దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-19
1
RBE0159590
పషరర: మహమమద బబషష షషక

100-78/7

తఇడడ:డ బఇదఇగగ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:36
లఇ: పప
4
RBE1673409
పషరర: అననష పషమగల

100-78/10

100-78/19

100-79/12

100-79/227

100-79/230

100-80/7

100-80/10

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర తతరటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

14
RBE1673540
పషరర: ఝనస గదదల

17
RBE1523802
పషరర: దదలప కలమలర పప నమలల

20
RBE1992775
పషరర: మమనక చదనసనపషటట

23
RBE1203207
పషరర: తరరపతమమ మలలర

100-79/28

26
RBE1661313
పషరర: గఇగయత నలర బబ తతల

100-79/228

29
RBE1213974
పషరర: సససదన షషక
తఇడడ:డ బగడడ షషహహబగ షషక
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:35
లఇ: పప

9
RBE1854975
పషరర: అదదమమ మలర

100-78/21

12
RBE1855899
పషరర: వనఇకటమమ మలర

100-79/23

15
RBE1945179
పషరర: శశవలర మకకల

100-79/229

తఇడడ:డ రషమయత మకకల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:35
లఇ: ఇ
100-80/4

18
RBE1742782
పషరర: గణణశ ననయక ధననవత

100-80/6

తఇడడ:డ హతరషమ ననయక ధననవత
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: పప
100-80/8

21
RBE1993542
పషరర: కకషప ర కలమలర వవలలలల

100-80/9

తఇడడ:డ మషష వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:26
లఇ: పప
100-79/25

24
RBE1203264
పషరర: వనఇకటటశరరరర తతరటట

100-79/26

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర తతరటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:58
లఇ: పప
100-79/29

తఇడడ:డ అఇకషలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:23
లఇ: పప
100-79/231

100-78/18

భరత : కకటయత మలర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:40
లఇ: ససత స

భరత : ననగరషజ మలలర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రషమయత చలలర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:33
లఇ: పప
28
RBE1203280
పషరర: శశనస తతరటట

100-79/22

భరత : వనఇకట చనరగ చదనసనపషటట
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: ససత స

భరత : శశనస కషసష
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:38
లఇ: ససత స
25
RBE1454164
పషరర: బబల శశనస చలలర

11
RBE1833201
పషరర: షమ పఠషన

6
RBE1808039
పషరర: వనఇకటయత అవపల

భరత : గఇగయత మలర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దసరర రషవప పప నమలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:24
లఇ: పప

భరత : గఇగయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: ససత స
22
RBE2492916
పషరర: రషజజశరరగ కషసష

100-78/20

తఇడడ:డ వవదమణణ గదదల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: ససత స

భరత : మరగయదనసస అఇదసగగల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:32
లఇ: ససత స
19
RBE1857812
పషరర: మలలర అదదమమ

8
RBE1854801
పషరర: సరజరశరర రషవప నకక

100-78/9

తఇడడ:డ శశనస అవపల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభబన ఖలన పఠషన
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మసషతన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:43
లఇ: పప
16
RBE1945294
పషరర: ఎసషత రమమ అఇదసగగల

100-78/11

తఇడడ:డ శశనవషస రషవప నకక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:27
లఇ: పప

భరత : హహసషన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:40
లఇ: ససత స
13
RBE1943539
పషరర: హహసషన షషక

5
RBE1673417
పషరర: మనషష వవలలలల

3
RBE1635747
పషరర: తరరవలమమ ఆవపల
భరత : చనన వనఇకయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:39
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చనరరరస వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: ససత స

భరత : సససదన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:23
లఇ: ససత స
10
RBE1943562
పషరర: సససదన బ షషక

100-78/8

భరత : సతతఇ గగతత
త ల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రషజజష పషమగల
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:21
లఇ: ససత స
7
RBE1854785
పషరర: మహబగలల షషక

2
RBE1180173
పషరర: ననగ దసరర గగతత
త ల

27
RBE1856780
పషరర: నగజశరరరషవప రఇగష

100-79/34

తఇడడ:డ కకటటశరరరషవప రఇగష
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:58
లఇ: పప
100-79/232

30
RBE1214089
పషరర: గఇగయత నలర బబ తతల

100-79/233

తఇడడ:డ అఇకషలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:33
లఇ: పప
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31
RBE1214139
పషరర: మఇగమమ నలర బబ తతల

100-79/234

భరత : గఇగయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:30
లఇ: ససత స
34
RBE1454172
పషరర: గగరవమమ చలలర

100-79/237

100-80/12

100-79/239

100-78/48

100-78/50

100-79/244

100-78/53

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర కషవవరగ
ఇఇటట ననఇ:5-280
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

