100-78/140

100-79/56

402
LHL3896701
పపరర: బకఇ కకయ

100-78/141

భరస : చనసపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-131
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-78/143

405
RBE0431171
పపరర: రమమదదవ దదవరకకఇడ

100-78/144

భరస : చనన ఆఇజనవయచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-132
వయససస:33
లఇ: ససస స

100-78/146 408
407
RBE0605824
LHL3887197
పపరర: చన ఆఇజనవయచనరర దదవరకకఇడ
పపరర: శశనవవసరవవప కకయ

410
LHL3887262
పపరర: పరమయయ కకయ

413
LHL3887221
పపరర: వవఇకటటశవశరర
ల గమమమడడల

416
RBE0431213
పపరర: సస మలకడమ గమమమదదల

419
RBE1310259
పపరర: వనఇకటటశశర రవవప తనళళ
తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప తనళళ
ఇఇటట ననఇ:5-135
వయససస:27
లఇ: పప

100-78/147

తఇడడ:డ పరమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-133
వయససస:50
లఇ: పప
100-78/149

411
LHL3887908
పపరర: లకమయయ కకయ

100-78/150

తఇడడ:డ ఉసపసనస
ఇఇటట ననఇ:5-133A
వయససస:35
లఇ: పప
100-78/152

414
LHL3887254
పపరర: సవఇబయయ గమమమడడల

100-78/153

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:5-134
వయససస:70
లఇ: పప
100-78/155

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-134
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-78/157

399
RBE1749571
పపరర: చఇదడ కళ ఉటటకకరర
భరస : శవ రవమ కకషర ఉటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సవఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-134
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : శఇకర
ఇఇటట ననఇ:5-134
వయససస:35
లఇ: ససస స
418
LHL3897980
పపరర: ఫవతమమ బ షపక

100-78/138

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:5-133A
వయససస:82
లఇ: పప

తఇడడ:డ సవఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-134
వయససస:35
లఇ: పప
415
RBE0431197
పపరర: ససభబససన గమమమదదల

396
RBE1496884
పపరర: శవ రవమ కకషర వపటటకకరర

తఇడడ:డ లకకమచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-132
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ పరమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-133A
వయససస:52
లఇ: పప
412
LHL3887122
పపరర: శఇకర గమమమడడల

100-78/137

భరస : లకకమణనచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-132
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : లకమణనచనరర
ఇఇటట ననఇ:5-132
వయససస:35
లఇ: ససస స
409
LHL3887247
పపరర: అపవపరవవప కకయ

395
RBE1496876
పపరర: సపసదనరవవప వపటటకకరర

తఇడడ:డ చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:5-131
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-132
వయససస:80
లఇ: పప
406
RBE0601351
పపరర: సపసదమమ దదవరకకఇడ

100-78/135

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప ఉటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమకకశషరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-130
వయససస:33
లఇ: పప
403
LHL3889383
పపరర: లకమణనచనరర దదవరకకఇడ

393
RBE1454081
పపరర: వనఇకట శవ రవమ కకషర
వపటటకకరర
తఇడడ:డ శశనవవస రవవప వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:31
లఇ: పప
400
RBE0111641
పపరర: లకకమరరడడడ దంఇడదటట

100-78/134

తఇడడ:డ శశనస వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : శవ రవమ కకషర వపటటకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:35
లఇ: ససస స
397
RBE1454123
పపరర: సపసదన రవవప వపటటకకరర

392
RBE1061035
పపరర: రవవకకశశర వపటటకకరర

417
LHL3887296
పపరర: సపసదసలక షపక

100-78/156

తఇడడ:డ ఉదదఇడడసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-135
వయససస:49
లఇ: పప
100-78/158

420
RBE1166520
పపరర: బబలచఇదర రవవప పససపపలలటట

100-78/929

తఇడడ:డ ఇననయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-135
వయససస:27
లఇ: పప
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421
LHL3887288
పపరర: సవఇబయయ షపక

100-78/159

తఇడడ:డ చనఇదనసహబ
ఇఇటట ననఇ:5-136
వయససస:48
లఇ: పప
424
LHL3887320
పపరర: బమడదసవహబ షపక

100-78/161

100-79/57

100-78/164

100-78/167

100-78/170

100-79/58

100-78/175

తఇడడ:డ ఫకకరరశడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-144
వయససస:60
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE2169068
పపరర: వనఇకటరవజ తనళళ

437
RBE1310317
పపరర: నరగఇదడ తనళళ

440
LHL3887478
పపరర: చనమహబమబ షపక

443
RBE1309799
పపరర: చడననకగశవ రవవప గటటట

100-78/177

446
LHL3898293
పపరర: వనఇకమమ ససదదఇశశటట

100-78/168

449
LHL3897733
పపరర: లఇగమమ దనరరడడడ
భరస : కకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-145
వయససస:59
లఇ: ససస స

429
RBE1857754
పపరర: రఇజజన బ షపక

100-80/38

432
RBE0601377
పపరర: లకడమ తనళళ

100-78/166

435
RBE2169076
పపరర: నరససఇహరవవప తనళళ

100-78/169

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-138
వయససస:57
లఇ: పప
100-78/171

438
RBE1910405
పపరర: లకడమ పసడయఇకవ తనళల

100-78/172

భరస : నరరఇదడ తనళల
ఇఇటట ననఇ:5-139
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-78/173

441
LHL3889235
పపరర: రవమమలక గటటట

100-78/174

తఇడడ:డ చడఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:5-142
వయససస:63
లఇ: పప
100-78/930

444
LHL3889524
పపరర: వనఇకటరరడడడ టటగమరర

100-78/176

తఇడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-143
వయససస:57
లఇ: పప
100-78/178

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-143
వయససస:85
లఇ: ససస స
100-78/180

100-78/163

భరస : పపనననరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-138
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమమ గటటట
ఇఇటట ననఇ:5-142
వయససస:26
లఇ: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-143
వయససస:35
లఇ: ససస స
448
RBE2169084
పపరర: చనబససవరరడడడ ఈదన

100-78/165

తఇడడ:డ అలమలనభ
ఇఇటట ననఇ:5-142
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : రవమమలక
ఇఇటట ననఇ:5-142
వయససస:52
లఇ: ససస స
445
LHL3898079
పపరర: శశలకడమ ససదదఇశశటట

431
LHL3898095
పపరర: వనఇకటబడవమమ తనళళ

426
RBE1742311
పపరర: శవ పవరశత ఈద

తఇడడ:డ బమడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-137
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప తనళళ
ఇఇటట ననఇ:5-139
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:5-139
వయససస:36
లఇ: పప
442
LHL3899341
పపరర: ఉసపసనమమ గటటట

100-80/37

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-138
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-139
వయససస:54
లఇ: ససస స
439
RBE0800656
పపరర: శశనవవస రవవప ఆవపల

428
RBE1742808
పపరర: చఇద బబష షపక

100-79/252

తఇడడ:డ రవమకకషర రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-137
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరవజలక
ఇఇటట ననఇ:5-138
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-138
వయససస:83
లఇ: పప
436
RBE0429431
పపరర: కమలమమ తనళళ

100-78/162

తఇడడ:డ బమడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-137
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-138
వయససస:87
లఇ: ససస స
433
RBE0605592
పపరర: వనఇకటటశశరరల తనళళ

425
LHL3897923
పపరర: ఖమశఇ బ షపక

423
RBE1994540
పపరర: మఇజ పససపపలలటట
తఇడడ:డ దనరయనయయ
ఇఇటట ననఇ:5-136
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : బమడద సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-137
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బమడడ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-137
వయససస:23
లఇ: ససస స
430
LHL3896487
పపరర: కకటమమ తనళళ

100-78/160

భఇధసవప: సవఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:5-136
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనఇదనసహబ
ఇఇటట ననఇ:5-137
వయససస:58
లఇ: పప
427
RBE1742550
పపరర: చనఇద బబషవ షపక

422
LHL3898004
పపరర: ఖమశఇబ షపక

447
LHL3899515
పపరర: మఇగమమ ఈదన

100-78/179

భరస : చనబససవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-144
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-78/181

450
LHL3897824
పపరర: అనఇతలకడమ

100-78/182

భరస : రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-145
వయససస:36
లఇ: ససస స
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451
RBE1105197
పపరర: రవమ రరడడడ దనరరడడడ

100-78/183

తఇడడ:డ కకషర రరడడడ దనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-145
వయససస:43
లఇ: పప
454
RBE0429456
పపరర: ససతమమ ఈదన

100-78/185

100-78/188

100-78/191

100-78/194

100-79/59

100-78/198

100-78/201

భరస : అఇజయయరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-154
వయససస:58
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE0429464
పపరర: గవయతడ ఈదన

467
LHL3889110
పపరర: కవశరరడడడ ఈదన

470
RBE0431106
పపరర: ససజజత ఈద

473
LHL3898442
పపరర: తతలశమమ ఈదన

100-78/203

476
RBE0429472
పపరర: తతలశమమ తతమమమరర

100-78/195

479
RBE0851519
పపరర: ససతనరవమరరడడడ ఈద
తఇడడ:డ ఆఇజనవయరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-154
వయససస:32
లఇ: పప

459
RBE0598227
పపరర: శశనవవసరరడడడ ఈద

100-78/190

462
LHL3896602
పపరర: శవరద ఈదన

100-78/193

465
పపరర: కకరణ కకమమర రరడడడ ఈద

100-78/1118

తఇడడ:డ ససతనరవమ రరడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5/149
వయససస:40
లఇ: పప
100-78/196

468
LHL3889466
పపరర: నరరరరరడడడ ఈదన

100-78/197

తఇడడ:డ కవశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-150
వయససస:37
లఇ: పప
100-78/199

471
LHL3889128
పపరర: అపసపరరడడడ ఈదన

100-78/200

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-152
వయససస:75
లఇ: పప
100-78/202

474
RBE1368795
పపరర: ససజజత ఈదన

100-78/931

భరస : శశనసవవసపడ
డ డడ ఈదన
ఇఇటట ననఇ:5-152
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-78/204

భరస : పపలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-154
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-78/206

100-78/187

భరస : చనవనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-149
వయససస:86
లఇ: ససస స

భరస : అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-152
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-154
వయససస:80
లఇ: పప
478
RBE0601781
పపరర: అనససరయమమ ఈద

100-78/192

తఇడడ:డ కవశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-150
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-152
వయససస:36
లఇ: పప
475
LHL3887650
పపరర: పపలమలరరడడడ తతమమమరర

461
LHL3889243
పపరర: ససతనరవమరరడడడ ఈదన

456
RBE2169100
పపరర: కకటటరరడడడ ఈదన

తఇడడ:డ బడహమనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-148
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనవనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-150
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : కవశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-150
వయససస:53
లఇ: ససస స
472
LHL3889300
పపరర: శశనవవసరరడడడ ఈదన

100-78/189

భరస : ససతరవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-149
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శత రమ రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-149
వయససస:40
లఇ: పప
469
LHL3897386
పపరర: కకటటశశరమమ ఈదన

458
LHL3898707
పపరర: వనఇకటబడవమమ ఈదన

100-80/39

తఇడడ:డ పపదవనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-146
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనవనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-149
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : సపసదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-149
వయససస:82
లఇ: ససస స
466
RBE1918705
పపరర: కకరణ కకమమర రరడడడ ఈద

100-78/186

భరస : బడహమనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-148
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతనరవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-149
వయససస:37
లఇ: పప
463
LHL3898186
పపరర: ఆదదలకమమమ ఈదన

455
RBE0598342
పపరర: మమధవ ఈదన

453
RBE1532357
పపరర: అఖల దనరరడడ
తఇడడ:డ రవమ రరడడ దనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-145
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఘననయకకలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-146
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-147
వయససస:54
లఇ: ససస స
460
LHL3888427
పపరర: మమధవరరడడడ ఈదన

100-78/184

తఇడడ:డ వవమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-145
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : రఘననయకకలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-146
వయససస:55
లఇ: ససస స
457
LHL3896511
పపరర: వనఇకటససబబమమ బబ డడ పవటట

452
RBE2169092
పపరర: కకషవరరరడడడ దనరరడడడ

477
RBE0429480
పపరర: ససతరవవమమ తతమమమరర

100-78/205

భరస : గగవఇదరరడడద తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:5-154
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-78/207

480
RBE1635770
పపరర: ససధనరవణణ ఈదన

100-78/208

భరస : శవరరడడడ ఈదన
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:26
లఇ: ససస స
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481
RBE1635788
పపరర: చఇదడ కళళవత ఈదన

100-78/209

భరస : ససత రవమ రరడడడ ఈదన
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:25
లఇ: ససస స
484
RBE1636695
పపరర: అనసష ఈద

100-79/60

100-78/210

100-78/213

100-78/215

100-78/218

100-78/221

100-78/347

తఇడడ:డ రవఘవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:72
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

494
RBE0431312
పపరర: ననగమమ కవసస

497
RBE0147124
పపరర: సస మసన వనఇకట వజయ

500
RBE0429506
పపరర: శవసవఇబబడజయమమ తతమమమరర

503
LHL3898483
పపరర: హహహమమవత ఈదన

100-78/350

506
RBE2169118
పపరర: సవఇబరరడడడ ఈదన

100-78/216

509
LHL3896503
పపరర: పపరమమ ఈదన
భరస : సతయననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:67
లఇ: ససస స

489
RBE0305409
పపరర: గగవఇద రరడడడ ఈద

100-78/212

492
RBE1310150
పపరర: రమమదదవ ఈదన

100-78/934

495
LHL3888112
పపరర: శశనవవసరరడడడ ఈదన

100-78/217

తఇడడ:డ సవఇబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-159
వయససస:58
లఇ: పప
100-78/219

498
LHL3898517
పపరర: సరళ తతమమమరర

100-78/220

తఇడడ:డ చన మఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-161
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-78/222

501
LHL3898467
పపరర: అనఇతలకడమ తతమమమరర

100-78/346

భరస : రవఘవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-162
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-78/348

504
LHL3898509
పపరర: కకషరకకమమరర ఈదన

100-78/349

భఇధసవప: ధనసఇజయరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-163
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-78/351

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-163
వయససస:78
లఇ: పప
100-78/353

100-80/40

భరస : వనఇకటరరడడడ ఈదన
ఇఇటట ననఇ:5-156
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-163
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : సవఇబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-163
వయససస:70
లఇ: ససస స
508
LHL3888203
పపరర: సతయననరవయణ రరడడడ ఈద

100-78/214

భరస : చనమఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-161
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-163
వయససస:43
లఇ: ససస స
505
RBE0429514
పపరర: కమలమమ ఈదన

491
RBE0601393
పపరర: ససతరవవమమ ఈదన

486
RBE1454206
పపరర: శవవ రరడడ ఈద

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-156
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : బబలపపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-160
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన మఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-161
వయససస:33
లఇ: ససస స
502
LHL3898327
పపరర: పదనమవత ఈదన

100-78/211

భరస : పపదససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-157/A
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సవఇబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-160
వయససస:55
లఇ: పప
499
RBE0307611
పపరర: వనల తతమమమరర

488
LHL3899309
పపరర: సఇపపరర ఈదన

100-78/933

తఇడడ:డ ఆఇజనవయ రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-156
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-157
వయససస:42
లఇ: ససస స
496
LHL3887866
పపరర: ధనసఇజయరరడడడ ఈదన

100-79/61

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-156
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-156
వయససస:71
లఇ: పప
493
LHL3897741
పపరర: శశదదవ పపటబట

485
RBE1749613
పపరర: చఇదడ కళళవత ఈద

483
RBE1474667
పపరర: వజయ లకడమ తతమమమరర
భరస : బడహమనఇద రరడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : ససత రమ రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-156
వయససస:36
లఇ: పప
490
RBE0428219
పపరర: వనఇకట రరడడడ ఈద

100-78/932

తఇడడ:డ పపలమల రరడడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : గగవఇద రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:29
లఇ: ససస స
487
LHL3889078
పపరర: వనఇకటరరడడడ ఈదన

482
RBE1474659
పపరర: బడహమనఇద రరడడ తతమమమరర

507
RBE2169126
పపరర: హనమరరడడడ ఈదన

100-78/352

తఇడడ:డ సవఇబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-163
వయససస:78
లఇ: పప
100-78/354

510
RBE0305516
పపరర: బడహమనఇదరరడడడ ఈదన

100-78/355

తఇడడ:డ సతయననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:51
లఇ: పప
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511
RBE0305532
పపరర: నరరసరరడడడ ఈదన

100-78/356

తఇడడ:డ సతయననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:42
లఇ: పప
514
RBE0307637
పపరర: లకడమ ఈదన

100-78/359

100-78/362

100-78/365

100-78/367

100-78/370

100-78/373

100-78/375

భరస : ధడసరనయయ
ఇఇటట ననఇ:5-178
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
LHL3887239
పపరర: వనఇకటరరడడడ ఈధన

527
LHL4216339
పపరర: గగవఇదనరరడడడ తతమమమరర

530
RBE1369132
పపరర: ననగమణణ జకకకశశటట

533
RBE0429548
పపరర: రరకకమణమమ ఈదన

100-78/378

536
RBE0429563
పపరర: ధనలకడమ పససపపలలటట

100-78/368

539
RBE1808054
పపరర: శవ కకమమర పససపపలలటట
తఇడడ:డ దడసరరశనయమ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-178
వయససస:20
లఇ: పప

519
LHL3899481
పపరర: శచదదవ ఈదన

100-78/364

522
LHL3887213
పపరర: ననగరరరడడడ మనననఇ

100-78/366

525
RBE0429530
పపరర: వనఇకటబడవమమ ఈదన

100-78/369

భరస : జననరద నరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-170
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-78/371

100-78/372
528
RBE1162171
పపరర: శవ రవమ కకషర రరడడడ తతమమమరర

తఇడడ:డ గగవఇధ రరడడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:5-172
వయససస:29
లఇ: పప
100-78/935

531
LHL4216362
పపరర: రవమకకషవరరరడడడ ఈదన

100-78/374

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-174
వయససస:67
లఇ: పప
100-78/376

534
LHL3889086
పపరర: ధడసరనయయ పససపపలలటట

100-78/377

తఇడడ:డ పపదపవపయయ
ఇఇటట ననఇ:5-177
వయససస:68
లఇ: పప
100-78/379

భరస : ధడసరనయయ
ఇఇటట ననఇ:5-177
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-78/381

100-78/361

తఇడడ:డ పపరర చఇదనడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-169
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : రవమకకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-174
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : ఇననయయ
ఇఇటట ననఇ:5-177
వయససస:66
లఇ: ససస స
538
LHL3898376
పపరర: కకమమరర పససపపలలటట

100-80/41

తఇడడ:డ లఇగయయ జకకకశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-172
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : రవమలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:5-174
వయససస:56
లఇ: ససస స
535
RBE0429555
పపరర: ససబబమమ పససపపలలటట

521
RBE1610757
పపరర: జజతశశర రవఘవ రరడడ ఈద

516
LHL3896495
పపరర: ససససమత ఈదన

భరస : ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-167
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-171
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : శవ రవమ కకషర రరడడడ తతఇడపప
ఇఇటట ననఇ:5-172
వయససస:32
లఇ: ససస స
532
RBE0146589
పపరర: రవజయలకడమ పస లషపటట

100-78/363

తఇడడ:డ జననరద నరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-170
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : వనఇకట రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-170
వయససస:30
లఇ: ససస స
529
RBE1855303
పపరర: ససమలత తతఇడపప

518
LHL3887338
పపరర: శశనవవసరరడడడ ఈదన

100-78/358

భరస : శశనవవసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-166
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవవస రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-167
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : పపరరచఇదనడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-169
వయససస:59
లఇ: ససస స
526
RBE1240035
పపరర: శశ దదవ ఈద