44
RBE1673490
పషరర: కలమలరగ మలతఇగగ

47
RBE1310499
పషరర: సపవష రరడడడ బబ మగమ

50
RBE1532548
పషరర: శషఇత పతత పషటట

53
RBE1742576
పషరర: మగల షషఫప షషక

100-78/54

56
RBE1855550
పషరర: శరరష దదఇడడటట

100-79/40

59
RBE1453653
పషరర: శశనవషస రరడడడ ఈ
తఇడడ:డ అఇకక రరడడడ ఈ
ఇఇటట ననఇ:6-72
వయససస:26
లఇ: పప

39
RBE1807999
పషరర: సషయ దసరషర బఇడడ

100-78/46

42
RBE1309633
పషరర: రషమ రరడడడ భమ రరడడడ

100-78/47

45
RBE1959683
పషరర: వనఇకటటష మలలర

100-78/49

తఇడడ:డ అఇజయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:1-314
వయససస:21
లఇ: పప
100-79/241

48
RBE1239822
పషరర: రమమష పటబడ

100-78/51

తఇడడ:డ మలణణకతఇ పటబడ
ఇఇటట ననఇ:2-276
వయససస:30
లఇ: పప
100-80/19

51
RBE1160118
పషరర: ఖలదర బబగఇ షషక

100-78/52

భరత : ఇససబ భబషష షషక
ఇఇటట ననఇ:3-45
వయససస:54
లఇ: ససత స
100-79/245

54
RBE0989691
పషరర: రవకలమలర బతత
త ల

100-79/246

తఇడడ:డ సషఇబయత
ఇఇటట ననఇ:3-111/A
వయససస:31
లఇ: పప
100-79/43

భరత : వనఇకటటశరర రరడడడ దదఇడడటట
ఇఇటట ననఇ:4-388
వయససస:28
లఇ: ససత స
100-85/21

100-80/11

భరత : ననన ఆతమకకరగ
ఇఇటట ననఇ:1-45/9
వయససస:58
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మదర సషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:3-71
వయససస:23
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సషఇబయత తతరక
ఇఇటట ననఇ:4-327
వయససస:28
లఇ: పప
58
RBE1862218
పషరర: ననగబబబగ కషవవరగ

100-79/240

తఇడడ:డ దననయత పతత పషటట
ఇఇటట ననఇ:3-24
వయససస:23
లఇ: ససత స

భరత : ససబబన ఖలన పటబన
ఇఇటట ననఇ:3-45/A
వయససస:38
లఇ: ససత స
55
RBE1802966
పషరర: కకటటశరర రషవప తతరక

41
RBE1310796
పషరర: ఆదదననరషయణ బఇడడ

36
RBE1474832
పషరర: పడకషష బడడగగ

భరత : ఆదదననరషయణ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:1-31
వయససస:24
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ బబ మగమ
ఇఇటట ననఇ:2-107/2
వయససస:68
లఇ: పప

భరత : రమమష పటబడ
ఇఇటట ననఇ:2-276
వయససస:26
లఇ: ససత స
52
RBE1160100
పషరర: బబజ పటబన

100-80/934

భరత : వజయ కలమలర మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:43
లఇ: ససత స

భరత : రషజజష పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:2-44
వయససస:27
లఇ: ససత స
49
RBE1356535
పషరర: యలమఇదమమ పటబడ

38
RBE2517472
పషరర: శశకనత తతరషటట

100-79/236

తఇడడ:డ రమణన రషవప బడడగగ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:1-31
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ వజయ కలమలర మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:1-199
వయససస:30
లఇ: ససత స
46
RBE1635846
పషరర: అమరజశరరగ పససపపలలటట

100-79/238

భరత : శవ కకషష తతరషటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:18
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ శవ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:1-31
వయససస:25
లఇ: ససత స
43
RBE1160126
పషరర: జలయల రజన మలతఇగగ

35
RBE1855477
పషరర: గగపప కకయ

33
RBE1454156
పషరర: కషసయత తమమశశటట
తఇడడ:డ ననగయత తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:42
లఇ: పప

తలర : వరమమ కకయ
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశరరరషవప మలరగశశటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:27
లఇ: పప
40
RBE1310754
పషరర: కకటటశరరగ బఇడడ

100-79/235

భరత : రషమ రరడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:59
లఇ: ససత స

భరత : బబల శశనస చలలర
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:30
లఇ: ససత స
37
RBE1532324
పషరర: ననగరషజ మలరగశశటట

32
RBE1328641
పషరర: పపననమమ కకలల

57
RBE1993294
పషరర: బసవరషజ బఇడరర

100-85/20

తఇడడ:డ సషరమ సషరమ
ఇఇటట ననఇ:5-101
వయససస:23
లఇ: పప
100-73/969

60
RBE1853498
పషరర: పడశషఇత ఆలలటట

100-74/711

తఇడడ:డ సరజరశరర రషవప ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-84
వయససస:21
లఇ: ససత స
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61
RBE1673763
పషరర: పడసనన ఆలలటట