100-78/360

తఇడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-167
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవఘవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-167
వయససస:75
లఇ: పప
523
LHL3896461
పపరర: వనఇకవయమమ మనననఇ

515
RBE1309856
పపరర: పవవన ఈద

513
RBE0307397
పపరర: అనసరవధ ఈదన
భరస : నరరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : అపసపరరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-166
వయససస:50
లఇ: పప
520
LHL4216354
పపరర: ననగరరరడడడ ఈదన

100-78/357

తఇడడ:డ సతయననరవయణ రరడడ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : బడహమనఇద రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:39
లఇ: ససస స
517
LHL4216347
పపరర: సవఇబరరడడడ కవసస

512
RBE0305904
పపరర: అపసపరరడడడ ఈదన

537
RBE0430975
పపరర: మమధవ పససపపలలటట

100-78/380

తఇడడ:డ ధడసరరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-177
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-78/382

540
RBE2169134
పపరర: ధడసరనయయ పససపపలలటట

100-78/383

తఇడడ:డ శశరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-178
వయససస:60
లఇ: పప
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541
RBE1919133
పపరర: నరరఇదడ బబబమ పససపపలలటట

100-80/42

తఇడడ:డ దడసరరశనయమ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-178
వయససస:27
లఇ: పప
544
LHL3898855
పపరర: పపలల మమ పససపపలలటట

100-78/386

100-78/389

100-79/62

100-78/394

100-78/397

100-78/398

100-78/401

తఇడడ:డ నరశఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-184A
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

554
LHL4216388
పపరర: పపదధడసరనయయ పససపపలలటట

557
RBE1833151
పపరర: మఇజషవ పససపపలలటట

560
LHL3888773
పపరర: చననరససఇహరవవప కమతఇ

563
RBE0429621
పపరర: శవలలమ కమతఇ

100-78/404

566
LHL3889458
పపరర: దడసరరయయ మమలకకకరర

100-78/395

569
RBE0430942
పపరర: పదమ మమలకకకరర
భరస : ధడసరరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-185
వయససస:35
లఇ: ససస స

549
RBE2169142
పపరర: అమకతయయ పససపపలలటట

100-78/391

552
RBE0429589
పపరర: తతలశమమ పససపపలలటట

100-78/393

555
RBE0429597
పపరర: సరగజన పససపపలలటట

100-78/396

భరస : పపద ధడసరనయయ
ఇఇటట ననఇ:5-182
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-79/63

558
RBE1610765
పపరర: పవన కకమమర పససపపలలటట

100-80/43

తఇడడ:డ డడసరరయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-182
వయససస:22
లఇ: పప
100-78/399

561
LHL3898764
పపరర: శశరమమ కమతఇ

100-78/400

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-184
వయససస:76
లఇ: ససస స
100-78/402

564
RBE0430959
పపరర: జజయత కమతఇ

100-78/403

భరస : చనన నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-184
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-78/405

తఇడడ:డ కవళళశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-184-1
వయససస:46
లఇ: పప
100-78/407

100-78/388

భరస : రవజయయ
ఇఇటట ననఇ:5-181
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-184
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-184
వయససస:46
లఇ: పప
568
LHL3889490
పపరర: వనఇకటటశశరరల మమలకకకరర

100-78/392

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-184
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : కవళళశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-184
వయససస:75
లఇ: ససస స
565
RBE0693010
పపరర: నరససఇహ రవవప కవమతఇ

551
LHL4216370
పపరర: రవజయయ పససపపలలటట

546
RBE0430918
పపరర: అనతన మమలకకకరర

తఇడడ:డ శశరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ ధడసరనయయ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-182
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-183
వయససస:57
లఇ: ససస స
562
LHL3898772
పపరర: అఇతతనమమ మమలకకకరర

100-78/390

తఇడడ:డ రవజయయ
ఇఇటట ననఇ:5-182
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవజయయ
ఇఇటట ననఇ:5-182
వయససస:50
లఇ: పప
559
RBE0429613
పపరర: శశరమమ ససరర

548
RBE1726934
పపరర: అనల కకమమర పససపపలలటట

100-78/385

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ధడసరనయయ
ఇఇటట ననఇ:5-181
వయససస:82
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-182
వయససస:42
లఇ: పప
556
RBE2169159
పపరర: చనధడసరనయయ పససపపలలటట

100-78/387

తఇడడ:డ ఆదదననరవయణ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ అమరవలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:21
లఇ: పప
553
LHL3888567
పపరర: మటబటరవవప చఇతన

545
LHL3899382
పపరర: సవమమమజయఇ పససపపలలటట

543
LHL3898368
పపరర: వజయలకడమ చఇతన
భరస : మటబటరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అమనతయయ
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:48
లఇ: ససస స
550
RBE1742535
పపరర: దసస గరరర షపక

100-78/384

తఇడడ:డ అమకతయయ
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : అమకతయయ
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:67
లఇ: ససస స
547
RBE0430967
పపరర: రవణణ పససపపలలటట

542
LHL3889342
పపరర: ఆదదననరవయణ పససపపలలటట

567
RBE2169167
పపరర: కవళళశశరరవవప మమలకకకరర

100-78/406

తఇడడ:డ గగవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:5-184-1
వయససస:80
లఇ: పప
100-78/408

570
LHL4216396
పపరర: సవఇబశవరవవప హరరదనసస

100-78/409

తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:46
లఇ: పప
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571
RBE0428961
పపరర: రవమమరవవప మలకకకరర

100-78/410

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:38
లఇ: పప
574
RBE1742345
పపరర: రవజగశశరర మమలకకకరర

100-78/413

100-78/415

100-78/418

100-78/421

100-78/424

100-79/64

100-78/429

తఇడడ:డ పపద పపరరచఇదడరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-193
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

584
LHL3888104
పపరర: శశనవవసరవవప బమసవ

587
RBE0601435
పపరర: ససతమమ ఆవపల

590
LHL3887734
పపరర: శశనవవసరవవప పపటబట

593
RBE1726843
పపరర: రమమశ పపటట

100-78/432

596
RBE0429670
పపరర: సపసదమమ మమడడశశటట
భరస : కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-192
వయససస:46
లఇ: ససస స

100-78/435

579
LHL3896552
పపరర: శశషమమ బమసవ

582
LHL3888187
పపరర: హనసమఇతరవవప బమసవ

100-78/422

585
LHL3899531
పపరర: జజనకమమ బమసవ

100-78/417

100-78/420

100-78/423

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-189
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-78/425

588
RBE1742352
పపరర: వకకటరరయమ పపటట

100-78/426

తఇడడ:డ ససబబబరవవప పపటట
ఇఇటట ననఇ:5-190
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-78/427

591
LHL3897469
పపరర: ననగమణణ పపటబట

100-78/428

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-191
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-78/430

594
RBE1726868
పపరర: జలధనర రవవప పపటట

100-78/431

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప పపటట
ఇఇటట ననఇ:5-191
వయససస:22
లఇ: పప
100-78/433

597
LHL3898111
పపరర: భమదదవమమ దనసరర

100-78/434

భరస : పపదపపరర చఇదడరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-193
వయససస:42
లఇ: ససస స

100-79/65 600
599
RBE1165068
RBE1172006
పపరర: పపద పపరర చఇదడ రవవప దనసరర
పపరర: అనల కకమమర దనసరర

తఇడడ:డ రవమయయ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:5-193
వయససస:51
లఇ: పప

100-78/936

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:5-188
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప పపటట
ఇఇటట ననఇ:5-191
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-192
వయససస:75
లఇ: ససస స
598
RBE0598268
పపరర: వనఇకటటశశరరల దనసరర

100-78/419

తఇడడ:డ కవశయయ
ఇఇటట ననఇ:5-191
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ససబబబరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-191
వయససస:87
లఇ: ససస స
595
RBE0429662
పపరర: వరమమ హరరదనసస

581
RBE0598334
పపరర: వనఇకట రమణ లకవకకకల

576
RBE1309823
పపరర: అశశక కకమమర బమస

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:5-187
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-190
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబరవవప పపటట
ఇఇటట ననఇ:5-190
వయససస:21
లఇ: పప
592
LHL3897485
పపరర: కకషరమమ పపటబట

100-78/416

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:5-189
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : ససబబబరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-190
వయససస:42
లఇ: ససస స
589
RBE1943356
పపరర: ససధనకర పపటట

578
RBE0430934
పపరర: సఇపపరర హరరదనసస

100-78/412

తఇడడ:డ హనసమఇత రవవప బమస
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:31
లఇ: పప

తలల : కకమమరర
ఇఇటట ననఇ:5-187
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : హనసమఇతరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-188
వయససస:42
లఇ: ససస స
586
RBE0601427
పపరర: చనశవఇతకకమమరర పపటబట

100-78/414

తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-186/A
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : శశషమమ
ఇఇటట ననఇ:5-187
వయససస:53
లఇ: ససస స
583
LHL3898129
పపరర: వనఇకటబడవమమ బమసవ

575
RBE2169175
పపరర: శశషయయ హరరదనసస

573
RBE0429654
పపరర: ససతనరవవమమ హరరదనసస
భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదరవఘవపలక
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:75
లఇ: పప

భరస : సవఇబశవరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-186/A
వయససస:36
లఇ: ససస స
580
RBE0430900
పపరర: కకమమరర లకవకకకల

100-78/411

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : రవమమరవవప మమలకకకరర
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:28
లఇ: ససస స
577
RBE0430926
పపరర: ధనలకడమ హరరదనసస

572
RBE0428979
పపరర: నరససఇహరవవప మమలకకకరర

100-80/29

తఇడడ:డ పపదద పపరర చఇదడ రవవప దనసరర
ఇఇటట ననఇ:5\193
వయససస:28
లఇ: పప
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601
LHL3888633
పపరర: చనపపరరచఇదడరవవప దనసరర

100-78/436

తఇడడ:డ రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-194
వయససస:53
లఇ: పప
604
LHL3897410
పపరర: వనఇకటనరసమమ యమటటటఇ

100-78/439

100-78/442

100-78/444

100-78/447

100-83/27

100-78/519

100-78/521

భరస : వనఇకటబడవప
ఇఇటట ననఇ:6-1/1
వయససస:54
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

614
RBE2169209
పపరర: కనకవరవవప మమలకకకరర

617
RBE1054550
పపరర: ససకకమమర వడడయమల

620
RBE1946318
పపరర: ఇఇదడ రరడడడ ఈద

623
RBE1731025
పపరర: పడవణ గమఇడన

100-78/524

626
RBE1309450
పపరర: అనసష ఈద

100-78/448

629
RBE0601443
పపరర: సపసదమమ మమలకకకరర
భరస : ఆదదననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6-2
వయససస:67
లఇ: ససస స

609
RBE2169183
పపరర: శతనరవమయయ హరరదనసస

100-78/443

612
RBE2169191
పపరర: ససతనరవవమమ హరరదనసస

100-78/446

615
RBE1054527
పపరర: ధనసఇజయ వడడయమల

100-83/26

తఇడడ:డ ననరవయణ వడడయమల
ఇఇటట ననఇ:5-A-5-1,9TH WARD
వయససస:63
లఇ: పప
100-83/28

618
RBE1309484
పపరర: నరససఇహరరడడడ ఈదన

100-78/938

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ ఈదన
ఇఇటట ననఇ:6-00
వయససస:28
లఇ: పప
100-79/68

621
LHL3899549
పపరర: అచచమమ గమఇడన

100-78/520

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-1/1
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-78/522

624
RBE1994326
పపరర: ససరయ పడకవశ గమఇడన

100-78/523

తఇడడ:డ వనఇకట శశనవవస రవవప గమఇడన
ఇఇటట ననఇ:6-1/1
వయససస:20
లఇ: పప
100-78/525

భరస : పపరర చఇదడశశఖరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-1-1
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-79/69

100-78/441

భరస : చలమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-199
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట శశనవవసరవవప గమఇడన
ఇఇటట ననఇ:6-1/1
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-1/1
వయససస:52
లఇ: పప
628
LHL3108784
పపరర: శకకఇతల పఇడనడజ

100-78/445

తఇడడ:డ పపనన రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-1
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయయ గమఇడన
ఇఇటట ననఇ:6-1/1
వయససస:53
లఇ: పప
625
RBE2169217
పపరర: అపవపరవవప గమఇడన

611
RBE0429688
పపరర: ఆదదలకడమ హరరదనసస

606
RBE1726827
పపరర: చరఇజవ పపటట

తఇడడ:డ చననరససఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:5-197
వయససస:98
లఇ: పప

తఇడడ:డ ధనసఇజయ వడడయమల
ఇఇటట ననఇ:5-A-5-1,9TH WARD
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపనన రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-1
వయససస:22
లఇ: పప
622
RBE0305730
పపరర: వనఇకట శశనవవసరవవప గమఇడన

100-79/66

తఇడడ:డ ఆదదననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:5-200/1
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : ధనసఇజయ వడడయమల
ఇఇటట ననఇ:5-A-5-1,9TH WARD
వయససస:55
లఇ: ససస స
619
RBE1635820
పపరర: కకషవర రరడడడ ఈద

608
RBE1742394
పపరర: సఇధయ పపటట

100-78/438

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల పపటట
ఇఇటట ననఇ:5-196
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:5-198
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : కనకవరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-200/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
616
RBE1054535
పపరర: పదనమవత వడడయమల

100-78/440

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల పపటట
ఇఇటట ననఇ:5-196
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతనరవమయయ
ఇఇటట ననఇ:5-198
వయససస:55
లఇ: పప
613
RBE0857599
పపరర: హనసమమయమమ మమలకకకరర

605
LHL4216412
పపరర: వనఇకటనరసయయ యటటటఇ

603
RBE1731058
పపరర: అనసష దనసరర
తఇడడ:డ పపరర చఇదడ రవవప దనసరర
ఇఇటట ననఇ:5-194
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననసరయయ
ఇఇటట ననఇ:5-195
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ పపటట
ఇఇటట ననఇ:5-196
వయససస:51
లఇ: పప
610
RBE0428037
పపరర: సపసదసలక హరరదనసస

100-78/437

భరస : చనపపరరచఇదడరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-194
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటనరసయయ
ఇఇటట ననఇ:5-195
వయససస:57
లఇ: ససస స
607
RBE1731009
పపరర: వనఇకటటశశరరల పపటట

602
LHL3897758
పపరర: లకమమమ దనసరర

627
RBE2480606
పపరర: ససరయ పడకవష గమఇడన

100-78/677

తఇడడ:డ వనఇకట శశనవవస రవవప గమఇడన
ఇఇటట ననఇ:6-1/1
వయససస:19
లఇ: పప
100-78/678

630
LHL4216420
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఆవపల

100-78/679

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:6-3
వయససస:48
లఇ: పప
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631
RBE0601963
పపరర: లకడమ ఆవపల

100-78/680

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-3
వయససస:47
లఇ: ససస స
634
RBE0431007
పపరర: యలమఇడమమ ఎలమలల

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6-4
వయససస:67

100-78/683

తఇడడ:డ కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:6-4
వయససస:33

100-78/686

100-78/689

100-78/939

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6-7
వయససస:77

100-80/45

100-78/693

100-78/696

భరస : పతస యయ
ఇఇటట ననఇ:6-10
వయససస:77
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

644
RBE1165688
పపరర: శవయయ తరరమలశశటట

100-83/29

647
RBE1309914
పపరర: శశనవవసరవవప మకరకన

650
RBE0429712
పపరర: సపసదమమ మమలకకకరర

653
LHL3899606
పపరర: రమమదదవ మమలకకకరర

100-78/526

656
RBE0146712
పపరర: ననగలకడమ చనపస తతల

659
RBE0429746
పపరర: పదనమవత చనపస తతల
భరస : వరసపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:6-10
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-78/688

లఇ: ససస స
100-78/691

లఇ: పప

645
RBE1532530
పపరర: రవమమ గగససల

100-80/44

తఇడడ:డ పరమమశశర రవవప గగససల
ఇఇటట ననఇ:6-5
వయససస:23
లఇ: పప
100-78/940

648
LHL3898434
పపరర: మసవసనమమ మమలకకకరర

100-78/692

భరస : ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-7
వయససస:87
లఇ: ససస స
100-78/694

651
RBE0601468
పపరర: వనఇకటబడవమమ ససరర
భరస : కకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:6-7
వయససస:47

100-78/697

100-78/695

లఇ: ససస స

654
RBE2169241
పపరర: ఆదదననరవయణ మమలకకకరర

100-78/698

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-9
వయససస:65
లఇ: పప
100-78/527

భరస : ననగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-10
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-78/529

లఇ: ససస స

642
RBE2169233
పపరర: కకఇడలక నసరర
తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6-4
వయససస:62

భరస : ఆదదననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6-9
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-10
వయససస:50
లఇ: పప
658
RBE0429738
పపరర: చలకమమ చనపస తతల

100-78/690

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-7
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6-9
వయససస:57
లఇ: ససస స
655
LHL4216446
పపరర: వరసపసదసలక చనపస తతల

641
RBE1726801
పపరర: శశనవవస రవవప ఎలల ల

100-78/685

639
RBE0146969
పపరర: ససరర భబనసమతదదవ
భరస : జయరవవ
ఇఇటట ననఇ:6-4
వయససస:65

తఇడడ:డ పపననయయ మకరకన
ఇఇటట ననఇ:6-6
వయససస:43
లఇ: పప

లఇ: ససస స

652
LHL3899598
పపరర: లకడమకకమమరర మమలకకకరర

100-78/687

తఇడడ:డ ననగగశశర రవవప తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:6-4
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ పరమమశశర రవవప గగససల
ఇఇటట ననఇ:6-5
వయససస:21
లఇ: ససస స
649
LHL3898798
పపరర: మసవసనమమ ససరర

638
RBE0112714
పపరర: కకరణ కకమమర ససరర

100-78/682

636
LHL3898541
పపరర: చడననమమ ఆవపల
భరస : మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:6-4
వయససస:62

తఇడడ:డ సపసదసలక ఎలల ల
ఇఇటట ననఇ:6-4
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదసలక యలమలల
ఇఇటట ననఇ:6-4
వయససస:28
లఇ: పప
646
RBE1727114
పపరర: రమదదవ గగససల

100-78/684

తఇడడ:డ జయరవవ
ఇఇటట ననఇ:6-4
వయససస:40
లఇ: పప

లఇ: ససస స

643
RBE1383876
పపరర: ససబబబ రవవప యలమలల

635
RBE0428250
పపరర: సపసదసలక ఏలమలల

633
RBE2169225
పపరర: మలల యయ ఆవపల
తఇడడ:డ శఇభయయ
ఇఇటట ననఇ:6-3
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-3A
వయససస:59
లఇ: పప

లఇ: పప

640
RBE0601914
పపరర: అనససరయ ససరర

100-78/681

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:6-3
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:6-3/A
వయససస:52
లఇ: ససస స
637
RBE0112367
పపరర: జయ రవవప ససరర

632
RBE0851527
పపరర: శశనవవసరవవప ఆవపల

657
RBE0428177
పపరర: నరససఇహరవవప చనపస తతల

100-78/528

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:6-10
వయససస:31
లఇ: పప
100-78/530

660
RBE2169258
పపరర: తరరపతమమ చనపస తతల

100-78/531

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:6-10
వయససస:48
లఇ: ససస స
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661
RBE2169266
పపరర: సపసదసలక చనపస తతల

100-78/532

తఇడడ:డ సతడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-10
వయససస:55
లఇ: పప
664
LHL3888351
పపరర: సపసదసలక బమలకససపవటట

100-78/534

100-79/70

100-78/538

100-78/541

100-78/943

100-78/544

100-78/547

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-16
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

674
RBE1309872
పపరర: గఇగ భవవన రఇపవటట

677
RBE2516631
పపరర: సపసదసలక రవఇపవటట

680
RBE1742279
పపరర: సవయ కకమమర పససపపలలటట

683
RBE1635754
పపరర: పడవణ కకమమర రరడడడ దనరరడడడ

100-79/71

686
RBE1742519
పపరర: జజయత పససపపలలటట

100-78/542

689
RBE2169282
పపరర: వనఇకటరరడడడ నఇదదకకఇడ
తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-16
వయససస:52
లఇ: పప

100-78/536

669
LHL3898525
పపరర: ససతనరవవమమ తఇగరళళ

100-78/537

672
RBE0429753
పపరర: జమమల సపసదమమ మమలకకకరర

100-78/540

675
RBE1309849
పపరర: సఇధయ రవణణ మమలకకకరర

100-78/942

భరస : సవఇబశవ రవవప మమలకకకరర
ఇఇటట ననఇ:6-13
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-80/931

678
LHL3889185
పపరర: బబబమరవవప పపపససవపలలటట

100-78/543

తఇడడ:డ పపదపవపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-14
వయససస:50
లఇ: పప
100-78/545

681
RBE1742287
పపరర: ఇఇదడజ పససపపలలటట

100-78/546

తఇడడ:డ బబబమ రవవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-14
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-78/548

684
RBE2169274
పపరర: పడభబకవరరవవప పపపససవపలలటట

100-78/549

తఇడడ:డ పపదపవపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-15
వయససస:52
లఇ: పప
100-79/72

తఇడడ:డ పడభబకర రవవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-15
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-78/551

666
RBE1239848
పపరర: గగపస బలకససపవటట

భరస : శఇకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-13
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహమనఇద రరడడడ దనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-15
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడభబకరరవవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-15
వయససస:23
లఇ: పప
688
RBE0429795
పపరర: వనఇకటరమణ నఇదదకకఇడ

100-78/539

తఇడడ:డ బబబమరవవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-14
వయససస:24
లఇ: పప

భఇధసవప: పడభబకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-15
వయససస:41
లఇ: ససస స
685
RBE1742501
పపరర: సపసదనరవవప పససపపలలటట

671
RBE0111211
పపరర: రవమకకశషర మమలకకకరర

లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-13
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవపయయ రవఇపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-13
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : బబబమరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-14
వయససస:38
లఇ: ససస స
682
LHL3898871
పపరర: లకమమమ పపససపపలలటట

100-75/1061

భరస : ననగగశశర రవవప రఇపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-13
వయససస:28
లఇ: ససస స

తలల : లకమమమ రఇపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-13
వయససస:30
లఇ: పప
679
LHL3898822
పపరర: రమమదదవ పససపపలలటట

668
RBE2516649
పపరర: మమరర రవఇపవటట

100-78/533

తఇడడ:డ సపసదసలక బలకససపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-12
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-13
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ శఇకర రవవప మమలకకకరర
ఇఇటట ననఇ:6-13
వయససస:30
లఇ: పప
676
RBE1309864
పపరర: ననగగశశర రవవప రఇపవటట

100-78/535

భరస : సపసదసలక రవఇపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-13
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-13
వయససస:35
లఇ: పప
673
RBE0605840
పపరర: రరదడ కకమమర మమలకకకరర

665
LHL3897568
పపరర: తరరపతమమ బలకససపవటట

663
LHL3897527
పపరర: లకమమమ రఇపవట
భరస : పవపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-11
వయససస:57

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:6-12
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వర సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:6-12
వయససస:22
లఇ: ససస స
670
LHL4216453
పపరర: సవఇబశవరవవప మమలకకకరర

100-78/941

తఇడడ:డ ఆఇజనవయమలక మమపపవరపప
ఇఇటట ననఇ:6-10
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ జగనననధఇ
ఇఇటట ననఇ:6-12
వయససస:52
లఇ: పప
667
RBE1855741
పపరర: అనత చనననబబ తతల

662
RBE1309617
పపరర: అనల కకమమర మమపపవరపప

687
RBE0429779
పపరర: వనఇకటబడవమమ నఇదదకకఇడ

100-78/550

భరస : హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-16
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-78/552

690
LHL3887643
పపరర: బడహమనదరరడడడ దనరరడడడ

100-78/553

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-17
వయససస:52
లఇ: పప
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691
LHL3897808
పపరర: ససజజత దనరరడడడ

100-78/554

భరస : బడహమనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-17
వయససస:42
లఇ: ససస స
694
RBE0605618
పపరర: శశనస చదపపరర

100-78/699

100-78/702

100-78/705

100-80/937

100-78/710

100-78/712

100-78/715

తఇడడ:డ రవమమలక
ఇఇటట ననఇ:6-27
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
LHL3886140
పపరర: వరవరరడడడ తనడడపరరస

707
RBE1532464
పపరర: శశహరర రరడడడ దనరరడడడ

710
LHL3898319
పపరర: నరసమమ పపససపపలలటట

713
LHL4216495
పపరర: సతయననరవయణ హరరదనసస

100-78/718

716
RBE0111815
పపరర: పపననయయ వలగఇటట

100-78/708

719
RBE0430983
పపరర: ననగగఇదడఇ ఆవపలమఇద
భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:6-27
వయససస:45
లఇ: ససస స

699
LHL4216479
పపరర: వనఇకటటశశరరరడడడ చఇతపలల

100-78/704

702
RBE0872416
పపరర: నరససఇహరరడడడ దదరరడడడ

100-78/707

705
RBE0605865
పపరర: మమలమల షపక

100-78/709

తఇడడ:డ మమలమల
ఇఇటట ననఇ:6-21
వయససస:35
లఇ: పప
100-80/46

708
LHL3888310
పపరర: పడభబకరరవవప పససపపలలటట

100-78/711

తఇడడ:డ పవపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-24
వయససస:55
లఇ: పప
100-78/713

711
RBE0112631
పపరర: రవజగశ పససపపలలటట

100-78/714

తఇడడ:డ పడభబక రవవప
ఇఇటట ననఇ:6-24
వయససస:33
లఇ: పప
100-78/716

714
LHL3888674
పపరర: ఏడడకకఇడలక ఆవపలమఇద

100-78/717

తఇడడ:డ రవమమలక
ఇఇటట ననఇ:6-26
వయససస:50
లఇ: పప
100-78/719

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:6-26
వయససస:37
లఇ: పప
100-78/721

100-78/701

తఇడడ:డ వవఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-20
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనరవఘవయయ
ఇఇటట ననఇ:6-25/1
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-26
వయససస:42
లఇ: ససస స
718
RBE0429878
పపరర: వనఇకటరమణ ఆవపలమఇద

100-78/706

భరస : పడభబకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-24
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : పవపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-24
వయససస:72
లఇ: ససస స
715
LHL3898608
పపరర: మసవసనమమ ఆవపలమఇద

701
RBE0429829
పపరర: తరరపతమమ ఈదన

696
LHL3887833
పపరర: ఈశశరరరడడడ చఇతపలల

తఇడడ:డ ఈశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-20
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరడడడ దనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-23
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ కవశయయ
ఇఇటట ననఇ:6-24
వయససస:80
లఇ: పప
712
RBE0429845
పపరర: లకడమకవఇతమమ పపససపపలలటట

100-78/703

తఇడడ:డ గమరవవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-21
వయససస:68
లఇ: పప

భరస : పడభబకర రరడడడ తనటటపత
ఇఇటట ననఇ:6-21
వయససస:32
లఇ: ససస స
709
LHL3888484
పపరర: పవపయయ పససపపలలటట

698
LHL3897725
పపరర: అఇజమమ దనరరడడడ

100-78/556

తఇడడ:డ గవలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-20
వయససస:75
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-20
వయససస:82
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరడడడ చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:6-20
వయససస:27
లఇ: ససస స
706
RBE1115162
పపరర: మరరయమమ తనటటపత

100-78/700

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-20
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఈశవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-20
వయససస:33
లఇ: పప
703
RBE2523058
పపరర: బబల లకడమ చఇతపలల

695
RBE0837492
పపరర: ననసర బ షపక

693
RBE2169290
పపరర: వనఇకగటశశరరరడడడ దనరరడడడ
తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-17
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : హహసపనస
ఇఇటట ననఇ:6-18
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ఈశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-20
వయససస:52
లఇ: ససస స
700
RBE0305474
పపరర: వనఇకట రవమరరడడడ చఇతపలల

100-78/555

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-17
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6-18
వయససస:47
లఇ: పప
697
LHL3897691
పపరర: తతలససమమ చఇతపలల

692
LHL4216461
పపరర: హనమరరడడడ నఇదదకకఇడ

717
LHL4216503
పపరర: ఆఇజనవయమలక ఆవపలమఇద

100-78/720

తఇడడ:డ రవమమలక
ఇఇటట ననఇ:6-27
వయససస:41
లఇ: పప
100-78/722

720
LHL3888526
పపరర: చనరవఘవపలక హరరదనసస

100-78/723

తఇడడ:డ నరశఇహహలక
ఇఇటట ననఇ:6-29
వయససస:90
లఇ: పప
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721
RBE1310325
పపరర: ససత రవమయయ హరరదనసస

100-78/724

తఇడడ:డ పపదద నరససఇహ హరరదనసస
ఇఇటట ననఇ:6-29
వయససస:83
లఇ: పప
724
LHL3897394
పపరర: ఆదదలకడమ నఇదదకకఇడ

100-78/727

100-78/729

100-79/74

100-80/938

100-78/732

100-78/735

100-80/48

తఇడడ:డ బససవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-38
వయససస:90
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
RBE2514966
పపరర: హరరననథ రరడడడ ఈద

737
LHL3888302
పపరర: ననగగఇదడరరడడడ తతమమమరర

740
RBE0429910
పపరర: కకటటశశరమమ తతమమమరర

743
LHL3887759
పపరర: శవవరరడడడ ఈదన

100-78/739

746
RBE0602011
పపరర: ససతరవవమమ ఈద

100-87/739

749
LHL3898590
పపరర: శశషమమ ఈదన
భరస : కవశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-40
వయససస:57
లఇ: ససస స

729
RBE2513638
పపరర: హరరననథ రరడడడ ఈద

100-78/1126

732
RBE1532381
పపరర: రమణ నఇదదకకఇడ

100-80/47

735
RBE0429902
పపరర: గమరవమమ ఈదన

100-78/731

భరస : లచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-36
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-78/733

738
LHL3888518
పపరర: ఆదదరరడడడ తతమమమరర

100-78/734

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-37
వయససస:35
లఇ: పప
100-78/736

741
RBE1309500
పపరర: శవపడసవద రరడడడ తతమమమరర

100-78/944

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరల రరడడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:6-37
వయససస:30
లఇ: పప
100-78/737

744
LHL3888658
పపరర: చన శవవరరడడ ఈదన

100-78/738

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-38
వయససస:35
లఇ: పప
100-78/740

భరస : శవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-38
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-78/742

100-78/728

భరస : కకటట రరడడడ నఇదదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6-34
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-38
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-38
వయససస:57
లఇ: ససస స
748
RBE2169316
పపరర: అపసపరరడడడ ఈదన

100-79/75

భరస : ననగగఇదడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-37
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : ఆదదరరడడద తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:6-37
వయససస:29
లఇ: ససస స
745
LHL3898715
పపరర: పపరమమ ఈదన

731
RBE1944750
పపరర: రమణ నఇదదకకఇడ

726
LHL3897402
పపరర: రమణ నఇదదకకఇడ

తఇడడ:డ లచ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-34
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-37
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-37
వయససస:63
లఇ: ససస స
742
RBE1532266
పపరర: ససజజత తతమమమరర

100-78/730

తఇడడ:డ లచచ రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-34
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-36
వయససస:53
లఇ: పప
739
LHL3898723
పపరర: జజనకమమ తతమమమరర

728
RBE0601518
పపరర: రమణ గమఇటటజ

100-78/726

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-34
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ నఇదదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6-34
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-34
వయససస:18
లఇ: పప
736
RBE2169308
పపరర: లచచరరడడడ ఈదన

100-79/73

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:6-34
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ నఇదదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6-34
వయససస:20
లఇ: ససస స
733
RBE2523173
పపరర: శశనవవస రరడడడ నఇదదకకఇడ

725
RBE1749605
పపరర: వసఇత లకడమ నఇదదకకఇడ

723
LHL3889854
పపరర: శశనవసరరడడడ నఇదదకకఇడ
తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-33
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవస రరడడడ నఇదదకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:6-33
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-34
వయససస:50
లఇ: పప
730
RBE1742477
పపరర: అనసషవ నఇదదకకఇడ

100-78/725

భరస : ససతనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-31
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-33
వయససస:42
లఇ: ససస స
727
LHL4216511
పపరర: కకటటరరడడడ నఇదదకకఇడ

722
RBE0601492
పపరర: వనఇకటనరసమమ కకల

747
RBE0857714
పపరర: లకడమ ఈద

100-78/741

భరస : చన శవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-38
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-78/743

750
RBE0605881
పపరర: నరరసరరడడడ ఈద

100-78/744

తఇడడ:డ కవశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-40
వయససస:35
లఇ: పప
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751
RBE0857722
పపరర: మమధవ ఈద

100-78/745

తఇడడ:డ కవశరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-40
వయససస:33
లఇ: ససస స
754
LHL3898582
పపరర: వజయలకడమ కనసబబ దసద

100-78/747

100-78/750

100-78/752

100-79/76

100-78/755

100-78/758

100-79/78

తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-47
వయససస:68
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE1833219
పపరర: ననగమణణ యయనసమమల

767
LHL4216537
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఆవపలమఇద

770
RBE1309559
పపరర: లకమమమ ఆవపలమఇద

773
LHL3886512
పపరర: ఆదదననరవయణ ఆవపలమఇద

100-78/761

776
LHL3897790
పపరర: రరకకమణమమ దనరరడడ

100-79/253

779
LHL3897832
పపరర: వనఇకటబడవమమ ఈదన
భరస : లకకమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-47
వయససస:52
లఇ: ససస స

759
RBE1474774
పపరర: రమణ తతమమమరర

100-80/49

762
RBE2169332
పపరర: నరరసరరడడడ జకకకరరడడడ

100-78/754

765
RBE1532449
పపరర: లకమ రరడడడ యయనసమమల

100-80/50

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ యయనసమమల
ఇఇటట ననఇ:6-43
వయససస:23
లఇ: పప
100-78/756

768
RBE0605931
పపరర: వనఇకట శవ ఆవపలమఇద

100-78/757

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-44
వయససస:35
లఇ: పప
100-78/945

771
RBE1441757
పపరర: అనసష ఆవపలమఇద

100-79/77

భరస : శశనవవస రవవప ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-44
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-78/759

774
LHL3895596
పపరర: పదమ ఆవపలమఇద

100-78/760

భఇధసవప: ఆదదననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6-45
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-78/762

భరస : వవమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-46
వయససస:82
లఇ: ససస స
100-78/763

100-78/749

తఇడడ:డ సపసదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-43
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమమలక
ఇఇటట ననఇ:6-45
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదదననరవయణ ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-45
వయససస:26
లఇ: పప
778
LHL3887932
పపరర: లకడమరరడడడ ఈదన

100-78/753

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-44
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట శవ ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-44
వయససస:26
లఇ: ససస స
775
RBE1309740
పపరర: వజయ ఆవపలమఇద

761
LHL3898418
పపరర: అఇకమమ జకకకరరడడడ

756
RBE0601542
పపరర: శశలకడమ కనసబబ దసద

భరస : రవమ రరడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:6-42
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమమలక
ఇఇటట ననఇ:6-44
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-44
వయససస:28
లఇ: పప
772
RBE1855964
పపరర: అఇజమమ ఆవపలమఇద

100-78/751

భరస : లకమ రరడడడ యయనసమమల
ఇఇటట ననఇ:6-43
వయససస:21
లఇ: ససస స

భఇధసవప: వనఇకటటశశరరలక
ఇఇటట ననఇ:6-44
వయససస:41
లఇ: ససస స
769
RBE1309716
పపరర: శశనవవస రవవప ఆవపలమఇద

758
RBE1105221
పపరర: సఇపపరర దనరరడడడ

100-78/746

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-42
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : నరరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-43
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమ రరడడడ యయనసమమల
ఇఇటట ననఇ:6-43
వయససస:48
లఇ: పప
766
LHL3895117
పపరర: వనఇకటరమణ ఆవపలమఇద

100-78/748

తఇడడ:డ ఆఇజనవయమలక దనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-42
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-43
వయససస:42
లఇ: ససస స
763
RBE1727296
పపరర: కకటట రరడడడ యయనసమమల

755
LHL4216529
పపరర: కకటటరరడడడ కనసబబ దసద

753
RBE2169324
పపరర: పపనననరరడడడ ఈదన
తఇడడ:డ కకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-41/1
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరప రరడడడ కనసబబ దసద
ఇఇటట ననఇ:6-42
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ కనసబబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:6-42
వయససస:35
లఇ: పప
760
LHL3898400
పపరర: సపసదమమ ఎనసమమల

100-83/30

భరస : బబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-40
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : కకటటరరడడడ కనసబబ దసద
ఇఇటట ననఇ:6-42
వయససస:46
లఇ: ససస స
757
RBE0605915
పపరర: శవననగర రరడడ కనసబబ డడడ

752
RBE1212091
పపరర: జజన బబగఇ షపక

777
RBE1532431
పపరర: శశహరర రరడడడ దనరరడడడ

100-80/51

తఇడడ:డ అఇజనవయమ రరడడడ దనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-46
వయససస:25
లఇ: పప
100-78/764

780
RBE0112045
పపరర: నరససఇహ రరడడడ ఈద

100-78/765

తఇడడ:డ లచచరరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-47
వయససస:35
లఇ: పప
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781
RBE0430991
పపరర: ననగలకడమ ఈద

100-78/766

తఇడడ:డ లకకమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-47
వయససస:35
లఇ: ససస స
784
LHL3887460
పపరర: పపదమఇగరరరడడడ తతమమమరర

100-78/769

100-79/79

100-78/772

100-78/775

100-78/778

100-78/781

100-78/784

తఇడడ:డ చనవనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-59
వయససస:36
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE1310333
పపరర: మలలల శశరర ఈద

797
LHL3897626
పపరర: వనఇకవయమమ లఇగవల

800
RBE1048405
పపరర: ఆదదరరడడద ఇడన

803
RBE2169365
పపరర: ఆఇజనవయరరడడడ ఈదన

100-78/786

806
LHL3899051
పపరర: రఇగమమ బబ డడ పవటట

100-78/776

809
RBE0305953
పపరర: శవరవమకకషవరరరడడడ ఈదన
తఇడడ:డ చనవనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-59
వయససస:40
లఇ: పప

789
RBE2517845
పపరర: బబలకకటటశశరర తతమమమరర

100-79/875

792
LHL4216545
పపరర: వనఇకటటశశరరరడడడ ఈదన

100-78/774

795
LHL3888005
పపరర: లకమయయ లఇగవల

100-78/777

తఇడడ:డ రవమదనసస
ఇఇటట ననఇ:6-57
వయససస:60
లఇ: పప
100-78/779

798
LHL3898574
పపరర: వనఇకటనరసమమ ఈదన

100-78/780

భరస : కకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-57
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-78/782

801
RBE1048421
పపరర: ననగరరరడడడ ఇడన

100-78/783

తఇడడ:డ ఆఇజనవయరరడడడ ఇడన
ఇఇటట ననఇ:6-57
వయససస:30
లఇ: పప
100-78/785

804
RBE1742410
పపరర: షవలన ఈద

100-79/67

భరస : అదద రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6/57
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-78/787