100-85/22

తఇడడ:డ సరజరశరర రషవప ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:6-84
వయససస:23
లఇ: ససత స
64
RBE0989527
పషరర: ననగమణణ జజలల

100-79/259

100-79/262

100-86/757

100-79/265

100-79/267

100-80/60

100-80/233

తఇడడ:డ సససదయత అమర
ఇఇటట ననఇ:7-60/2-1
వయససస:61
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE1857648
పషరర: సరజరశరరరషవప నకక

77
RBE1310945
పషరర: ననగరషజ రఇగష

80
RBE1471549
పషరర: ససహహచ వరపడసషద పసదద జ

83
RBE0146761
పషరర: మలర తరరపతమమ

100-85/24

86
RBE1854777
పషరర: ననరషయణ రషపప లల

100-80/58

89
RBE1368886
పషరర: కకరణ కలమలర తగరఇ
తఇడడ:డ సనరయత తగరఇ
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:31
లఇ: పప

69
RBE1855824
పషరర: జవ కలమలర వరర

100-79/264

72
RBE1383934
పషరర: మదస ససదన రరడడడ మఇదపషటట

100-79/103

75
RBE1310903
పషరర: సషఇబశవ రషవప రఇగష

100-79/266

తఇడడ:డ ననగజశరర రషవప రఇగష
ఇఇటట ననఇ:7-1-1
వయససస:28
లఇ: పప
100-79/268

78
RBE0632075
పషరర: వజయ బచననబబ యనన

100-80/59

భరత : బకలక
ఇఇటట ననఇ:7-2.3A
వయససస:33
లఇ: ససత స
100-76/351

81
RBE1474634
పషరర: కకషప ర తడజసపర పసదద జ

100-76/352

తఇడడ:డ ససఇదర పరబడహమ చనరగ పసదద జ
ఇఇటట ననఇ:7/19
వయససస:37
లఇ: పప
100-79/100

84
RBE1918671
పషరర: వఇశీస మసషలర

100-78/975

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ మసషలర
ఇఇటట ననఇ:7-35
వయససస:20
లఇ: పప
100-78/976

తఇడడ:డ శశనస రషపప లల
ఇఇటట ననఇ:7-53
వయససస:20
లఇ: పప
100-74/713

100-79/261

తఇడడ:డ అపపలరరడడడ మఇదపషటట
ఇఇటట ననఇ:7-1
వయససస:57
లఇ: పప

భరత : పసద వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7/34/4
వయససస:33
లఇ: ససత స

భరత : అజయ బఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-48
వయససస:39
లఇ: ససత స
88
RBE2165850
పషరర: నరసపఇహ రషవప అమర

100-87/756

తఇడడ:డ ససఇదర పరబడహమచనరగ పసదద జ
ఇఇటట ననఇ:7/19
వయససస:39
లఇ: పప

భరత : సమర ననయక దనవత
ఇఇటట ననఇ:7-28
వయససస:49
లఇ: ససత స
85
RBE1425157
పషరర: మమరర బఇడర

71
RBE2523116
పషరర: నఇదదన మమకల

66
RBE1362995
పషరర: అఇకలల ఆవపల

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర వరర
ఇఇటట ననఇ:7-00
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగజశరర రషవప రఇగష
ఇఇటట ననఇ:7-1-1
వయససస:30
లఇ: పప

భరత : రషమకకషష
ఇఇటట ననఇ:7-2.3A
వయససస:38
లఇ: ససత స
82
LHL3896289
పషరర: లకడమ దనవత

100-79/263

తఇడడ:డ శశనవషసరషవప నకక
ఇఇటట ననఇ:7-1
వయససస:28
లఇ: పప

భరత : ననగరషజ రఇగష
ఇఇటట ననఇ:7-1-1
వయససస:24
లఇ: ససత స
79
RBE0632067
పషరర: లకకమ బచననబబ యనన

68
RBE1673466
పషరర: సససదమమ తమమశశటట

100-79/256

తఇడడ:డ ననకలల
ఇఇటట ననఇ:7-00
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడ గగరవయత మమకల
ఇఇటట ననఇ:7-0
వయససస:18
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ బడడ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-1
వయససస:26
లఇ: ససత స
76
RBE1310937
పషరర: పడసననలకడమ రఇగష

100-79/260

భరత : పపచచయత తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-00
వయససస:43
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సషఇబయత నవతలర
ఇఇటట ననఇ:7-00
వయససస:20
లఇ: ససత స
73
RBE1363001
పషరర: షకకలల షషక