భరస : సవఇబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-58
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-78/789

100-78/771

తఇడడ:డ కకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-56
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-57
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-58
వయససస:69
లఇ: పప
808
LHL4216552
పపరర: జయరవమరరడడడ ఈదన

100-78/773

తఇడడ:డ ఆఇజనవయరరడడడ ఇడన
ఇఇటట ననఇ:6-57
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-57
వయససస:52
లఇ: పప
805
LHL3888799
పపరర: సవఇబరరడడడ బబ డడ పవటట

791
RBE2169340
పపరర: రవమరరడడడ తతమమమరర

786
RBE0429928
పపరర: ననగమమ తతమమమరర

భరస : ససధనకర రరడడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:6-52
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-57
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-57
వయససస:62
లఇ: ససస స
802
RBE2169357
పపరర: రవమకకషవరరరడడడ ఈదన

100-79/80

భరస : వనఇకటటష రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-56
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : రవమదనసస
ఇఇటట ననఇ:6-57
వయససస:77
లఇ: ససస స
799
LHL3898616
పపరర: సతయవత ఈదన

788
RBE1220961
పపరర: జయ లకడమ తతమమమరర

100-78/768

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-51
వయససస:87
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరవసవశమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:6-54
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : పపనననరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-56
వయససస:39
లఇ: ససస స
796
LHL3897550
పపరర: కకఇడమమ లఇగవల

100-78/770

భరస : గగవఇద రరడడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:6-51
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : వరసవశమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-54
వయససస:67
లఇ: ససస స
793
RBE0429936
పపరర: శవకకమమరర ఈదన

785
LHL3897782
పపరర: తతలససమమ తతమమమరర

783
LHL3887205
పపరర: ససధనకరరరడడడ తతమమమరర
తఇడడ:డ పపద మమగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-51
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : పపదమఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-51
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపద మఇగర రరడడ తతమమమరర
ఇఇటట ననఇ:6-51
వయససస:41
లఇ: పప
790
LHL3898491
పపరర: లకమమమతతమమమరర

100-78/767

భరస : నరససఇహరరడడడ ఈదన
ఇఇటట ననఇ:6-47
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-51
వయససస:70
లఇ: పప
787
RBE1220946
పపరర: గగవఇద రరడడడ తతమమమరర

782
RBE1110410
పపరర: పసడయమఇక ఈదన

807
LHL3888690
పపరర: చనవనఇరటరరడడడ ఈదన

100-78/788

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-59
వయససస:70
లఇ: పప
100-78/790

810
RBE0857607
పపరర: అననపపరర మమ ఈదన

100-78/791

భరస : చనవనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-59
వయససస:62
లఇ: ససస స
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811
RBE0857730
పపరర: శవ ననగమలలల శవరర ఈద

100-78/792

భరస : శవ రవమకకశషర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-59
వయససస:37
లఇ: ససస స
814
LHL3888245
పపరర: రగశయయ రఇపవటట

100-78/794

100-78/797

100-78/799

100-78/946

100-78/804

100-78/807

100-80/52

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-69
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
LHL3888039
పపరర: పపననయయ రఇపవటట

827
RBE0429944
పపరర: నరసమమ ఆవపలమఇద

830
LHL3897576
పపరర: ననగగఇదడఇ ఆవపలమఇద

833
LHL3887726
పపరర: పసచచయయ ఆవపలమఇద

100-78/811

836
LHL3897535
పపరర: ననగమమ ఆవపలమఇద

100-78/802

839
RBE2169399
పపరర: వనఇకయయ కమతఇ
తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:6-69
వయససస:80
లఇ: పప

819
RBE1749548
పపరర: ననగవరరరన రవఇపవటట

100-79/82

822
RBE2169373
పపరర: అపసపరరడడడ వపససవల

100-78/801

825
LHL3897774
పపరర: సవవతడమమ రవఇపవటట

100-78/803

భరస : పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:6-65
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-78/805

828
RBE2169381
పపరర: అఇకయయ ఆవపలమఇద

100-78/806

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-66
వయససస:50
లఇ: పప
100-78/808

831
RBE0991548
పపరర: కరరణకర ఆవపలమఇద

100-78/947

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-67
వయససస:28
లఇ: పప
100-78/809

834
LHL3887973
పపరర: చన సపసదసలక ఆవపలమఇద

100-78/810

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:6-68
వయససస:37
లఇ: పప
100-78/812

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:6-68
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-78/813

100-78/796

తఇడడ:డ వరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-64
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-68
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:6-68
వయససస:49
లఇ: పప
838
RBE0429969
పపరర: మమరస మమ కమతఇ

100-78/800

భఇధసవప: వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-67
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-67
వయససస:25
లఇ: పప
835
LHL3888641
పపరర: ననగసపసదసలక ఆవపలమఇద

821
RBE0605956
పపరర: పపలల యయ రవమపవటట

816
RBE0601575
పపరర: గమరవమమ రరపవటట

తఇడడ:డ ఆఇజనవయమలక రవఇపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-62
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : అఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-66
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-67
వయససస:55
లఇ: పప
832
RBE1532340
పపరర: కకఇదలక ఆవపలమఇద

100-78/798

తఇడడ:డ బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-65
వయససస:70
లఇ: పప

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:6-65
వయససస:46
లఇ: ససస స
829
LHL3887742
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఆవపలమఇద

818
RBE1635861
పపరర: తరరపతమమ రవఇపవటట

100-78/793

భరస : ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:6-62
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-64
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : పపలల యయ రఇపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-64
వయససస:30
లఇ: ససస స
826
RBE0857615
పపరర: వరకకమమరర నలల గగఇడ

100-78/795

భరస : శశనవవస రవవప
ఇఇటట ననఇ:6-62
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : ననగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-64
వయససస:65
లఇ: ససస స
823
RBE1212935
పపరర: శవ పవరశత రఇపవటట

815
LHL4216560
పపరర: ఆఇజనవయమలక రఇపవటట

813
LHL3888021
పపరర: కకచచయయ లఇగవల
తఇడడ:డ లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-60
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ రగశయయ
ఇఇటట ననఇ:6-62
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:6-62
వయససస:28
లఇ: పప
820
LHL3897097
పపరర: శవలకడమ రవఇపవటట

100-79/81

భరస : జయ రవమ రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-59
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-62
వయససస:90
లఇ: పప
817
RBE1635853
పపరర: శశనవవసరవవప రవఇపవటట

812
RBE1856509
పపరర: ససధనరవణణ ఈద

837
RBE1454222
పపరర: రమమదదవ ఆవపలమఇద

100-80/53

భరస : చనన సపసదసలక ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-68
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-78/814

840
RBE0602037
పపరర: లకడమ ససదదఇశశటట

100-78/815

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6-69/A
వయససస:34
లఇ: ససస స
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841
LHL3888088
పపరర: నరసయయ ససదదఇశశటట

100-78/816

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-69A
వయససస:35
లఇ: పప
844
RBE1635838
పపరర: శశకవఇత రరడడడ ఈద

100-78/819

100-80/54

100-78/822

100-78/825

తఇడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-77
వయససస:44
లఇ: పప
859
RBE0307306
పపరర: వనఇకట రమణ నడడఇపలల

100-78/831

100-79/86

భరస : అఇకకరరడడడ ఇడన
ఇఇటట ననఇ:6-79
వయససస:51
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-78/826

860
RBE1854850
పపరర: వనఇకటటశశర రవవప నడడఇపలల

863
LHL3888344
పపరర: రవఇదనడరరడడడ కనసనబబ దసద

100-78/835

866
RBE0598391
పపరర: ససమలత కవనసబబ డడడ

100-78/829

869
RBE1310184
పపరర: సదదప కకమమర రరడడ ఇడన
తఇడడ:డ అఇకకరరడడడ ఇడన
ఇఇటట ననఇ:6-79
వయససస:29
లఇ: పప

100-78/824

855
LHL3887874
పపరర: కకటటశశరరవవప నడడఇపలల

100-78/827

858
LHL3898343
పపరర: గమరవమమ నడడఇపలల

100-78/830

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-77
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-78/832

861
RBE1166801
పపరర: శశనవవస రవవప నడడఇపలల

100-79/85

తఇడడ:డ కకటటశశర రవవప నడడఇపలల
ఇఇటట ననఇ:6-77
వయససస:28
లఇ: పప
100-78/833

864
LHL3898277
పపరర: అరరణకకమమరర కనసనబబ దదద

100-78/834

భరస : రవఇదనడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-78
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-78/836

తఇడడ:డ రవఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-78
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-78/838

852
LHL4216586
పపరర: పరమమశశరరవవప గగససల

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-77
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననరపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-78
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవఇదడ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-78
వయససస:31
లఇ: పప
868
RBE1310176
పపరర: సఇధయ ఇడన

857
LHL3897501
పపరర: భబగయమమ నడడఇపలల

100-78/821

తఇడడ:డ రగశయయ
ఇఇటట ననఇ:6-76
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:6-77
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:6-77
వయససస:30
లఇ: ససస స
865
RBE0428243
పపరర: శశనవవస రరడడడ కవనసబబ దసదల

100-78/823

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-77
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-77
వయససస:32
లఇ: ససస స
862
RBE1910736
పపరర: జజయతసత నడడఇపలల

854
LHL3888062
పపరర: శశనవవసరవవప ససదదఇశశటట

100-79/83

తఇడడ:డ అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-75
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-76A
వయససస:37
లఇ: పప
100-78/828

846
RBE1749597
పపరర: శశకవఇత రరడడడ ఈద

100-79/84 849
848
RBE1105056
LHL3887890
పపరర: ససత వర పడసవద రరడడ బబ డడ పవటట
పపరర: నరససఇహరవవప మఇదపవటట

851
RBE2169415
పపరర: అపపయయ మఇదపవటట

100-78/818

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-71
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-75
వయససస:80
లఇ: పప

భరస : పరమమశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-76
వయససస:37
లఇ: ససస స
856
LHL3888724
పపరర: వనఇకటటశశరరవవప నడడఇపలల

100-78/820

తఇడడ:డ ససబబబ రరడడ బబ డడ పవటట
ఇఇటట ననఇ:6-72
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : అపపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-75
వయససస:67
లఇ: ససస స
853
RBE0430009
పపరర: సఇపపరరమమ గగససల

845
RBE2169407
పపరర: వనఇకటరమణనరరడడడ ఈదన

843
RBE0429977
పపరర: హనసమమయమమ ఈదన
భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-71
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-71
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరమణరరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-71
వయససస:33
లఇ: ససస స
850
RBE0429985
పపరర: ససతనరవవమమ మఇదపవటట

100-78/817

తఇడడ:డ శవవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-71
వయససస:85
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరమణ రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-71
వయససస:23
లఇ: పప
847
RBE1944420
పపరర: ధనలకడమ ఈద

842
LHL4216578
పపరర: వనఇకటరరడడడ ఈదన

867
RBE0430017
పపరర: అననపపరర మమ ఐనగఇటట

100-78/837

భరస : వరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-78/a
వయససస:77
లఇ: ససస స
100-78/839

870
RBE1310168
పపరర: అఇకక రరడడడ ఇడన

100-78/948

తఇడడ:డ హనమ రరడడడ ఇడన
ఇఇటట ననఇ:6-79
వయససస:54
లఇ: పప
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871
LHL3897428
పపరర: కవత దనరరడడడ

100-78/840

తఇడడ:డ ఆఇజనవయరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-80
వయససస:35
లఇ: ససస స

872
LHL3897436
పపరర: అనఇతరవవమమ దనరరడడ
భరస : ఆఇజనవయరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-80
వయససస:47
లఇ: ససస స

100-78/843 875
874
RBE0601591
RBE1048454
పపరర: అలవవలకమఇగమమ అననపపరరడడ
పపరర: నరరసరరడడడ అననపపరరడడడ

భరస : నరరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-81
వయససస:62
లఇ: ససస స
877
RBE1856111
పపరర: షవలన అననపపరరడడ

100-79/88

100-78/847

100-78/850

100-79/90

100-78/854

100-78/857

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-88
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

887
LHL3887171
పపరర: శశషయయ కవఇతఇ

890
LHL3888153
పపరర: యలమఇద మఇదపవటట

893
RBE1425066
పపరర: ననగలకడమ కమతఇ

100-78/859

896
RBE1368969
పపరర: అశశక మఇదపవటట

100-78/851

899
LHL3897675
పపరర: పవరశతదదవ కలల ఇ
భరస : బడహమనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-88
వయససస:46
లఇ: ససస స

879
RBE0430025
పపరర: అఇజల మమలకకకరర

100-78/846

882
LHL3898137
పపరర: రమమదదవ వడల పలల

100-78/849

885
RBE1727171
పపరర: వజయ లకడమ కవనసబబ దస
ద

100-79/89

భరస : శశనవవస రరడడడ కవనసబబ దస
ద
ఇఇటట ననఇ:6-84
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-78/852

888
LHL3888229
పపరర: ఆఇజనవయమలక కమతఇ

100-78/853

తఇడడ:డ శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:6-85
వయససస:39
లఇ: పప
100-78/855

891
LHL3897998
పపరర: గగరమమ మఇదపవటట

100-78/856

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-86
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-79/91

894
LHL3888013
పపరర: సపసదయయ మఇదపవటట

100-78/858

తఇడడ:డ ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:6-87
వయససస:54
లఇ: పప
100-78/949

తఇడడ:డ సపసదయయ మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-87
వయససస:36
లఇ: పప
100-78/861

100-79/87

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:6-83
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయమలక కమతఇ
ఇఇటట ననఇ:6-86
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:6-87
వయససస:47
లఇ: ససస స
898
LHL3897642
పపరర: అనససరయమమ కలల ఇ

100-78/848

తఇడడ:డ ననరయయ
ఇఇటట ననఇ:6-86
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలమఇద మఇడపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-86
వయససస:28
లఇ: పప
895
LHL3898061
పపరర: లకమమమ మఇదపవటట

884
RBE0430041
పపరర: చఇదడమమ వడల వలల

876
RBE1855584
పపరర: గగపవల కకషర కకయ

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-82
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-85
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : శశషయయ
ఇఇటట ననఇ:6-85
వయససస:48
లఇ: ససస స
892
RBE1105155
పపరర: బడహమయయ మఇడపవటట

100-78/845

భరస : హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-83
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ వడల వలల
ఇఇటట ననఇ:6-84
వయససస:21
లఇ: పప
889
RBE0431346
పపరర: లకడమ కమతఇ

881
LHL3887783
పపరర: వనఇకయయ వడల వలల

100-78/842

తఇడడ:డ అపప రవవప కకయ
ఇఇటట ననఇ:6-81
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-83
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-83
వయససస:37
లఇ: ససస స
886
RBE1742444
పపరర: నవన కకమమర వడల వలల

100-78/844

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-82
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-83
వయససస:38
లఇ: పప
883
LHL3898145
పపరర: లకడమ వడల పలల

878
LHL3898640
పపరర: నరసమమ మమలకకకరర

873
LHL4216594
పపరర: ఆఇజనవయరరడడడ దనరరడడడ
తఇడడ:డ వవమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-80
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరరసఇహరరడడడ అననపపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-81
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరరస రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-81
వయససస:20
లఇ: ససస స
880
LHL3887130
పపరర: రమమష వడల పలల

100-78/841

897
LHL3897634
పపరర: ననగగశశరమమ కలల ఇ

100-78/860

భరస : ఈశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-88
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-78/862

900
LHL3899614
పపరర: గగవఇదమమ మమకపస తతల

100-78/863

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-88
వయససస:45
లఇ: ససస స
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901
RBE1310291
పపరర: గగపసరరడడడ కళళఇ

100-78/864

తఇడడ:డ ఈశశరరరడడడ కళళఇ
ఇఇటట ననఇ:6-88
వయససస:26
లఇ: పప
904
RBE2169449
పపరర: వనఇకటటశశరరరడడడ కలల ఇ

100-78/867

100-78/869

100-78/872

100-78/875

100-78/878

100-78/881

100-78/884

తఇడడ:డ పపలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-95
వయససస:55
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE0602052
పపరర: కలపన కవనసబబ డడడ

917
RBE0430066
పపరర: హనసమమయమమ మఇదపవటట

920
LHL3897949
పపరర: ససబబమమ మఇదపవటట

923
RBE0602060
పపరర: శవరవవమమ మఇడపవటట

100-78/887

926
LHL4216644
పపరర: బససవరరడడడ ఈదన

100-78/876

929
RBE0430082
పపరర: శశషమమ ఈదన
భరస : హనమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-96
వయససస:77
లఇ: ససస స

909
LHL4216602
పపరర: వరయయ జకకకశశటట

100-78/871

912
LHL3887270
పపరర: ససతనరవమరరడడడ కనసబబ దసద

100-78/874

915
LHL3900040
పపరర: అచచమమ మఇదపవటట

100-78/877

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-93
వయససస:87
లఇ: ససస స
100-78/879

918
RBE1115170
పపరర: ననగమణణ మఇదపవటట

100-78/880

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:6-93
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-78/882

921
LHL4216628
పపరర: చనఅపపయయ మఇదపవటట

100-78/883

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6-94
వయససస:78
లఇ: పప
100-78/885

924
LHL3897931
పపరర: కకటమమ ఈదన

100-78/886

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-95
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-78/888

తఇడడ:డ పపలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-95
వయససస:70
లఇ: పప
100-78/890

100-78/868

తఇడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-91
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-94
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-95
వయససస:65
లఇ: ససస స
928
RBE2169456
పపరర: వనఇకటరరడడడ ఈదన

100-78/873

భరస : చనఅపపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-94
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననఅపపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-94
వయససస:37
లఇ: పప
925
LHL3898731
పపరర: వనఇకటబడవమమ ఆరరకటటట

911
RBE1309476
పపరర: పపలమలరరడడడ తతమమరర

906
LHL3888237
పపరర: అపసపరరడడడ కలల ఇ

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:6-90
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:6-93
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటపత
ఇఇటట ననఇ:6-94
వయససస:41
లఇ: ససస స
922
LHL4216636
పపరర: వనఇకటటశశరరల మఇదపవటట

100-78/870

భరస : ససతనరవమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:6-91
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-93
వయససస:65
లఇ: పప
919
LHL3897519
పపరర: పదమ మఇదపవటట

908
RBE0111377
పపరర: కకటటరరడడడ కలల ఇ

100-78/866

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-89
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-90
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ననరపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-91
వయససస:87
లఇ: ససస స
916
LHL4216610
పపరర: ఏడడకకఇడలక మఇదపవటట

100-79/92

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-89
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : పపలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-90
వయససస:30
లఇ: ససస స
913
LHL3898210
పపరర: ననగమమ కనసబబ దసద

905
RBE1105080
పపరర: సపసదన రరడడడ మమకపస తతల

903
RBE2169431
పపరర: బడహమనఇదరరడడడ కలల ఇ
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-88
వయససస:55
లఇ: పప

తలల : గగవఇదమమ మమకపస తతల
ఇఇటట ననఇ:6-88
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-89
వయససస:52
లఇ: ససస స
910
RBE1309427
పపరర: శశలకడమ తతమమరర

100-78/865

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-88
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-88
వయససస:77
లఇ: పప
907
LHL3898152
పపరర: నరసమమ కలల ఇ

902
RBE2169423
పపరర: ఈశశరరరడడడ కలల ఇ

927
RBE0430074
పపరర: పసచచమమ ఈదన

100-78/889

భరస : పపలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-95
వయససస:77
లఇ: ససస స
100-78/891

930
LHL3897683
పపరర: వనఇకటనరసమమ ఈదన

100-78/892

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-97
వయససస:72
లఇ: ససస స
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931
LHL3898160
పపరర: కకషరమమ ఈదన

100-78/893

భరస : పపరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-98
వయససస:52
లఇ: ససస స
934
LHL3888716
పపరర: రమణనరరడడడ జకకకరరడడడ

100-78/895

100-78/950

100-78/558

100-78/561

100-78/564

100-78/567

100-78/570

భరస : శశనవవసవచనరర
ఇఇటట ననఇ:6-106a
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE2169472
పపరర: గమరరవవ రరడడ ఈద

947
RBE0428284
పపరర: కకఇడయయ గటట ఇ

950
LHL3889557
పపరర: రవమరరడడడ గమరశఇ

953
RBE0431429
పపరర: వనఇకటనరసమమ జజజల

100-78/573

956
RBE2169498
పపరర: శశనవవసరరడడడ జజజల

100-78/562

959
LHL3888468
పపరర: పపరరచఇదనడరరడడడ ఈదన
తఇడడ:డ రఘననయకకలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-106B
వయససస:36
లఇ: పప

939
LHL3887718
పపరర: ఈశశరరరడడడ ఈదన

100-78/557

942
LHL3897618
పపరర: రమమదదవ ఈదన

100-78/560

945
RBE2169480
పపరర: వనఇకటటశశరరరడడడ ఈదన

100-78/563

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-101
వయససస:51
లఇ: పప
100-78/565

948
RBE0431395
పపరర: అచచమమ గగటట ఇ

100-78/566

భరస : కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-103
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-78/568

951
LHL3898178
పపరర: అపపమమ గమరశఇ

100-78/569

భరస : ననరపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-104
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-78/571

954
RBE0431445
పపరర: మలల శశరర జజజల

100-78/572

భరస : శశనవవసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-106
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-78/574

తఇడడ:డ పపరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-106
వయససస:50
లఇ: పప
100-78/576

100-78/897

భరస : గమరవవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-101
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : పపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-106
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-106
వయససస:50
లఇ: ససస స
958
RBE0431460
పపరర: రమణ కవఇచనపలల

100-78/559

తఇడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-104
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-106
వయససస:75
లఇ: పప
955
RBE0601625
పపరర: శవఇతమమ సస మసవన

941
LHL3898681
పపరర: మహన శశ ఈదన

936
RBE0430108
పపరర: ససతనరవవమమ జకకకరరడడ

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-100
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:6-103
వయససస:78
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-104
వయససస:77
లఇ: పప
952
LHL3887809
పపరర: పపరరరరడడడ జజజల

100-78/951

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-101
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ పకకరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-102
వయససస:50
లఇ: పప
949
LHL3888328
పపరర: ననరపపరరడడడ గమరశఇ

938
RBE1239889
పపరర: ససజనయ జకకకరరడడడ

100-79/93

భరస : కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-99
వయససస:72
లఇ: ససస స

భరస : ఈశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-100
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-101
వయససస:38
లఇ: ససస స
946
LHL4216669
పపరర: హహసపసననడ
డ డడ తనడడపరరస

100-78/896

తఇడడ:డ రమణన రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-99
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-100
వయససస:67
లఇ: ససస స
943
RBE0431379
పపరర: ధనలకడమ ఈద

935
LHL3898699
పపరర: పదనమవత జకకకరరడడడ

933
RBE1105106
పపరర: శశనవవస రరడడ ఈద
తఇడడ:డ పపరర రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6-98
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : రమణనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-99
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణన రరడడడ జకకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-99
వయససస:29
లఇ: ససస స
940
LHL3898673
పపరర: పపరమమ ఈదన

100-78/894

తఇడడ:డ పపలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-98
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-99
వయససస:55
లఇ: పప
937
RBE1239863
పపరర: రవజగశశరర జకకకరరడడడ

932
RBE2169464
పపరర: పపరరరడడడ ఈదన

957
RBE0428318
పపరర: శశనవవసరవవప కవఇచనపలల

100-78/575

తఇడడ:డ శశరవమచనరర
ఇఇటట ననఇ:6-106A
వయససస:43
లఇ: పప
100-78/577

960
LHL3888252
పపరర: గగవఇదయయ జకకకశశటట

100-78/578

తఇడడ:డ మమతనయలక
ఇఇటట ననఇ:6-107
వయససస:80
లఇ: పప
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961
LHL3898194
పపరర: అఇకమమ జకకకశశటట

100-78/579

భరస : గగవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:6-107
వయససస:67
లఇ: ససస స
964
RBE0430116
పపరర: పదనమవత జకకకశశటట

100-78/582

100-78/585

100-78/588

100-78/591

100-78/594

100-78/597

100-78/599

తఇడడ:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6-114
వయససస:52
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

974
RBE2169506
పపరర: లఇగయయ జకకకశశటట

977
RBE0601641
పపరర: సపసదమమ మరరయమల

980
RBE2169514
పపరర: ఏడడకకఇడలక మరరయమల

983
RBE1742428
పపరర: లకడమ ననరవయణ రవజవరపప

100-78/600

986
LHL3898335
పపరర: శవ రవజవరపప

100-78/592

989
LHL3898038
పపరర: రమణ రవజవరపప
భఇధసవప: శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-114
వయససస:36
లఇ: ససస స

969
LHL4216701
పపరర: గగవఇదరవవప జకకకశశటట

100-78/587

972
RBE0431262
పపరర: రమమదదవ జరసకకకశశటట

100-78/590

975
LHL4216685
పపరర: పపనననరవవప జకకకశశటట

100-78/593

తఇడడ:డ గగవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:6-108B
వయససస:40
లఇ: పప
100-78/595

978
RBE1309922
పపరర: సవఇబశవ రవవప మరరయమల

100-78/596

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక మరరయమల
ఇఇటట ననఇ:6-109
వయససస:28
లఇ: పప
100-78/598

981
RBE1309997
పపరర: రవజజ మరరయమల

100-78/952

తఇడడ:డ కకఇడలక మరరయమల
ఇఇటట ననఇ:6-109
వయససస:27
లఇ: పప
100-79/94

984
RBE1727106
పపరర: శవననరవయణ రవజవరపప

100-80/55

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశశరరల రవజవరపప
ఇఇటట ననఇ:6-112
వయససస:21
లఇ: పప
100-78/601

భరస : చనవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-113
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-78/603

100-78/584

భరస : పడభబకర రవవప
ఇఇటట ననఇ:6-108
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటశశరరల రవజవరపప
ఇఇటట ననఇ:6-112
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6-113
వయససస:77
లఇ: ససస స
988
LHL3888120
పపరర: శశనవవసరవవప రవజవరపప

100-78/589

తఇడడ:డ చనహనసమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-109
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటపపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-110
వయససస:80
లఇ: పప
985
LHL3897907
పపరర: అననపపరరమమ రవజవరపప

971
RBE0431254
పపరర: రమమదదవ జకకకశశటట

966
RBE0857748
పపరర: గగవరపపగగవఇదమమ

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:6-108
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-109
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడలక మరరయమల
ఇఇటట ననఇ:6-109
వయససస:21
లఇ: పప
982
RBE2169522
పపరర: హనసమయయ రవజవరపప

100-78/586

తఇడడ:డ గగవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:6-108A
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : చనహనసమమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-109
వయససస:82
లఇ: ససస స
979
RBE1731033
పపరర: గగపస మరరయమల

968
LHL3897972
పపరర: యలల మఇదమమ మమనగవ

100-78/581

భరస : సవఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-107
వయససస:41
లఇ: ససస స

భరస : గగవఇదరవవపపపట
ఇఇటట ననఇ:6-108
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:6-108
వయససస:35
లఇ: పప
976
RBE0430140
పపరర: వనఇకవయమమ మరరయమల

100-78/583

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-108
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:6-108
వయససస:61
లఇ: ససస స
973
RBE0605972
పపరర: పడభబకరరవవప జకకకశశటట

965
RBE0430124
పపరర: ననగగఇదడఇ జకకకశశటట

963
LHL4216677
పపరర: పపదగగవఇదయయ జకకకశశటట
తఇడడ:డ మమతనయలక
ఇఇటట ననఇ:6-107
వయససస:90
లఇ: పప

భరస : పపనననరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-107
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లఇగయయ జకకక శశటట
ఇఇటట ననఇ:6-107
వయససస:24
లఇ: పప
970
RBE0431239
పపరర: లకమమ జకకకశశటట

100-78/580

భరస : గగవఇదయయ
ఇఇటట ననఇ:6-107
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : లఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-107
వయససస:45
లఇ: ససస స
967
RBE1958297
పపరర: శవ కకషర జకకక శశటట

962
LHL3899812
పపరర: ననగలకడమ జకకకశశటట

987
LHL4216719
పపరర: చనవనఇకటటశశరరల రవజవరపప

100-78/602

తఇడడ:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6-113
వయససస:50
లఇ: పప
100-78/604

990
LHL3888161
పపరర: ననరవయణ రవజవరపప

100-78/605

తఇడడ:డ పపద వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-115
వయససస:35
లఇ: పప
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991
LHL3888369
పపరర: వనఇకటటశశరరల రవజవరపప

100-78/606

తఇడడ:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:6-115
వయససస:65
లఇ: పప
994
RBE1635903
పపరర: భమలకడమ రవజవరపప

100-80/56

100-78/611

100-78/614

100-78/617

100-78/620

100-78/623

100-78/626

తఇడడ:డ శవ ననగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-123
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE0606020
పపరర: హహసపసన షపక

1007 LHL4216768
పపరర: కకటటరరడడడ తనటటపరరస

1010 RBE1239962
పపరర: ఆశ వఇగ

1013 RBE1310226
పపరర: లకడమ దదఇడదటట

100-78/628

1016 LHL3900172
పపరర: మరవభ షపక

100-78/618

1019 RBE0602102
పపరర: బమసస కకమమరర
భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-123A
వయససస:53
లఇ: ససస స

999
LHL3899424
పపరర: ననగగఇదడమమ రవజవరపప

100-78/613

1002 RBE0430173
పపరర: వరమమ మఇదపవటట

100-78/616

1005 LHL3887916
పపరర: రవమరరడడడ తనటటపరరస

100-78/619

తఇడడ:డ పకకరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-120
వయససస:38
లఇ: పప
100-78/621

1008 RBE0430199
పపరర: వనఇకటబడవమమ తనడడపరరస

100-78/622

భరస : పకకరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-120
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-78/624

1011 RBE1310234
పపరర: వనఇకట రవమరరడడడ దదఇడదటట

100-78/625

తఇడడ:డ గవల రరడడడ దదఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6-120
వయససస:29
లఇ: పప
100-78/953

1014 LHL4216776
పపరర: మగలమల దసదదకకల

100-78/627

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:6-121
వయససస:70
లఇ: పప
100-78/629

భరస : కకదననఇ
ఇఇటట ననఇ:6-122
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-78/631

100-78/610

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-118
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : గవల రరడడడ దదఇడదటట
ఇఇటట ననఇ:6-120
వయససస:50
లఇ: ససస స

భరస : మమలమల
ఇఇటట ననఇ:6-121
వయససస:31
లఇ: ససస స
1018 RBE0606038
పపరర: శఇకర కకయమ

100-78/615

భరస : రవమ రరడడడ తనటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:6-120
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గవల రరడడడ దదఇదదటట
ఇఇటట ననఇ:6-120
వయససస:32
లఇ: పప
1015 RBE0602086
పపరర: సఇదనన షపక

1001 LHL4216743
పపరర: యలమఇద మఇదపవటట

996
LHL4216727
పపరర: చఇదడయయ చనసనబబ యన

భరస : సవఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:6-117
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకకరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-120
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : హహసపసన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-120
వయససస:41
లఇ: ససస స
1012 RBE1397430
పపరర: వనఇకటటశశర రరడడడ దదఇదదటట

100-78/612

తఇడడ:డ వమ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:6-118
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ కనకవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-120
వయససస:70
లఇ: పప
1009 RBE0857631
పపరర: ససరయకకమమరర తనటటపరరస

998
LHL3887825
పపరర: సవఇబయయ రవజవరపప

100-78/608

తఇడడ:డ పపద వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-116
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-118
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-118
వయససస:41
లఇ: ససస స
1006 LHL4216750
పపరర: పకకరవరరడడడ తనడడపరరస

100-78/609

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:6-117
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-118
వయససస:35
లఇ: పప
1003 RBE0430181
పపరర: రమమదదవ మఇదపవటట

995
LHL3888138
పపరర: లకమయయ రవజవరపప

993
RBE0606004
పపరర: పపరర చఇదడ రవవప రవజవరపప
తఇడడ:డ పపదవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-115
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:6-116
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : చఇదడయయ
ఇఇటట ననఇ:6-116
వయససస:53
లఇ: ససస స
1000 LHL4216735
పపరర: శశనస చనసనబబ యన

100-78/607

భరస : పపదదవనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-115
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : పపరర చఇదడ రవవప రవజవరపప
ఇఇటట ననఇ:6-115
వయససస:28
లఇ: ససస స
997
RBE0430157
పపరర: ససతమమ చడనసనబబ యన

992
LHL3897964
పపరర: అనససరయమమ రవజవరపప

1017 RBE0430215
పపరర: లకడమ కకయ

100-78/630

భరస : శవననగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-123
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-78/632

1020 LHL3888377
పపరర: ఆనఇదరవవప చపసపడడ

100-78/633

తఇడడ:డ పపనననరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-125
వయససస:61
లఇ: పప
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1021 LHL3895935
పపరర: ససత చపసపడడ

100-78/634

భరస : ఆనఇదరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-125
వయససస:36
లఇ: ససస స
1024 LHL3898426
పపరర: రవమలకమమమ బతత
స ల

100-78/637

100-78/640

100-78/643

100-78/646

100-78/649

1031 LHL3895083
పపరర: కవఇతమమ చఇతమలల

1034 LHL3895075
పపరర: జజజ నమమ బతత
స ల

1037 RBE0430223
పపరర: శవఇతమమ రవమబబ యన

100-78/652

1040 RBE2169670
పపరర: పడసవదరవవప రవమనబబ యన

100-78/644

1043 LHL3897154
పపరర: సరగజన రవమబబ యన

1029 LHL3895927
పపరర: లకమమమ దదవరకకఇడ

100-78/647

100-78/650

1038 RBE0606053
పపరర: ననగభమషణఇ రమణబబ యన

100-78/651

తఇడడ:డ పడసవదరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-135
వయససస:35
లఇ: పప
100-78/653

1041 RBE0989329
పపరర: మఇజల రమణబబ యన

100-79/95

భరస : ననగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:6-135
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-78/655

1044 LHL4216784
పపరర: ననగగశశరరవవప రవమనబబ యన

100-78/657
1045 RBE1309724
పపరర: సవగర సఇదదప కకమమర
రరవమనబబ యన
తఇడడ:డ ననగగశశర రవవప రవమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:6-136
వయససస:29
లఇ: పప

100-78/954
1046 RBE1309542
పపరర: సవగర సఇదదప కకమమర
రవమనబబ యన
తఇడడ:డ ననగగశశరరవవప రవమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:6-136
వయససస:29
లఇ: పప

1047 RBE0857649
పపరర: జయమమ పపపపల
భరస : ఆనఇదరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-138
వయససస:52
లఇ: ససస స

1048 LHL3887502
పపరర: ఆనఇదరవవప మమరరగమ

1049 LHL3895042
పపరర: ససనత మమరరగ

1050 LHL3897162
పపరర: సరగజన మమరరగమ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-78/648

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-134
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6-136
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:6-139
వయససస:36
లఇ: ససస స

100-78/645

1035 LHL3898459
పపరర: వనఇకటబడవమమ బతత
స ల

భరస : నరసయయ
ఇఇటట ననఇ:6-136
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏసస బమ
ఇఇటట ననఇ:6-139
వయససస:75
లఇ: పప

100-78/642

1032 LHL3895950
పపరర: కకమమరర చఇతమళళ

భరస : ననగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-136
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-78/659

100-78/639

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:6-130
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:6-135
వయససస:70
లఇ: పప
100-78/654

1026 LHL3888278
పపరర: సపసదసలక దదవరకకఇడ

భరస : ఆఇజనవయచనరర
ఇఇటట ననఇ:6-129
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పడసవదరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-135
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:6-135
వయససస:33
లఇ: ససస స
1042 LHL3895067
పపరర: రవణణమమ రవమబబ యన

100-78/641

భరస : పపదవనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-133
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసవదరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-135
వయససస:37
లఇ: పప
1039 RBE0719278
పపరర: రమణబబ యన ననగమణణ

1028 LHL3895919
పపరర: ఉమ దదవరకకఇడ

100-78/636

తఇడడ:డ లకమయమయచనరర
ఇఇటట ననఇ:6-128
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-130
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:6-130
వయససస:49
లఇ: పప
1036 LHL3889003
పపరర: ననగరవజ రవమనబబ యన

100-78/638

భరస : ఆఇజనవయమచనరర
ఇఇటట ననఇ:6-129
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమయమయచనరర
ఇఇటట ననఇ:6-129
వయససస:56
లఇ: పప
1033 RBE2169662
పపరర: వనఇకటటశశరరల చఇత మళళ

1025 RBE0428334
పపరర: వనఇకట రవవప పపపపల

1023 LHL3895968
పపరర: ననగగఇదడఇ పపపపల
భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:6-127
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శవ
ఇఇటట ననఇ:6-127
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : సపసదనచనరర
ఇఇటట ననఇ:6-128
వయససస:49
లఇ: ససస స
1030 RBE2169654
పపరర: ఆఇజనవయమలక దదవరకకఇడ

100-78/635

భరస : పపనననరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-125
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : పపలల యయ
ఇఇటట ననఇ:6-127
వయససస:72
లఇ: ససస స
1027 LHL3895943
పపరర: శవ దదవరకకఇడ

1022 LHL3896008
పపరర: ససశల చపసపడడ

100-78/660

100-78/656

100-78/658

100-78/661

భరస : ఆనఇదరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-139
వయససస:62
లఇ: ససస స
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1051 RBE0305821
పపరర: బబజ షపక

100-78/662

తఇడడ:డ చన మమబమ
ఇఇటట ననఇ:6-142
వయససస:33
లఇ: పప
1054 LHL3887452
పపరర: భబసకరరవవప పపపల

100-78/665

100-78/668

100-78/671

100-78/955

100-78/900

100-78/937

100-79/96

తఇడడ:డ పకవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-1
వయససస:54
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE0857656
పపరర: కకటమమ పపపల

1067 RBE1309492
పపరర: చనఇద భబషవ షపక

1070 RBE2501856
పపరర: కకఇడ గమరవయయ మమకల

1073 RBE0693077
పపరర: గఇగమమ దమమమ

100-79/255

1076 RBE1154384
పపరర: జయలకడమ గఇగర రరడడడ

100-78/898

1079 RBE1061076
పపరర: కకషర రరడడడ మఇదపవటట
తఇడడ:డ రమణన రరడడడ మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:7-1-18
వయససస:27
లఇ: పప

1059 LHL3896453
పపరర: లకమమమ ఉసపసల

100-78/670

1062 RBE1310044
పపరర: ససరగష ఉసపటల

100-78/673

1065 LHL3898913
పపరర: ససఇదరమమ జఇగఇ

100-78/899

భరస : రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-184
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-78/956

1068 RBE1202761
పపరర: శవననగ మలల శశరర ఈద

100-78/518

భరస : శవ రవమ కకషవర రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:6 TH WARD
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-78/1123

1071 RBE2501864
పపరర: రవణమమ మమకల

100-78/1124

భరస : కకఇడ గమరవయయ మమకల
ఇఇటట ననఇ:7-00
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-79/97