65
RBE0989535
పషరర: శవ లకకమ కకలల

63
RBE0989386
పషరర: కకటమమ తమమశశటట
భరత : సససదసలల తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7
వయససస:71
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-00
వయససస:26
లఇ: ససత స

భరత : శశనస దనరషజల
ఇఇటట ననఇ:7-00
వయససస:45
లఇ: ససత స
70
RBE2517795
పషరర: శరగష నవతలర

100-85/23

తఇడడ:డ ఖలసపఇ సయతద
ఇఇటట ననఇ:6-211
వయససస:54
లఇ: పప

భరత : అశశక కలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-00
వయససస:27
లఇ: ససత స
67
RBE1673425
పషరర: సససదమమ దనరషజల

62
RBE1441856
పషరర: హహసషసన సయతద

87
LHL3880770
పషరర: ఆదదలకడమ అమర

100-74/712

భరత : నరసపఇహ రషవప అమర
ఇఇటట ననఇ:7-60/2-1
వయససస:59
లఇ: ససత స
100-78/977

90
RBE1369082
పషరర: అరరణ తగరఇ

100-78/978

భరత : కకరణ కలమలర తగరఇ
ఇఇటట ననఇ:7-62
వయససస:27
లఇ: ససత స
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91
RBE1113927
పషరర: శవ శఇకర చదడళళ

100-78/979

తఇడడ:డ ససబబబ రషవప చదడళళ
ఇఇటట ననఇ:7-72
వయససస:27
లఇ: పప
94
RBE1202852
పషరర: అపపలరరడడడ మఇదపషటట

100-78/982

100-78/985

100-79/759

100-79/380

100-79/779

100-79/782

100-79/785

భరత : వషససదడవరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-92
వయససస:34
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

104
LHL4217006
పషరర: ననరపరరడడడ భగవనఇ

107
LHL3889102
పషరర: వరబడహమచనరగ ననగషరరరనకకఇడ

110
RBE0431973
పషరర: ఉషష రషణణ శశరషమదనసస

113
LHL3899358
పషరర: అనసరషధ తవషర

100-79/788

116
LHL4217014
పషరర: ఏడడకకఇడలల తవషర

100-79/777

119
RBE0837484
పషరర: బబలల ననగమమ అనశశటట
భరత : ససబబబరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-93
వయససస:65
లఇ: ససత స

99
LHL3886124
పషరర: వనఇకయత రషమగలపలర

100-79/758

102
LHL3899994
పషరర: వషణణ దసదసదకకరగ

100-79/761

105
RBE0602375
పషరర: అననపవరష భగవనఇ

100-79/778

భరత : ననరపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-90
వయససస:59
లఇ: ససత స
100-79/780

108
LHL3899200
పషరర: భదడమమ ననగషరరరనకకఇడ

100-79/781

భరత : శరభలఇగషచనరగ
ఇఇటట ననఇ:7-91
వయససస:67
లఇ: ససత స
100-79/783

111
LHL3889250
పషరర: శశనవషసరషవప తవషర

100-79/784

తఇడడ:డ శవరషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-92
వయససస:52
లఇ: పప
100-79/786

114
LHL3899366
పషరర: శవలకడమ తవషర

100-79/787

భరత : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:7-92
వయససస:38
లఇ: ససత స
100-79/789

తఇడడ:డ శవరషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-92
వయససస:54
లఇ: పప
100-79/791

100-78/984

భరత : నరశఇహరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-87
వయససస:35
లఇ: ససత స

భరత : శశనవషసరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-92
వయససస:36
లఇ: ససత స

భరత : శవరషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-92
వయససస:72
లఇ: ససత స
118
RBE0431999
పషరర: తవర ననగలకడమ

100-79/760

భరత : ననగలఇగషచనరగ శశరషమదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-91
వయససస:39
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సతతనననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-92
వయససస:64
లఇ: పప
115
LHL3899390
పషరర: వరలకమమమ తవషర

101
LHL3886058
పషరర: నరసపఇహరషవప దసదసదకకరర

96
RBE1100957
పషరర: ననగజశరర రషవప కకయల

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-86
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ శరభలఇగషచనరగ
ఇఇటట ననఇ:7-91
వయససస:37
లఇ: పప

భరత : ససతనరషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-91
వయససస:77
లఇ: ససత స
112
LHL3889607
పషరర: ససబబబరషవప చదదళళ

100-79/757

తఇడడ:డ పపలలరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-90
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలర యత
ఇఇటట ననఇ:7-90
వయససస:60
లఇ: పప
109
LHL3899283
పషరర: ఆదదలకమమమ వజజడల