1074 RBE0989253
పపరర: మహలకమమమ కకల

100-79/254

భరస : వనఇకటటసశరరల కకలమ
ఇఇటట ననఇ:7
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-78/962

భరస : వనఇకటటసశర రరడడడ గఇగర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-1
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-79/102

100-78/667

తఇడడ:డ వనఇగయయ ఉసపటల
ఇఇటట ననఇ:6-145
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : అఇజనవయమలక
ఇఇటట ననఇ:7వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ఎజజక మదడదల
ఇఇటట ననఇ:7
వయససస:27
లఇ: ససస స
1078 RBE0800664
పపరర: ననరపరరడడడ బరవలల

100-78/672

తఇడడ:డ వరయయ మమకల
ఇఇటట ననఇ:7-00
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతయననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:7వయససస:31
లఇ: ససస స
1075 RBE0989261
పపరర: పడశవఇత మదడదల

1061 RBE0857755
పపరర: ననగలకడమ ఉసపస ల

1056 LHL3888989
పపరర: పడసవదరవవ పపపల

భరస : యఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-145
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మరవబ షపక
ఇఇటట ననఇ:6-292
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ గమరవయయ ఉయమయల
ఇఇటట ననఇ:6 WARD
వయససస:60
లఇ: పప
1072 RBE0693044
పపరర: రవమఇజమమ మఇచకవఇటట

100-78/669

భరస : సవమమయలక
ఇఇటట ననఇ:6-177
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:6-184
వయససస:65
లఇ: పప
1069 RBE1383892
పపరర: మమసల ఉయమయల

1058 LHL3886793
పపరర: లకమయయ ఉసపస ల

100-78/664

తఇడడ:డ పవపయయ
ఇఇటట ననఇ:6-144
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:6-145
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల రరడడడ జఇగవ
ఇఇటట ననఇ:6-174
వయససస:46
లఇ: పప
1066 RBE0428045
పపరర: రవమయయ జఇగఇ

100-78/666

తఇడడ:డ యఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-145
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇగయయ
ఇఇటట ననఇ:6-145
వయససస:31
లఇ: పప
1063 RBE1173095
పపరర: కకటట రరడడడ జఇగవ

1055 LHL3896545
పపరర: పదనమవత పపపపల

1053 RBE1105163
పపరర: మమనన షపక
భరస : కరరమమలమల షపక
ఇఇటట ననఇ:6-142
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : భబసకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-143
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : పపదపడసవదరవవప
ఇఇటట ననఇ:6-144
వయససస:57
లఇ: ససస స
1060 RBE0851550
పపరర: లకడమ ననరవయణ ఉసపస ల

100-78/663

తఇడడ:డ చన మమబమ
ఇఇటట ననఇ:6-142
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ సవమమయలక
ఇఇటట ననఇ:6-143
వయససస:55
లఇ: పప
1057 LHL3898996
పపరర: ససతనరవవమమ పపపల

1052 RBE0851543
పపరర: కరరమమలమల షపక

1077 LHL4216792
పపరర: వనఇకటటశశరరరడడడ గఇగరరరడడడ

100-79/101

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-1
వయససస:70
లఇ: పప
100-78/963

1080 RBE1310846
పపరర: సమత మఇడపవటట

100-79/438

తఇడడ:డ రమణ రరడడడ మఇడపవటట
ఇఇటట ననఇ:7-1-18
వయససస:27
లఇ: ససస స
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1081 RBE1213255
పపరర: యయసమమ మమచరల

100-78/957

భరస : ఆనఇద రవవప మమచరల
ఇఇటట ననఇ:7/2
వయససస:74
లఇ: ససస స
1084 RBE1311026
పపరర: ససతనరవమరరడడడ నఇదదపవటట

100-79/660

తఇడడ:డ కకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-3
వయససస:55

100-79/98

భరస : అచచరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-4
వయససస:44

100-79/107

100-79/110

100-79/113

100-79/270

100-79/273

తఇడడ:డ మసవసనరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:55
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-79/108

1097 RBE0606095
పపరర: చనణకయ మఇడపవటట

1100 LHL3898830
పపరర: అపపమమ ననమల

100-79/111

100-79/275

1106 RBE0111435
పపరర: అచరరడడడ పలవవయ

100-79/114

1109 RBE0989071
పపరర: రమమదదవ పవలకవవయ
భరస : అచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:60

లఇ: ససస స

100-79/109

లఇ: ససస స

1095 LHL3888583
పపరర: హహసపసననడ
డ డడ మఇదపవటట

100-79/112

లఇ: పప

1098 LHL3888591
పపరర: అపసపరరడడడ ననమల

100-79/269

తఇడడ:డ రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-6
వయససస:80
లఇ: పప
100-79/271

1101 LHL3898863
పపరర: ససతనరవవమమ మఇదపవటట

100-79/272

భరస : సవఇబశవవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:7-6
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-79/274

1104 RBE1160159
పపరర: ననగవరరరన మఇదపవటట

100-79/663

తఇడడ:డ సవఇబశవ రరడడ మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:7-6
వయససస:32
లఇ: పప
100-79/276

తఇడడ:డ అపసప రరడడడ పలవవయ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:68
లఇ: పప
100-79/278

100-79/106

1092 RBE0598367
పపరర: సరగజన మఇదపవటట

తఇడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-4
వయససస:69

లఇ: ససస స

1103 RBE0598201
పపరర: గరరగఇదడ రరడడడ మఇదపవటట

100-79/662

1089 RBE0632059
పపరర: నరసమమ బచననబబ ఈనన

భరస : కకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-3
వయససస:69

తఇడడ:డ సవఇబశవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-6
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ అచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:35
లఇ: పప
1108 RBE2169688
పపరర: నరసయయ గమళళ

1094 LHL3888575
పపరర: ఇఇదడజత రరడడడ మఇదపవటట

భరస : అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-6
వయససస:72

తఇడడ:డ సఇబబశవ రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-6
వయససస:36
లఇ: పప
1105 RBE0111310
పపరర: రవఇదర రరడడడ పలవవయ

1091 LHL3896990
పపరర: రమమదదవ మఇదపవటట

1086 RBE1311059
పపరర: శరరష నఇదదపవటట

భరస : వవఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:7-2-3A
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-4
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ గమరవవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-6
వయససస:65
లఇ: పప
1102 LHL4216800
పపరర: ననగవరరరన రరడడడ మఇడపవటట

100-79/105

తఇడడ:డ హహసపసన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-4
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : హహసపసననడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:7-4
వయససస:66
లఇ: ససస స
1099 LHL3889615
పపరర: సవఇబశవవరరడడడ మఇదపవటట

1088 RBE0632034
పపరర: వవఇకటటశవశరరల బననలమ

100-79/104

తఇడడ:డ ససతనరవమరరడడడ నఇదదపవటట
ఇఇటట ననఇ:7-2
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : రమణనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-3
వయససస:50
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

1096 LHL3896982
పపరర: ససవరర శశరగఖ మఇదపవటట

100-79/661

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:7-2/2
వయససస:49
లఇ: పప

లఇ: పప

1093 RBE0800813
పపరర: రమమదదవ పవలకవవయ

1085 RBE1311042
పపరర: చడసతనయ నఇదదపవటట

1083 RBE0146399
పపరర: నఇదదపవటట సతయ
భరస : ససతనరవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-2
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతనరవమరరడడడ నఇదదపవటట
ఇఇటట ననఇ:7-2
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వవఇకటటశవశరరల
ఇఇటట ననఇ:7/2-2
వయససస:44
లఇ: ససస స
1090 LHL3886132
పపరర: రమణనరరడడడ మఇదపవటట

100-78/964

తఇడడ:డ శశశ రరడడడ నఇదదపవటట
ఇఇటట ననఇ:7-2
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశషసరరడడడ నఇదదపవటట
ఇఇటట ననఇ:7-2
వయససస:66
లఇ: పప
1087 RBE0632042
పపరర: రవజగశశరర బననకలమ

1082 RBE1202746
పపరర: ససత రవమ రరడడ నఇదదపవటట

1107 RBE0800672
పపరర: అచచరగడడడ పవలకవవయళ
తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:45

100-79/664

100-79/277

లఇ: పప

1110 RBE0989113
పపరర: అచచరరడడడ పవలకవవయ

100-79/665

తఇడడ:డ అపసప రరడడ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:61
లఇ: పప
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1111 RBE0989154
పపరర: రవఇదడ రరడడడ పవలకవయ

100-79/666

తఇడడ:డ అచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:27
లఇ: పప
1114 RBE1470327
పపరర: రవజ కకమమరర పపరరపస గమ

100-79/669

భరస : పపలమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-9
వయససస:68

100-79/280

100-79/283

100-79/286

100-79/115

100-79/118

భరస : రవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-11
వయససస:79

100-78/967

తఇడడ:డ ఖమససఇసవహబ
ఇఇటట ననఇ:7-11A
వయససస:82
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-79/284

100-79/287

1130 RBE0800821
పపరర: కకటటశశరర బరవలల

1133 RBE1213016
పపరర: అదదలకడమ కకరపస లక

100-79/121

1136 RBE1470319
పపరర: యలల మఇద బతత
స ల

100-79/116

1139 LHL4216826
పపరర: వనఇకటరరడడడ ననమల
తఇడడ:డ ననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-12
వయససస:36
లఇ: పప

1122 RBE0146787
పపరర: నరసమమ బరవలల

100-79/285

లఇ: ససస స

1125 RBE1749456
పపరర: అనసష మమకపస తత

100-78/966

1128 RBE0602185
పపరర: అఇబమమ పలకవవయళ

100-79/117

భరస : కగశమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-10
వయససస:77
లఇ: ససస స
100-79/119

1131 RBE1474857
పపరర: అమర జజయత రరడడ మమకపస తత

100-80/61

తఇడడ:డ ననగరరరడడడ మమకపస తత
ఇఇటట ననఇ:7-10
వయససస:24
లఇ: పప
100-78/968

1134 LHL4216818
పపరర: రవమరరడడడ మఇదపవటట

100-79/120

తఇడడ:డ గగవఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-11
వయససస:89
లఇ: పప
100-79/288

తఇడడ:డ గఇగయయ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:7-11
వయససస:34
లఇ: పప
100-79/122

100-79/282

తఇడడ:డ ననగర రరడడడ మమకపస తత
ఇఇటట ననఇ:7-10
వయససస:22
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

1127 LHL3900115
పపరర: తతలససరమమలక కకఇడన

100-79/279

1119 RBE0606111
పపరర: శవ బబలకకషర వవమమల

భరస : పకకరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-9
వయససస:63

భరస : లకడమ ననరవయణ కకరపస లక
ఇఇటట ననఇ:7-10/A
వయససస:34
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

1138 LHL3889896
పపరర: లమలక షపక

1124 RBE0602144
పపరర: మమకపస తతల రవజయలకడమ

1116 RBE0430249
పపరర: శవరద పవలకవవయ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-8
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : పకకరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-10
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమయయ కకరపస లక
ఇఇటట ననఇ:7-10/A
వయససస:38
లఇ: పప
1135 RBE0430272
పపరర: శవఇతమమ మఇదపవటట

100-79/281

భరస : చఇదడశశఖరవచనరర
ఇఇటట ననఇ:7-10
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వవఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-10
వయససస:54
లఇ: పప
1132 RBE1212950
పపరర: లకడమ ననరవయణ కకరపస లక

1121 RBE0146480
పపరర: శవ గఇగవ బరవలల

భరస : ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-9
వయససస:43

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-10
వయససస:62
లఇ: ససస స
1129 RBE0800680
పపరర: అచచ రగడడడ సదదల

1118 RBE0606079
పపరర: వనఇకటటశశరరల వవమమల

100-79/668

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-8
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకకరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-9
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చననవనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-9
వయససస:45
లఇ: పప
1126 LHL3899770
పపరర: పదమ పవలకవవయ

100-78/965

తఇడడ:డ బడహమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-8
వయససస:57
లఇ: పప

లఇ: ససస స

1123 RBE0428391
పపరర: ననగరరరడడడ మమకపస తతల

1115 RBE1855030
పపరర: ససరగష వవమమల

1113 RBE1356543
పపరర: లకడమ తరరపతమమ పవలవవయ
భరస : రవఇదడ రరడడడ పవలవవయ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరవయణ వవమమల
ఇఇటట ననఇ:7-8
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-8
వయససస:53
లఇ: ససస స
1120 LHL3900107
పపరర: అచచమమ గగగరరరడడడ

100-79/667

భరస : అచరరడడడ పలవవయ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగగశశర రవవప పపరరపస గమ
ఇఇటట ననఇ:7-7
వయససస:24
లఇ: ససస స
1117 RBE0602136
పపరర: వవమమల మఇగవదదవ

1112 RBE1048504
పపరర: రమదదవ పలవవయ

1137 RBE1945740
పపరర: ననగగశశర రవవప చననపస తతల

100-79/289

తఇడడ:డ సపసదసలక చననపస తతల
ఇఇటట ననఇ:7-11
వయససస:33
లఇ: పప
100-79/123

1140 RBE0428409
పపరర: శశనవవసరరడడడ నవమల

100-79/124

తఇడడ:డ ననరవయణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-12
వయససస:31
లఇ: పప
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1141 RBE0430280
పపరర: వజయమమమ నవమల

100-79/125

భరస : ననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-12
వయససస:52
లఇ: ససస స
1144 LHL4216842
పపరర: అచచయయ చనబబ తతల

100-79/127

100-79/130

100-79/133

100-79/136

100-79/137

100-79/140

100-79/143

తఇడడ:డ వనఇకటటష అఇగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-16/B
వయససస:23
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 RBE1239996
పపరర: జమల సపసదసలక చననపప తతలమ

1157 RBE0606137
పపరర: రవకకమమర బతత
స ల

1160 LHL3900131
పపరర: సవమమమజయఇ ఆరర

1163 RBE0430322
పపరర: వనఇకటలకడమ పరవస

100-79/146

1166 RBE1310663
పపరర: లకడమ ఆరగ

100-78/969

1169 RBE1855006
పపరర: మఇగమమ అఇగడడ
భరస : వనఇకయయ అఇగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-16/b
వయససస:48
లఇ: ససస స

1149 RBE2169704
పపరర: అబబసలల షపక

100-79/132

1152 LHL3897204
పపరర: రమణ పవలకకరరస

100-79/135

1155 RBE1635937
పపరర: గగపయయ చననబబ తతల

100-80/63

తఇడడ:డ చనన సపసదసలక చననబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-14/a
వయససస:23
లఇ: పప
100-79/138

1158 LHL3889904
పపరర: అశశక కకమమర రరడడడ ఆరర

100-79/139

తఇడడ:డ అపసప రరడడడ ఆరర
ఇఇటట ననఇ:7-16
వయససస:41
లఇ: పప
100-79/141

1161 RBE0146696
పపరర: ఆరర కలపన

100-79/142

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-16
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-79/144

1164 RBE1221019
పపరర: శరరష ఆరగ

100-79/145

భరస : అశశక కకమమర రరడడడ ఆరగ
ఇఇటట ననఇ:7-16
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-79/439

భరస : అశశక కకమమర రరడడడ ఆరగ
ఇఇటట ననఇ:7-16
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-78/970

100-79/129

భరస : వనఇకటకకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-14
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : చననపవప
ఇఇటట ననఇ:7-16
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవఘవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-16
వయససస:68
లఇ: పప
1168 RBE1807916
పపరర: లకడమతరరపతమమ అఇగడడ

100-79/134

భరస : అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-16
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-16
వయససస:32
లఇ: ససస స
1165 RBE2169712
పపరర: అపసపరరడడడ ఆరర

1151 RBE0606129
పపరర: గఇగవధరరవవప జగననధఇ

1146 RBE0430314
పపరర: కకటమమ చనబబ తతల

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:7-13
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ సవఇబయయ
ఇఇటట ననఇ:7-15/A
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-16
వయససస:35
లఇ: ససస స
1162 RBE0146829
పపరర: ఆరర రవధదక

100-79/131

తఇడడ:డ చన సపసదసలక చనబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-14A
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : లకమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-15
వయససస:57
లఇ: ససస స
1159 LHL3900123
పపరర: సరళ ఆరర

1148 RBE0857763
పపరర: వనఇకటమమ చనబబ తతల

100-80/62

భరస : అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-13
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపద వననకగటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-13A
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : జజనపవడడ సపసదనవల
ఇఇటట ననఇ:7-14
వయససస:40
లఇ: ససస స
1156 LHL3895422
పపరర: రవమరగశమమ చనబబ తతల

100-79/128

భరస : జమమన
ఇఇటట ననఇ:7-13
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జమమల
ఇఇటట ననఇ:7-13A
వయససస:57
లఇ: పప
1153 RBE0800847
పపరర: జకకర షపక

1145 RBE0430306
పపరర: అఇజమమ చనబబ తతల

1143 RBE1635911
పపరర: ఖమససఇ బ షపక
భరస : సపసదన షపక
ఇఇటట ననఇ:7-12
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : చనసపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-13
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : అబబసలల
ఇఇటట ననఇ:7-13
వయససస:57
లఇ: ససస స
1150 LHL4216834
పపరర: చనసపసదసలక చనబబ తతల

100-79/126

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-12
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ జమమల
ఇఇటట ననఇ:7-13
వయససస:50
లఇ: పప
1147 RBE0602201
పపరర: మసవసనబ షపక

1142 RBE2169696
పపరర: ననరవయణ రరడడడ ననమల

1167 LHL4216859
పపరర: చననపప పరవస

100-79/148

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-16-a
వయససస:61
లఇ: పప
100-78/971

1170 LHL4216867
పపరర: వనఇకయయ అఇగడడ

100-79/147

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-16/B
వయససస:47
లఇ: పప
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1171 RBE0430330
పపరర: మఇగమమ అఇగరడడ

100-79/149

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-16B
వయససస:42
లఇ: ససస స
1174 RBE1742634
పపరర: పదమ పవలకవవయ

100-79/440

1175 RBE1854827
పపరర: రవజయ లకడమ కకఇడ

100-79/151

1178 RBE1105064
పపరర: తడయఇబకవ చనరర కకఇడన

100-78/973

1181 RBE0955254
పపరర: సపసదన రవవప సచసచ

100-79/670

100-79/154

భరస : లఇగవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-24
వయససస:67
లఇ: ససస స
1186 RBE1857044
పపరర: ససభబన షపక

100-79/152

100-79/673

100-79/157

100-79/160

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:7-29
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-79/674

1193 LHL4216909
పపరర: ననగయయ కవమఇచ

100-79/675

1196 RBE1166587
పపరర: జజయత దనవత

100-79/158

1199 RBE1161256
పపరర: సపసదమమ కఇపవ
భరస : హనసమయయ కఇపవ
ఇఇటట ననఇ:7-29
వయససస:73
లఇ: ససస స

100-79/153

1185 RBE0431759
పపరర: తపపరరడడడ ససత

100-79/155

1188 LHL3896024
పపరర: ననగమమ సజరల

100-79/156

1191 RBE1162502
పపరర: యహనస సదదల

100-79/159

తఇడడ:డ అచయయ సదదల
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:27
లఇ: పప
100-79/161

1194 RBE1162536
పపరర: రవఇబబబమ కవమఇచ

100-79/162

తఇడడ:డ సపసదసలక కవమఇచ
ఇఇటట ననఇ:7-28
వయససస:30
లఇ: పప
100-79/676

భరస : శవ ననయక దనవత
ఇఇటట ననఇ:7-28
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-79/164

1182 LHL4216883
పపరర: బమజజరయ చనబబ తతల

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-28
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలల యయ కనకటట
ఇఇటట ననఇ:7-28
వయససస:27
లఇ: పప
1198 LHL4216917
పపరర: శశనవవసరవవప ఉయమయల

1190 RBE0430355
పపరర: మఇగమమ సజరల

100-79/671
1179 RBE1105098
పపరర: ససఇదర పరబడహమచనరర పపదద డ జ

భరస : గగవఇదరరడడద
ఇఇటట ననఇ:7-25
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : యహనస సదదల
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:27
లఇ: ససస స
1195 RBE1162544
పపరర: పపదద రవజ కనకటట

100-78/974

తఇడడ:డ బబడ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-25
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-26
వయససస:90
లఇ: పప
1192 RBE1162510
పపరర: గగపమమ సదదల

1187 RBE1857077
పపరర: శవయనస షపక

100-79/99

తఇడడ:డ బకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-24
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ లచచ రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:7-25
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బమడడ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-25
వయససస:23
లఇ: పప
1189 LHL4216891
పపరర: వనఇకటటశశరరల సజరల

1184 RBE1855154
పపరర: హరరత ఈద

1176 RBE1943992
పపరర: పసఇవనస సఇయమకస అచనరరయలక

తఇడడ:డ సవదననఇద చనరర పపదద డ జ
ఇఇటట ననఇ:7-19
వయససస:66
లఇ: పప

భరస : ససఇదర పరబడహమచనరరయలక పస యస పపదద డ జ తలల : ననగమమ సచసచ
ఇఇటట ననఇ:7-19
ఇఇటట ననఇ:7-22
వయససస:63
లఇ: ససస స
వయససస:39
లఇ: పప
1183 RBE0430348
పపరర: సస మమమ సస మమల

100-79/150

భరస : మమయబడహమచనరర
ఇఇటట ననఇ:7/19
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భమవనవశశర చనరర కకఇడన
ఇఇటట ననఇ:7-19
వయససస:38
లఇ: పప
100-79/672

1173 RBE0851568
పపరర: సరగశసశర రరడడ పలవవయ
తఇడడ:డ వనఇకటటసశర రరడడడ పలవవయ
ఇఇటట ననఇ:7-18
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడ శఖర చనరర కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7-19
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడయయ
ఇఇటట ననఇ:7-19
వయససస:58
లఇ: పప
1180 RBE1105114
పపరర: బబబ పపదద డ జ

100-78/972

తఇడడ:డ వనఇకటటసశర రరడడడ పలవవయ
ఇఇటట ననఇ:7-18
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశర రరడడడ పవలకవవయ
ఇఇటట ననఇ:7-18
వయససస:52
లఇ: ససస స
1177 LHL4216875
పపరర: చఇదడశశఖరవచనరర కకఇడన

1172 RBE1239814
పపరర: కగశవ రరడడడ పలవవయ

1197 RBE0602235
పపరర: మలలల శశరర ఉయమయల

100-79/163

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-29
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-79/677

1200 RBE1162551
పపరర: యశశద కవమఇచ

100-79/678

భరస : యహన కవమఇచ
ఇఇటట ననఇ:7-29/1
వయససస:31
లఇ: ససస స
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1201 LHL3887437
పపరర: పసచచయయ కవఇడడగమఇట

100-79/165

తఇడడ:డ రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-30
వయససస:52
లఇ: పప
1204 LHL3900073
పపరర: కకటమమ మగరల

100-79/168

100-79/171

100-79/680

100-79/174

100-79/176

100-79/177

100-79/180

తఇడడ:డ రవమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:70
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 RBE1110428
పపరర: జజన కరరశ

1217 RBE1240084
పపరర: దనవదస కనపరరస

1220 LHL3899085
పపరర: రరతమమ మదడదల

1223 RBE0428433
పపరర: సవమమయయలక మదడదల

100-79/685

1226 RBE1383942
పపరర: వనఇకటటశశరరల కఇపవ

100-79/682

1229 LHL3895430
పపరర: గమరవమమ కవమఇచ
భరస : రవమమలక
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:82
లఇ: ససస స

1209 RBE1855501
పపరర: అరరణ కటట

100-79/679

1212 LHL3897592
పపరర: యయససమణణ కరరశ

100-79/173

1215 RBE0147223
పపరర: తమమషపటట దసరర

100-79/175

భరస : రవఇబబబమ
ఇఇటట ననఇ:7-36-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-79/683

1218 RBE1855683
పపరర: దనశరకవ కనపరరస

100-79/684

భరస : యహనస కనపరరస
ఇఇటట ననఇ:7-37
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-79/178

1221 LHL4216925
పపరర: వజయకకమమర మదడదల

100-79/179

తఇడడ:డ పడభమదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-38
వయససస:35
లఇ: పప
100-79/181

1224 RBE0432112
పపరర: మదడదల దనడకవత

100-79/182

తఇడడ:డ పడభమదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-38
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-79/686

తఇడడ:డ కకటయయ కఇపవ
ఇఇటట ననఇ:7-38
వయససస:69
లఇ: పప
100-79/184

100-79/170

భరస : ఆనఇదరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-36
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడభమదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-38
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : సవయమమలక మదడదల
ఇఇటట ననఇ:7-38
వయససస:28
లఇ: ససస స
1228 LHL3889847
పపరర: సపసదసలక కవమఇచ

100-79/681

భరస : పడభమదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-38
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-38
వయససస:33
లఇ: ససస స
1225 RBE1310630
పపరర: రగజజ రవణణ మదడదల

1211 RBE1742618
పపరర: ససబమబలక కఇప

1206 LHL3886215
పపరర: ననగగశశరరవవప కఇపవ

తఇడడ:డ కవమమశశర రవవప కటట
ఇఇటట ననఇ:7-34/3
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యహనస కనపరరస
ఇఇటట ననఇ:7-37
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ తమత
ఇఇటట ననఇ:7-38
వయససస:65
లఇ: పప
1222 RBE0306878
పపరర: మదడదల జజయషరరవణణ

100-79/172

తఇడడ:డ ఆనఇద రవవప కరరశ
ఇఇటట ననఇ:7-36
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : దనవదస
ఇఇటట ననఇ:7-37
వయససస:37
లఇ: ససస స
1219 LHL3886264
పపరర: పడభమదనసస మదడదల

1208 RBE0800698
పపరర: కకషర ఉయమయల

100-79/167

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-32
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల కఇప
ఇఇటట ననఇ:7-35
వయససస:61
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆనఇదరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-36
వయససస:34
లఇ: పప
1216 LHL3899069
పపరర: జయకకమమరర కనపరరస

100-79/169

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-33
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : ససరగష కటట
ఇఇటట ననఇ:7-34/3
వయససస:24
లఇ: ససస స
1213 RBE0606160
పపరర: జజషతవ కరరశ

1205 RBE0146803
పపరర: బబచచనబబ యన నరసమమ

1203 RBE0723536
పపరర: ఆదదననరవయణ చనన పస తతల
తఇడడ:డ బమజర
ఇఇటట ననఇ:7-30
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-31
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ననగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-32
వయససస:51
లఇ: ససస స
1210 RBE1856061
పపరర: తతలసస కటట

100-79/166

భరస : పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-30
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-31
వయససస:72
లఇ: ససస స
1207 RBE0430371
పపరర: మహలకమమమ కఇపవ

1202 LHL3896891
పపరర: మరరయమమ కవఇడడకకఇట

1227 LHL3886322
పపరర: ననగగశశరరవవప కవమఇచ

100-79/183

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:35
లఇ: పప
100-79/185

1230 RBE0428425
పపరర: యహనస కవమఇచ

100-79/186

తఇడడ:డ సపసదసలక కవమఇచ
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:34
లఇ: పప
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1231 RBE0428987
పపరర: వనఇకటటశశరరల కవఇడడకకఇట

100-79/187

తఇడడ:డ గవలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:66
లఇ: పప
1234 RBE0433482
పపరర: వరమమ కవఇడడకకఇట

100-79/190

100-79/292

100-79/295

100-79/298

100-79/687

100-79/302

100-79/305

తఇడడ:డ పవపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 RBE0602284
పపరర: రవమమలమమ పరరమ

1247 RBE1855634
పపరర: శశనస పరరమ

1250 LHL3895455
పపరర: రమణ కవఇడడకకఇట

1253 RBE1165647
పపరర: శశలకడమ కవఇడడకకఇట

100-79/307

1256 LHL3897295
పపరర: నరమల పపపపల

100-79/299

1259 RBE0111971
పపరర: పవపవరవవప దనరవ
తఇడడ:డ జజజపప
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:52
లఇ: పప

1239 RBE0428458
పపరర: వరయయ అకకకనపలల

100-79/294

1242 RBE0430397
పపరర: కకమమరర పరరమ

100-79/297

1245 RBE2169720
పపరర: సపసదసలక పరరమ

100-79/300

తఇడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-42
వయససస:51
లఇ: పప
100-79/688

1248 LHL3886116
పపరర: శశనస దదవరపలల

100-79/301

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-43
వయససస:35
లఇ: పప
100-79/303

1251 RBE0606186
పపరర: భకఇ కవఇడడకకఇట

100-79/304

తఇడడ:డ రవమయయ
ఇఇటట ననఇ:7-45
వయససస:49
లఇ: పప
100-79/689

1254 RBE0430405
పపరర: సపసదమమ చనబబ తతల

100-79/306

భరస : అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-46
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-79/308

భరస : పవపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-79/310

100-79/291

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-42
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : గగపయయ కవఇడడకకఇట
ఇఇటట ననఇ:7-45
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:67
లఇ: పప
1258 LHL4216941
పపరర: రఘమబబబమ పపపపల

100-79/296

భరస : బకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-45
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బకఇ కవఇడడకకఇట
ఇఇటట ననఇ:7-45
వయససస:30
లఇ: పప
1255 LHL3886462
పపరర: పవపయయ పపపపల

1241 RBE0428441
పపరర: నరససఇహరవవప కకటట పలల

1236 LHL3886223
పపరర: సపసదసలక హహసపసన అకరకనపలల

తఇడడ:డ సపసదయయ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపసదసలక పరరమ
ఇఇటట ననఇ:7-42
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-43
వయససస:45
లఇ: ససస స
1252 RBE1220904
పపరర: గగపయయ కవఇడడకకఇట

100-79/293

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-42
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : శశనస పరరమ
ఇఇటట ననఇ:7-42
వయససస:25
లఇ: ససస స
1249 LHL3899192
పపరర: వనఇకటబడవమమ దదవరపలల

1238 LHL3896842
పపరర: కవశమమ అకగకనపలల

100-79/189

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమకకఇటట
ఇఇటట ననఇ:7-42
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-42
వయససస:33
లఇ: ససస స
1246 RBE1855618
పపరర: శవశవణణ పరరమ

100-79/290

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:45
లఇ: ససస స
1243 RBE0431809
పపరర: కకతస పలల సపసదమమ

1235 LHL3900057
పపరర: రవమకకటమమ చనబబ తతల

1233 RBE0431783
పపరర: కమఇచ వజయ
భరస : ననగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : బకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-40
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : సపసదసలకహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:7-41
వయససస:37
లఇ: ససస స
1240 RBE0602268
పపరర: అకకకనన పలల పదమ

100-79/188

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-39
వయససస:61
లఇ: ససస స
1237 LHL3896032
పపరర: వనఇకటబడవమమ అకకకనపలల

1232 RBE0430389
పపరర: వనలశమమ కవమఇచ

1257 LHL4216933
పపరర: వజయకకమమర పపపపల

100-79/309

తఇడడ:డ పవపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:37
లఇ: పప
100-79/311

1260 RBE0146928
పపరర: దనరవ అరరణకకమమరర

100-79/312

భరస : పవపవరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:45
లఇ: ససస స
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1261 RBE0431841
పపరర: పపపపల వజయ కకమమరర

100-79/313

భరస : వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:36
లఇ: ససస స
1264 RBE0431825
పపరర: దదవపలపలల మలల శశరర

100-79/316

100-79/319

100-79/690

100-79/323

100-79/326

100-79/329

100-79/332

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల మగల
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE0111518
పపరర: టటసటస మదడదల

1277 LHL2625184
పపరర: దనవదస బఇడల మమడడ

1280 RBE0307678
పపరర: పటబడ ఏసపటరమమ

1283 LHL3897378
పపరర: అఇజనకకమమరర బఇడల మమడడ

100-79/692

1286 LHL4216958
పపరర: వనఇకటటశశరరల మగరల

100-79/324

1289 RBE1240258
పపరర: మమరగజలక మగల
భరస : శశనస మగల
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:26
లఇ: ససస స

1269 RBE2169738
పపరర: దననయయలక మదడదల

100-79/321

1272 LHL3897584
పపరర: మరరయఇ మదడదల

100-79/322

1275 RBE0606202
పపరర: మజగశ మదడదల

100-79/325

తఇడడ:డ పవల
ఇఇటట ననఇ:7-49
వయససస:32
లఇ: పప
100-79/327

1278 LHL3897881
పపరర: ససవరర బఇడల

100-79/328

భరస : దనవదస
ఇఇటట ననఇ:7-50
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-79/330

1281 RBE0693051
పపరర: ఉషవరవణణ బఇడల మమడడ

100-79/331

తఇడడ:డ దనవదస
ఇఇటట ననఇ:7-50
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-79/333

1284 RBE2169746
పపరర: మషప బఇడల మమడడ

100-79/334

తఇడడ:డ సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:7-51
వయససస:58
లఇ: పప
100-79/335

తఇడడ:డ దదవదననఇ మ
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:47
లఇ: పప
100-79/694

100-79/318

భరస : పవల
ఇఇటట ననఇ:7-49
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : మషప
ఇఇటట ననఇ:7-51
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మషప బఇడల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:7-51
వయససస:30
లఇ: పప
1288 RBE1240241
పపరర: శశనస మగల

100-79/691

భరస : పడభమదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-50
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-51
వయససస:57
లఇ: ససస స
1285 RBE1240225
పపరర: శవయమ బబబమ బఇడల మమడడ

1271 RBE1356568
పపరర: వనఇకట నరసమమ పవసఇ

1266 RBE0110833
పపరర: చన సపసదసలక కకఇపవటట

తఇడడ:డ తమత
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ సస మయయ
ఇఇటట ననఇ:7-50
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ దనవదస
ఇఇటట ననఇ:7-50
వయససస:34
లఇ: పప
1282 LHL3896123
పపరర: అరరణ మఇదపవటట

100-79/320

తఇడడ:డ పవల
ఇఇటట ననఇ:7-49
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆనఇదరవవ
ఇఇటట ననఇ:7-49
వయససస:31
లఇ: పప
1279 RBE0305920
పపరర: రవజగశ బఇడల మమడడ

1268 RBE0800714
పపరర: చనరవమరగడడడ పవశఇ

100-79/315

తఇడడ:డ యయసస బమ
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : చన రవమరరడడడ పవసఇ
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : పవల
ఇఇటట ననఇ:7-49
వయససస:55
లఇ: ససస స
1276 RBE0692996
పపరర: జజన కరరశ

100-79/317

తఇడడ:డ శశషసరగడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ దననయయలక మదడదల
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:28
లఇ: పప
1273 LHL3897600
పపరర: నరమల మదడదల

1265 LHL3899077
పపరర: మమరర మదడదల

1263 RBE0851576
పపరర: రవజగఇదడ కకమమర పనత
తఇడడ:డ పదమననభఇ
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : దననయయలక
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దననయయలక
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:31
లఇ: పప
1270 RBE1105957
పపరర: లకక మదడదల

100-79/314

తఇడడ:డ రవజగఇదడ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:7-47
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-47A
వయససస:31
లఇ: ససస స
1267 RBE0692970
పపరర: ఐజరక మదదదల

1262 RBE0719252
పపరర: రజన ంవణణత

1287 RBE1240233
పపరర: ననగగఇదడఇ మగల

100-79/693

భరస : వనఇకటటశశరరల మగల
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-79/695

1290 LHL3886231
పపరర: శశనస రవపస లక

100-79/336

తఇడడ:డ ననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:7-53
వయససస:48
లఇ: పప
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1291 RBE0430413
పపరర: అమరమమ రవపస లక

100-79/337

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-53
వయససస:35
లఇ: ససస స
1294 RBE0146811
పపరర: తరరమలపలల మరరయమమ

100-79/340

100-79/342

100-79/697

100-79/344

100-79/700

100-79/349

100-79/352

తఇడడ:డ బబబమరవవప పపపపల
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:18
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 RBE0431874
పపరర: గమఇటన ంవల సపసదమమ

1307 LHL3886769
పపరర: వరయయ గగళళ

1310 LHL3887577
పపరర: వరవసవశమ పపపపల

1313 LHL3897089
పపరర: రరత మమరర పపపపల

100-79/355

1316 RBE1441203
పపరర: ననగమణణ పపపపల

100-79/345

1319 RBE0428185
పపరర: ఆఇజనవయరరడడడ జఇగవ
తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-58A
వయససస:53
లఇ: పప

1299 RBE1310887
పపరర: అశశక బఇడల మమడడ

100-79/696

1302 RBE1856731
పపరర: ససషమ బఇడల మమడడ

100-79/699

1305 RBE0606194
పపరర: శశనవవసరవవప గమఇటననల

100-79/346

తఇడడ:డ వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-56
వయససస:53
లఇ: పప
100-79/347

1308 RBE0430421
పపరర: ననగగఇదడఇ మగరల

100-79/348

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-57
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-79/350

1311 LHL3888393
పపరర: కకటటశశరరవవప పపపపల

100-79/351

తఇడడ:డ వరవసవశమ
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:35
లఇ: పప
100-79/353

1314 LHL3898632
పపరర: ఆదడమమ పపపపల

100-79/354

భరస : వరవసవశమ
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-79/701

భరస : శశనవవస రవవప పపపపల
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-80/933

100-79/341

భరస : రవఇదడ బఇడల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:7-55
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : బబబమరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:35
లఇ: ససస స
1318 RBE2517274
పపరర: శవవన పపపపల

100-79/698

తఇడడ:డ అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరవసవశమ
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:36
లఇ: పప
1315 RBE0837468
పపరర: దసరవర పపపపల

1301 RBE1310952
పపరర: రవఇదడ బఇడల మమడడ

1296 LHL3887676
పపరర: పడసవదస బఇడల మమడడ

తఇడడ:డ పడసవద బఇడల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:7-55
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ గమరవయయ
ఇఇటట ననఇ:7-57
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరవసవశమ
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:48
లఇ: పప
1312 LHL3888401
పపరర: శశనవవసరవవప పపపపల

100-79/343

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-56
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప గమఇటననల
ఇఇటట ననఇ:7-56
వయససస:28
లఇ: పప
1309 LHL3887569
పపరర: బబబమరవవప పపపపల

1298 RBE2169761
పపరర: మసవసననడవప గగళళ

100-79/339

తఇడడ:డ దదవదననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-55
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడసవద బఇడల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:7-55
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజనవయరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-56
వయససస:48
లఇ: ససస స
1306 RBE1160175
పపరర: వనఇకటటష గమఇటననల

100-78/958

తఇడడ:డ పపననయయ
ఇఇటట ననఇ:7-55
వయససస:80
లఇ: పప

భరస : అశశక బఇడల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:7-55
వయససస:28
లఇ: ససస స
1303 LHL3898749
పపరర: పదనమవత జఇగవ

1295 RBE1105205
పపరర: రవజగశ బఇడల మమడడ

1293 RBE2169753
పపరర: ఆదనమమ బఇడల మమడడ
తఇడడ:డ దదవదననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-54
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ పడసవద బఇడల మమడడ
ఇఇటట ననఇ:7/55
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : పడసవదస
ఇఇటట ననఇ:7-55
వయససస:49
లఇ: ససస స
1300 RBE1310911
పపరర: మనషవ బఇడల మమడడ