98
RBE2169860
పషరర: సరగరరరడడడ భవనఇ

100-78/981

తఇడడ:డ సససదసలల కకయల
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఐటఇరషజ
ఇఇటట ననఇ:7-87
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనస గగమమ
ఇఇటట ననఇ:7-88
వయససస:23
లఇ: ససత స
106
RBE2169878
పషరర: మలర యత ఉలవల

100-78/983

తఇడడ:డ వరషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-85
వయససస:54
లఇ: పప

భరత : వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-86
వయససస:55
లఇ: ససత స
103
RBE1833169
పషరర: యశశద గగమమ

95
RBE1202829
పషరర: పదమ మఇదపషటట

93
RBE1202837
పషరర: లకడమ తరరపతమమ మఇదపషటట
భరత : వనఇకట రషమ రరడడ మఇదపషటట
ఇఇటట ననఇ:7-74/9
వయససస:33
లఇ: ససత స

భరత : శశనవషస రరడడ మఇదపషటట
ఇఇటట ననఇ:7-74A
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఆదదననరషయణరరడడడ ఈమన
ఇఇటట ననఇ:7-77
వయససస:25
లఇ: పప
100
LHL3899226
పషరర: కలమలరగ రషమగలపలర

100-78/980

భరత : శవరషమ కకషష చదడళ
ఇఇటట ననఇ:7-72
వయససస:25
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకటటశరర రరడడడ మఇదపషటట
ఇఇటట ననఇ:7-74/9
వయససస:37
లఇ: పప
97
RBE1105825
పషరర: నరజఇదడ రరడడడ ఈమన

92
RBE1854835
పషరర: అరరణ చదడళ

117
LHL4217022
పషరర: వషససదడవరషవప తవషర

100-79/790

తఇడడ:డ శవరషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-92
వయససస:50
లఇ: పప
100-79/381

120
LHL2625358
పషరర: వనఇకటబడమరరడడడ మఇదపషటట

100-79/792

తఇడడ:డ తరరమలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-93
వయససస:51
లఇ: పప
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121
LHL3889151
పషరర: రమమష బబగ అనశశటట

100-79/793

తఇడడ:డ ససబబబరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-93
వయససస:38
లఇ: పప
124
LHL3899374
పషరర: రమలదడవ అనశశటట

100-79/796

100-79/799

100-79/801

100-78/987

100-79/805

100-79/808

100-79/811

భరత : మసషతనరల
ఇఇటట ననఇ:7-100
వయససస:52
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

134
LHL3889136
పషరర: ఏసప బగ మలతఇగగ

137
RBE0800730
పషరర: ననగజశరర రషవప నకషక

140
LHL3899945
పషరర: పషరరతమమ నకషక

143
LHL4217055
పషరర: నరసపఇహరషవప గగచసచ

100-79/814

146
RBE1105148
పషరర: అశశక కడల

100-79/803

149
LHL3886892
పషరర: వల షషక
తఇడడ:డ ఖలససమలర
ఇఇటట ననఇ:7-101
వయససస:54
లఇ: పప

129
RBE1946250
పషరర: వనఇకటరషమయత నకక

100-75/1029

132
RBE1100973
పషరర: ననగ రషజ నకక

100-78/986

135
LHL3889391
పషరర: సతతనననరషయణ నకషక

100-79/804

తఇడడ:డ పషపయత
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:55
లఇ: పప
100-79/806

138
RBE1833185
పషరర: లకడమ తరరపతమమ నకక

100-79/807

భరత : ననగజశరర రషవప నకక
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:26
లఇ: ససత స
100-79/809

141
RBE0602417
పషరర: రషవమమ నకషక

100-79/810

భరత : పషపయత
ఇఇటట ననఇ:7-97
వయససస:67
లఇ: ససత స
100-79/812

144
RBE0602433
పషరర: ననగమమ సచసచ

100-79/813

భరత : ససబబయత
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:72
లఇ: ససత స
100-79/815

తఇడడ:డ సతతననరషయణ కడల
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:33
లఇ: పప
100-79/382

100-79/798

తఇడడ:డ సతతఇ నకక
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబయత
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతతననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:30
లఇ: ససత స
148
LHL3895182
పషరర: అసపరరపపన షషక

100-79/802

భరత : శశషయత
ఇఇటట ననఇ:7-97
వయససస:63
లఇ: ససత స

భరత : సతతనననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-98
వయససస:55
లఇ: ససత స
145
RBE0988941
పషరర: జజతతసత కడల

131
RBE0430496
పషరర: వనఇకటరమణ నకషక

126
RBE1101039
పషరర: ససరజష బబబగ అన శశటట

తఇడడ:డ శశనస నకక
ఇఇటట ననఇ:7-95
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతతననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-97
వయససస:72
లఇ: పప
142
LHL3899937
పషరర: కకటటశరరమమ కడల