100-79/338

భరస : ఆదనమమ
ఇఇటట ననఇ:7-54
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-54-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
1297 LHL3897873
పపరర: వవణణపస
డ నన బఇడల మమడడ

1292 LHL3897352
పపరర: పపషప బఇడల మమడడ

1317 RBE2517191
పపరర: అశశక వరదన పపపపల

100-80/932

తఇడడ:డ బబబమరవవప పపపపల
ఇఇటట ననఇ:7-58
వయససస:18
లఇ: పప
100-79/356

1320 LHL3896826
పపరర: వనఇకటనరసమమ నసత

100-79/357

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-59
వయససస:52
లఇ: ససస స
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1321 LHL3896834
పపరర: ననగమమ నసత

100-79/358

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-59
వయససస:57
లఇ: ససస స
1324 RBE1220987
పపరర: అనసష జఇగవ

100-79/361

100-79/362

100-79/365

100-79/366

100-80/697

100-79/706

100-79/709

తఇడడ:డ అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:7-67A
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 RBE0430439
పపరర: లకమమమ జఇగవ

1337 LHL3895893
పపరర: ననరవయణమమ ఈమన

1340 RBE0430447
పపరర: అరరణ చన పస తతల

1343 RBE2169811
పపరర: అచచయయ చనబబ తతల

100-79/712

1346 RBE0602318
పపరర: దదవర కకటటశశరర

100-79/367

1349 LHL3897022
పపరర: వజయలకడమ బబ నఇ
భరస : హహసపసననడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:56
లఇ: ససస స

1329 LHL3899705
పపరర: లకమమమ జఇగవ

100-79/364

1332 RBE1673516
పపరర: ససపస రవణణ తగరఇ

100-79/704

1335 RBE2169787
పపరర: ఆదదరరడడడ జఇగవ

100-79/368

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-63
వయససస:55
లఇ: పప
100-79/705

1338 RBE1162528
పపరర: సపసదమమ చనబబ తతల

100-79/369

భరస : శశనవవసరవవప చనబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-65
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-79/707

1341 RBE0857771
పపరర: చనబబ తతల ననగలకడమ

100-79/708

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-65
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-79/710

1344 RBE0430454
పపరర: ఖమససఇబ షపక

100-79/711

భరస : ఖమససఇసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-66
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-79/713

భరస : రవజ
ఇఇటట ననఇ:7-66-A
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-79/715

100-79/702

తఇడడ:డ ససరయయ తగరఇ
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-65
వయససస:78
లఇ: పప

భరస : ననగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-66
వయససస:52
లఇ: ససస స
1348 RBE0606236
పపరర: రవజ దదవర

100-79/703

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-65
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-65
వయససస:48
లఇ: పప
1345 RBE0430462
పపరర: సపసదమమ ఉయమయల

1331 RBE1310739
పపరర: వఇశ తగరఇ

1326 RBE1164995
పపరర: తరరపత రరడడడ జఇగవ

భరస : ననగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : వరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-64
వయససస:77
లఇ: ససస స

భరస : అచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-65
వయససస:60
లఇ: ససస స
1342 RBE2169803
పపరర: వనఇకటటశశరరల చనబబ తతల

100-79/363

భరస : ఆదదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-63
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:7-63
వయససస:28
లఇ: పప
1339 LHL3895158
పపరర: సపసదమమ చన పస తతల

1328 LHL2625440
పపరర: ననగరరరడడడ జఇగవ

100-79/360

తఇడడ:డ ననగర రరడడడ జఇగవ
ఇఇటట ననఇ:7-60-1
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరయయ తగరఇ
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : వరయయ
ఇఇటట ననఇ:7-63
వయససస:63
లఇ: ససస స
1336 RBE1496900
పపరర: ససభబన షపక

100-80/696

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:58
లఇ: పప
1333 LHL3899689
పపరర: ననరవయణమమ దదవరపలల

1325 RBE1532415
పపరర: మఇగర రరడడడ జఇగవ

1323 RBE0606210
పపరర: షపకరశసదన
తఇడడ:డ మహహదదదననసహ
ఇఇటట ననఇ:7-60
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగర రరడడడ జఇగవ
ఇఇటట ననఇ:7-60
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-61
వయససస:48
లఇ: పప
1330 RBE2169779
పపరర: ఆదదననరవయమనన రగడడ ఇమన

100-79/359

తఇడడ:డ పడసవద
ఇఇటట ననఇ:7-59
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజనవయ రరడడడ జఇగవ
ఇఇటట ననఇ:7-60
వయససస:27
లఇ: ససస స
1327 LHL3886405
పపరర: వనఇకటటశశరరరడడడ జఇగవ

1322 RBE0693028
పపరర: అశశక బఇడల మమడడ

1347 LHL3886652
పపరర: రవజజరరడడడ ఈమమన

100-79/714

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-67
వయససస:75
లఇ: పప
100-79/716

1350 RBE0110452
పపరర: వనఇకట రరడడడ బబ నఇ

100-79/717

తఇడడ:డ హహసపసన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:36
లఇ: పప
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1351 RBE0851618
పపరర: పపలమలరరడడడ బబ నఇ

100-79/718

తఇడడ:డ హహసపసననడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:34
లఇ: పప
1354 LHL3886645
పపరర: వరవఇజనవయమలక చలమలఎఇచడరల

100-79/721

100-79/724

100-79/725

100-79/728

100-79/730

100-79/733

100-79/736

తఇడడ:డ ననగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:60
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 RBE2169829
పపరర: తరరమలరరడడడ మఇదపవటట

1367 LHL3895885
పపరర: ఆదడమమ మఇదపవటట

1370 LHL2625028
పపరర: మసవసనమమ మఇదపవటట

1373 RBE1240191
పపరర: శవగఇగవ వనసజయఇత బరవలల

100-79/373

1376 RBE0872325
పపరర: ననగమణణ ఈమమన

100-79/729

1379 RBE1485713
పపరర: ఆదదననరవయణ కకయ
తఇడడ:డ సపసదసలక కకయ
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:31
లఇ: పప

1359 RBE0872408
పపరర: శవ రవమకకషర చదదళళ

100-79/371

1362 RBE0602334
పపరర: ననగమణణ మమదపవటట

100-79/727

1365 RBE0693002
పపరర: ఇసవసకక యడల

100-79/372

తఇడడ:డ సవమమయలక
ఇఇటట ననఇ:7-74
వయససస:67
లఇ: పప
100-79/731

1368 RBE0430488
పపరర: మలలల శశరర ఈమన

100-79/732

భరస : ఆదదననరవయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-74
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-79/734

1371 LHL3889193
పపరర: లకమయయ చనబబ తతల

100-79/735

తఇడడ:డ బకకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-75
వయససస:65
లఇ: పప
100-79/737

1374 RBE1425058
పపరర: కవససల బరవలల

100-79/738

భరస : ననరపరరడడడ బరవలల
ఇఇటట ననఇ:7-76/1
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-79/374

తఇడడ:డ ఆదద ననరవయణ రగడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-79/740

100-79/723

భరస : వనఇకటరవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకకరవ రరడడడ బరవలల
ఇఇటట ననఇ:7-76
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటపవపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-76A
వయససస:100 లఇ: పప
1378 RBE2169845
పపరర: సపసదసలక కకయ

100-79/726

భరస : వజజడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-75
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఫఖర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-76
వయససస:38
లఇ: ససస స
1375 LHL3887817
పపరర: సపసదనరరడడడ ఈదన

1361 RBE0146639
పపరర: పసచచమమ మఇదపవటట

1356 RBE0430470
పపరర: సవమమమజయఇ చలల ఇచరల

తఇడడ:డ ససబబబ రవవప
ఇఇటట ననఇ:7-72
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-74
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-74
వయససస:65
లఇ: పప
1372 RBE0719286
పపరర: బరవలల శవ గఇగ

100-79/370

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-74
వయససస:38
లఇ: పప
1369 RBE2169837
పపరర: వనఇకటటశశరరరడడడ మఇదపవటట

1358 RBE0693069
పపరర: మరరయమమ మఇడల

100-79/720

భరస : సతయనననరవయణ
ఇఇటట ననఇ:7-70
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : తరరమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రవమ రరడడడ మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:7-73
వయససస:22
లఇ: పప
1366 LHL2625291
పపరర: వనఇకటరవమరరడడడ మఇదపవటట

100-79/722

భరస : ఇసవసకక
ఇఇటట ననఇ:7-71
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ససబబబరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-72
వయససస:49
లఇ: ససస స
1363 RBE1661263
పపరర: అపసపరరడడడ మఇదపవటట

1355 LHL4216974
పపరర: సతయనననరవయణ చలల ఇచరల

1353 LHL3898269
పపరర: జయమమ ననమల
భరస : వరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-69
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గవలయయ
ఇఇటట ననఇ:7-70
వయససస:72
లఇ: పప

భరస : వరవఇజనవయమలక చలమలఎఇచడరల
ఇఇటట ననఇ:7-70
వయససస:31
లఇ: ససస స
1360 LHL3899754
పపరర: వజయలకడమ చదడళళ

100-79/719

భరస : వనఇకట రరడడడ బబ నఇ
ఇఇటట ననఇ:7-68
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతయననరవయణ చలమలఎఇచడరల
ఇఇటట ననఇ:7-70
వయససస:37
లఇ: పప
1357 RBE1165001
పపరర: మమధవ చలమలఎఇచడరల

1352 RBE1164987
పపరర: మమనక బబ నఇ

1377 LHL3899747
పపరర: వనఇకవయమమ కకయ

100-79/739

భరస : సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-80/698

1380 LHL3899762
పపరర: వనఇకవయమమ ఈమన

100-79/741

భరస : జజనకకరవమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-78
వయససస:49
లఇ: ససస స
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1381 LHL4216982
పపరర: జజనకకరవమరరడడడ ఈమన

100-79/742

తఇడడ:డ వరవ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-78
వయససస:52
లఇ: పప
1384 RBE2169852
పపరర: వరవరరడడడ ఈమన

100-79/745

100-79/747

100-79/748

100-79/751

100-80/700

1391 LHL3896818
పపరర: పడమల గగళళ

1394 LHL3886165
పపరర: శశనవవసరవవప గగళళ

100-79/754

1397 RBE0800722
పపరర: వవఇకటటశశరరల నసత

100-79/749

1400 RBE1860865
పపరర: కకటమమ కకఇచనల

1389 RBE0837476
పపరర: షవహహనన షపక

100-79/752

100-79/755

1398 LHL3889409
పపరర: వనఇకయయ నవతనల

100-83/32

1401 RBE0719203
పపరర: శశనస రవమమలపలల

1403 RBE0429001
పపరర: వనఇకటటశశరరల రవమల పలల

1404 RBE0601674
పపరర: ననగమణణ రవమమల పలల

తఇడడ:డ ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:7-87
వయససస:32
లఇ: ససస స
1408 RBE0602367
పపరర: దసదస
ద కకరర అఇజమమ
భరస : ననగరవజ
ఇఇటట ననఇ:7-87-1
వయససస:53
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-79/378

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-87
వయససస:35
లఇ: పప
1406 RBE0598193
పపరర: ననగరవజ దసదసదకకరర

1409 LHL3889144
పపరర: శశనస తనళళ
తఇడడ:డ గగపయయ
ఇఇటట ననఇ:7-88
వయససస:35
లఇ: పప

100-79/376

100-79/379

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-87
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-79/763

తఇడడ:డ కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-87
వయససస:53
లఇ: పప
100-79/765

100-79/756

తఇడడ:డ మలల యయ
ఇఇటట ననఇ:7-83
వయససస:85
లఇ: పప

1402 RBE0719260
పపరర: ననసరమమ రవమమలపలల

100-79/762

100-79/753

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-86
వయససస:38
లఇ: పప

1405 RBE0146407
పపరర: దసదసదకకరర సరళ దదవ

100-79/750

1395 LHL3899416
పపరర: మలలల శశరర గగళళ

భరస : ఏడడకకఇడలక కకఇచనల
ఇఇటట ననఇ:7-84C ANJANAPURAM COLON
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-86
వయససస:33
లఇ: ససస స

100-79/375

1392 LHL3899408
పపరర: పపననమమ గగళళ

భరస : ననగ రవజ కకఇచల
ఇఇటట ననఇ:7-84C ANJANAPURAM COLON
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-79/377

100-79/746

భరస : మసవసనరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-81
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపసదసలక
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:33
లఇ: పప
100-83/31

1386 LHL3895257
పపరర: మఇగమమ ఈమన

భరస : సపసదన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-81
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసవసనరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసవసననడవప
ఇఇటట ననఇ:7-82
వయససస:31
లఇ: పప
1399 RBE1860832
పపరర: భవవన బతత
స ల

1388 RBE1474840
పపరర: రవమమఇజనవయ రరడడడ ఈమన

100-79/744

భరస : కకషవరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-79
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : తరరపతరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-81
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : కకటయయ
ఇఇటట ననఇ:7-81
వయససస:82
లఇ: ససస స
1396 RBE0112482
పపరర: కగశవరవవప గగళల

100-80/699

తఇడడ:డ రవమకకషవర రరడడడ ఈమన
ఇఇటట ననఇ:7-79
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసవసన రవవప
ఇఇటట ననఇ:7-81
వయససస:37
లఇ: పప
1393 LHL3899978
పపరర: పపరమమ దసదసదకకరర

1385 RBE1310861
పపరర: వనఇకట రరడడడ ఈమన

1383 RBE1166553
పపరర: దసరర రరడడడ ఈమన
తఇడడ:డ జజనకక రవమరరడడ ఈమన
ఇఇటట ననఇ:7-78
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనకకరవమ రరడడడ ఈమన
ఇఇటట ననఇ:7-78 6TH WARD
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-79
వయససస:50
లఇ: పప
1390 LHL3886355
పపరర: తరరపతరవవప గగళళ

100-79/743

తఇడడ:డ జజనకక రవమ రరడడ ఈమన
ఇఇటట ననఇ:7-78
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-78
వయససస:88
లఇ: పప
1387 LHL4216990
పపరర: కకషవరరరడడడ వవమన

1382 RBE1162494
పపరర: వనఇకట రరడడడ ఈమన

1407 RBE1855527
పపరర: ఐటఇరవజ దసదసదకకరర

100-79/764

తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప దసదసదకకరర
ఇఇటట ననఇ:7-87
వయససస:21
లఇ: పప
100-79/766

1410 LHL3899218
పపరర: సపసదమమ తనళళ

100-79/767

భరస : పపలమలరవవప
ఇఇటట ననఇ:7-88
వయససస:38
లఇ: ససస స
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1411 RBE0431924
పపరర: తళళ ననగమణణ

100-79/768

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-88
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-79/771

1417 LHL3895125
పపరర: మఇగమమ కఇపవ

100-79/774

1415 RBE0989592
పపరర: రమమష గగలల కకమమరర

1418 LHL3886108
పపరర: శశనస కఇపవ

భరస : దనశయయ బబతఇచదటట
ఇఇటట ననఇ:7-105
వయససస:33
లఇ: ససస స

1421 RBE1213958
పపరర: లకడమ kurri

100-78/674

1424 RBE2523504
పపరర: జగదదష రరడడడ అనసమమల

తలల : అఇజమమ మమమళళపలల
ఇఇటట ననఇ:7-167
వయససస:19
లఇ: పప
100-80/701

100-80/875

తఇడడ:డ ఆనఇద రవవప కరరశ
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1433 RBE2516607
పపరర: గగవఇదమమ నఇదనయల

100-78/223

1436 RBE1677814
పపరర: ఝమనస ఈమన

100-89/862

1439 RBE1240027
పపరర: నరగషవ ధనరరడడ
భరస : నరససఇహరరడడడ ధనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:0000
వయససస:27
లఇ: ససస స

1419 LHL3889037
పపరర: వనఇకటటశశరరరడడడ పవలకవవయ

100-79/776

1422 RBE1952449
పపరర: రవజయ లకడమ భవనఇ

100-78/960

1425 RBE1749506
పపరర: వనఇకటటశశరరల నఇదనయల

100-78/961

తఇడడ:డ సపసదసలక నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:7/153
వయససస:23
లఇ: పప
100-83/33

1428 RBE1161389
పపరర: గఇగమమ నలల బబ తతల

100-83/34

తఇడడ:డ వనఇకటటష నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-83/35

1431 RBE0598250
పపరర: కవరరసక రరడడడ పవలకవవయ

100-80/874

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడడడ పవలకవవయ
ఇఇటట ననఇ:7-B
వయససస:31
లఇ: పప
100-80/930

1434 RBE2519130
పపరర: నఖల సవయ ఆవపలమఇద

100-90/708

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:10-702
వయససస:18
లఇ: పప
100-78/1

తఇడడ:డ రవమకకషర ఈమన రవమకకషర
ఇఇటట ననఇ:
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-78/3

100-79/773

తఇడడ:డ సరరశ రరడడడ భవనఇ
ఇఇటట ననఇ:7/117
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడలక నఇదనయల
ఇఇటట ననఇ:10-414
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏలఆ అలలటట
ఇఇటట ననఇ:11-111
వయససస:36
లఇ: పప
1438 RBE1310127
పపరర: దడసవ కకమమరర కరరశ

100-78/959

భరస : కకఇడలక ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-348-A
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశర రరడడడ పవలకవవయ
ఇఇటట ననఇ:7-B
వయససస:30
లఇ: పప
1435 RBE1397455
పపరర: ససననధ పపడమకకమమర అలలటట

1430 RBE1209585
పపరర: వరమమ ఆవపల

1416 LHL3895059
పపరర: మమతనయలమమ కఇపవ

తఇడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-90
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : ననగరవజ నలల బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జగనననథఇ
ఇఇటట ననఇ:7-346/1
వయససస:66
లఇ: పప
1432 RBE0872390
పపరర: రవజవ రరడడడ పవలకవవయ

100-79/775

తఇడడ:డ చడఇచరరడడడ అనసమమల
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:20
లఇ: పప

100-78/1121 1427 RBE1160639
1426 RBE2495620
పపరర: అననయ కకమమర మమమళళపలల
పపరర: రమణమమ నలల బబ తతల

100-79/770

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-89/1
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : నరగఇదడ రరడడడ KURRI
ఇఇటట ననఇ:7/112
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గమరవయయ వలల పప
ఇఇటట ననఇ:7-118/2
వయససస:30
లఇ: పప

1429 LHL4217584
పపరర: వనఇకటటశశర రవవప మమకవ

100-79/772

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:7-89-1
వయససస:38
లఇ: పప
100-79/191

1413 RBE0431957
పపరర: కఇప చనమమ
తఇడడ:డ వనఇకయయ
ఇఇటట ననఇ:7-89
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయయ
ఇఇటట ననఇ:7-89
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-89/1
వయససస:35
లఇ: ససస స

1423 RBE2483071
పపరర: సవమమయలక వలల పప

100-79/769

తఇడడ:డ పకకరయయ బమధసరర
ఇఇటట ననఇ:7-88
వయససస:28
లఇ: ససస స

1414 RBE0989428
పపరర: ససయనస కకమమరర గగలల
కకమమరర
భరస : రమమష గగలల కకమమరర
ఇఇటట ననఇ:7-89
వయససస:34
లఇ: ససస స

1420 RBE1166843
పపరర: సఇధయ బబతఇచదటట

1412 RBE1161264
పపరర: శశశలజ బమధసరర

1437 RBE1855279
పపరర: అమకత రవవప బమసవ

100-78/2

తఇడడ:డ కకటయయ బమసవ
ఇఇటట ననఇ:0
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-78/4

1440 RBE0991597
పపరర: కకషరరవజ నవతల

100-78/901

తఇడడ:డ సతయఇ నవతల
ఇఇటట ననఇ:0
వయససస:32
లఇ: పప
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Additions
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AC No:100
Part No:80