100-79/800

తఇడడ:డ రషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:65
లఇ: పప

భరత : సతతనననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:47
లఇ: ససత స
139
LHL3889797
పషరర: పషపయత నకషక

128
LHL4217030
పషరర: శశనవషసరరడడడ మఇదపషటట

100-79/795

తఇడడ:డ ససబబబరషవప అన శశటట
ఇఇటట ననఇ:7-93
వయససస:39
లఇ: పప

భరత : శశనవషసరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-95
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సతతఇ నకషక
ఇఇటట ననఇ:7-96
వయససస:30
లఇ: పప
136
RBE0430504
పషరర: కషశమమ నకషక

100-79/797

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-94
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషపయత
ఇఇటట ననఇ:7-95
వయససస:55
లఇ: పప
133
RBE1397463
పషరర: రషమలరషవప నకషక

125
RBE0602391
పషరర: అన శశటట రమణ

123
LHL3899317
పషరర: బబలననగమమ అనశశటట
భరత : ససబబబరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-93
వయససస:62
లఇ: ససత స

భరత : రమమశషబబగ
ఇఇటట ననఇ:7-93
వయససస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పషపయత
ఇఇటట ననఇ:7-94
వయససస:52
లఇ: పప
130
LHL3889219
పషరర: శశనవషసరషవప నకషక

100-79/794

తఇడడ:డ ససబబబరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-93
వయససస:42
లఇ: పప

భరత : శశనవషసరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-93
వయససస:38
లఇ: ససత స
127
LHL2625341
పషరర: శశషయత నకషక

122
LHL3889334
పషరర: శశనవషసరషవప అనశశటట

147
RBE1175638
పషరర: జజన షషక

100-78/988

తఇడడ:డ సససదసలల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-100
వయససస:63
లఇ: పప
100-79/383

150
LHL3889482
పషరర: లకమయత సపదదఇశశటట

100-79/384

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:62
లఇ: పప
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151
LHL3895398
పషరర: కకటటశరరమమ సపదదఇశశటట

100-79/385

భరత : నరశఇహరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:35
లఇ: ససత స
154
LHL4217063
పషరర: నరసపఇహరషవప సపదదఇససటట

100-79/388

100-79/391

100-79/394

158
RBE0606277
పషరర: చఇదడ శశఖర రషవప సపదదఇశశటట

161
LHL3895323
పషరర: చఇదడమమ సపదదఇశశటట

100-79/397

164
RBE1166835
పషరర: దనశయత బబతఇచదటట

100-79/392

భరత : అశశక కలమలర పప తనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:28
లఇ: ససత స

167
LHL3899184
పషరర: ననగమణణ పప తనబబ యన

100-79/395

159
LHL3895380
పషరర: పడభబవత సపదదఇశశటట

162
LHL2623775
పషరర: అచచమమ హరగదనసస

100-79/398

165
RBE1997642
పషరర: శరరష పప తనబబ యన

100-79/399

100-79/402

171
LHL3899986
పషరర: రమణ రషమగలపలర

172
LHL4217089
పషరర: కకటయత రషమగలపలర

173
RBE0989048
పషరర: పడభగకలమలర రషజవరపప

174
RBE0989055
పషరర: రజన రషజవరపప

భరత : ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:62
లఇ: ససత స
178
LHL4217097
పషరర: నసశషలలయన రషమన
తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-79/405

తఇడడ:డ సషఇబయత రషజవరపప
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:28
లఇ: పప
100-79/407

176
LHL3899028
పషరర: కకటటశరరమమ రషమన

179
RBE0606319
పషరర: ననగజశరరరషవప రషమన
తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:40
లఇ: పప

100-79/403

100-79/406

తఇడడ:డ రషమకకషష
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:31
లఇ: ససత స
100-79/408

తఇడడ:డ ననగజశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:36
లఇ: ససత స
100-79/410

100-78/989

తఇడడ:డ రషమణయత
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:58
లఇ: పప

భరత : కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:62
లఇ: ససత స

175
LHL3898087
పషరర: అచచమమ రషయన

100-79/396

100-79/400
168
LHL4217071
పషరర: లకకమననరషయణ పప తనబబ యన

తఇడడ:డ లకడమ ననరషయణ పప తనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-108
వయససస:70
లఇ: పప

100-79/393

భరత : రషమ కకషష పప తనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:24
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ లకడమ ననరషయణ పప తనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:30
లఇ: పప
100-79/404

100-79/390

భరత : సతతనననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-105
వయససస:63
లఇ: ససత స

భరత : లకకమననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-107
వయససస:49
లఇ: ససత స

100-79/401 170
169
RBE1161249
RBE1166546
పషరర: అశశక కలమలర పప తనబబ యన
పషరర: రషమకకషష పప తనబబ యన

156
LHL3886041
పషరర: భబసకరరషవప సపదదఇశశటట

భరత : భబసకరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దనశయత బబతఇచదటట
ఇఇటట ననఇ:7-105
వయససస:41
లఇ: పప
100-79/192

100-79/387

తఇడడ:డ వనఇకటసషరమ
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:38
లఇ: పప

భరత : వనఇకటసషరమ
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:65
లఇ: ససత స

భరత : హనసమయత
ఇఇటట ననఇ:7-105
వయససస:79
లఇ: ససత స
166
RBE1162486
పషరర: ఉషషరషణణ పప తనబబ యన

100-79/389

తఇడడ:డ వనఇకట సషరమ
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:35
లఇ: పప

భరత : చఇదడ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:32
లఇ: ససత స
163
LHL3896875
పషరర: అకకమమ మరగయలల

155
LHL3886074
పషరర: వనఇకటటశరరరర సపదదఇససటట

153
LHL3899176
పషరర: వనఇకటబడవమమ సపదదఇశశటట
భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ లకమయత
ఇఇటట ననఇ:7-102A
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:7-104
వయససస:72
లఇ: పప
160
RBE0602474
పషరర: సపదదఇశశటట హనసమలయమమ

100-79/386

భరత : యలమఇదయత
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:82
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ లకమయత
ఇఇటట ననఇ:7-102
వయససస:36
లఇ: పప
157
LHL3889433
పషరర: వనఇకటసషరమ సపదదఇశశటట

152
LHL3895778
పషరర: మలర మమ సపదదఇశశటట

177
LHL3899036
పషరర: రఇగమమ రషమన

100-79/409

భరత : ననశషలయత
ఇఇటట ననఇ:7-110
వయససస:35
లఇ: ససత స
100-79/411

180
LHL3895786
పషరర: అచచమమ సపదదఇశశటట

100-79/412

భరత : వశశరశరర రషవప సపదదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:52
లఇ: ససత స
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181
LHL3896206
పషరర: ససతమమ తపషలరరడడ

100-79/413

భరత : గగవఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:37
లఇ: ససత స
184
RBE2169886
పషరర: ననగగరరడడడ భవనఇ

100-79/414

100-79/416

100-79/419

100-79/422

100-79/425

100-79/427

100-79/430

తఇడడ:డ ఇమలఇఖలన
ఇఇటట ననఇ:7-117
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

194
LHL3897113
పషరర: మరషబ షషక

197
RBE1213743
పషరర: పదమ జరకకకశశటట

200
RBE0307439
పషరర: జకకకశశటట మలర శరరగ

203
LHL3889375
పషరర: రషమలరషవప జకకకశశటట

100-79/442

206
RBE0305763
పషరర: శశనస జకకకశశటట

100-79/423

209
RBE0723544
పషరర: ఖలదర బబగఇ షషక
భరత : యగససబ బబషష
ఇఇటట ననఇ:7-117
వయససస:40
లఇ: ససత స

189
LHL3895174
పషరర: మలలఇ బ షషక

100-79/418

192
RBE2169894
పషరర: షససదన షషక

100-79/421

195
LHL3900032
పషరర: బబ షషక

100-79/424

భరత : సససదన
ఇఇటట ననఇ:7-114/1
వయససస:52
లఇ: ససత స
100-78/991

198
LHL3897170
పషరర: నరసమమ జకకకశశటట

100-79/426

భరత : పపచచయత
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:57
లఇ: ససత స
100-79/428

201
RBE1363027
పషరర: దసరర జరకకకషసటట

100-79/429

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:30
లఇ: ససత స
100-79/431

204
LHL3889177
పషరర: నరసపఇహరషవప జకకకశశటట

100-79/441

తఇడడ:డ పపచచయత
ఇఇటట ననఇ:7-116/B
వయససస:36
లఇ: పప
100-79/443

తఇడడ:డ పపచచయత
ఇఇటట ననఇ:7-116/D
వయససస:33
లఇ: పప
100-79/193

100-79/415

తఇడడ:డ మమలలల
ఇఇటట ననఇ:7-113A
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపచచయత
ఇఇటట ననఇ:7-116/A
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపచచయత
ఇఇటట ననఇ:7-116/C
వయససస:35
లఇ: పప
208
RBE0723510
పషరర: ససబబన ఖలన పఠషన

100-79/420

భరత : నరసపఇహరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:65
లఇ: పప
205
RBE0305789
పషరర: కకషష జకకకశశటట

191
RBE0602540
పషరర: మమలలబ షషక

186
LHL3897030
పషరర: బబజ షషక

భరత : మమలలల
ఇఇటట ననఇ:7-113
వయససస:77
లఇ: ససత స

భరత : కకసష జరకకకశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:31
లఇ: ససత స

భరత : రషమలరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-116
వయససస:35
లఇ: ససత స
202
RBE2169902
పషరర: పపచచయత జకకకశటటట

100-79/417

భరత : వల
ఇఇటట ననఇ:7-114
వయససస:47
లఇ: ససత స

భరత : ఖలససమలర
ఇఇటట ననఇ:7-115
వయససస:87
లఇ: ససత స
199
RBE0306977
పషరర: జకకకశశటట పదమ

188
LHL3889862
పషరర: బగడడసషహహబ షషక

100-78/990

భరత : బగడడ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-112
వయససస:48
లఇ: ససత స

భరత : బగడడసషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-113
వయససస:45
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మహహదద న షష
ఇఇటట ననఇ:7-114
వయససస:36
లఇ: పప
196
LHL2623734
పషరర: మహబబబ షషక

100-79/257

తఇడడ:డ మమలలల
ఇఇటట ననఇ:7-113
వయససస:50
లఇ: పప

భరత : షససదన
ఇఇటట ననఇ:7-113
వయససస:47
లఇ: ససత స
193
LHL3889029
పషరర: సససదన షషక

185
RBE1214691
పషరర: నరజఇదడ రరడడడ కకరషవపరగ

183
RBE1239939
పషరర: చకశవరగత ఆలలటట
తఇడడ:డ శషఇసన అలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-111-37
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ పషరగరరడడడ కకరషవపరగ
ఇఇటట ననఇ:7/112
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ లలల
ఇఇటట ననఇ:7-112A
వయససస:55
లఇ: పప
190
LHL3896255
పషరర: బబ షషక

100-80/64

తఇడడ:డ వశశరశరరరషవప సపదదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-111
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-111/A
వయససస:50
లఇ: పప
187
RBE0606343
పషరర: ఖలసపఇషష షషక

182
RBE1969716
పషరర: కకఇడ సపదదఇశశటట

207
RBE1175596
పషరర: అఇజమమ ఆవపల

100-78/992

భరత : కకఇడన ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-117
వయససస:28
లఇ: ససత స
100-79/194

210
RBE0723551
పషరర: బబజ పఠషన

100-79/195

భరత : ససబబన ఖలన
ఇఇటట ననఇ:7-117
వయససస:40
లఇ: ససత స
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211
RBE1214220
పషరర: కకఇడ ఆవపల

100-79/444

తఇడడ:డ పపలర యత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-117
వయససస:33
లఇ: పప
214
RBE1175604
పషరర: వనఇకటమమ ఆవపల

100-78/993

100-79/449

100-79/452

100-79/455

100-79/457

100-79/460

100-79/463

100-79/465

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-128
వయససస:48
లఇ: పప
238
RBE1166603
పషరర: వనఇకటటష అఇగడక
తఇడడ:డ వనఇకయత అఇగడక
ఇఇటట ననఇ:7-128-1
వయససస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-79/453

224
RBE0432047
పషరర: గగమమ సఇపవరష

227
RBE0428052
పషరర: రవ చఇతమళళ

230
RBE0428466
పషరర: మలర యత మగదదగ

233
RBE1661305
పషరర: వలలమల అఇజల వలలమల

100-79/456

219
RBE0606376
పషరర: మలర యత ఆవపలమఇద

222
LHL4217113
పషరర: యలర మఇద దదమనబబ యన

225
RBE1953025
పషరర: గగపపచఇద దడవరపలర

100-79/458

228
LHL2625275
పషరర: కషశమమ నలఇ

100-79/461

231
RBE0432062
పషరర: మమదదగ వనఇకట రమణ

100-78/994

100-79/459

100-79/462

భరత : మలర యత
ఇఇటట ననఇ:7-125-A
వయససస:36
లఇ: ససత స
100-79/464

234
RBE0991571
పషరర: పసదద రషజ వలమల
తఇడడ:డ మలర యత
ఇఇటట ననఇ:7-128
వయససస:27
లఇ: పప

236
LHL3895646
పషరర: లకమమమ ఉలవల

237
RBE1166629
పషరర: శవ ననయక ధనవత

భరత : నరసపఇహఇ
ఇఇటట ననఇ:7-129
వయససస:87
లఇ: ససత స

100-79/454

భరత : కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-125
వయససస:57
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వలలమల పసదద రషజ వలలమల
ఇఇటట ననఇ:7-127
వయససస:22
లఇ: ససత స

239
LHL3895620
పషరర: మగతత మమ కనకటట

100-79/451

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-123
వయససస:21
లఇ: పప

100-79/466

భరత : మలర యత
ఇఇటట ననఇ:7-128
వయససస:52
లఇ: ససత స
100-79/468

100-79/448

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-121
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇదదయత
ఇఇటట ననఇ:7-125A
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగరరమబరగత
ఇఇటట ననఇ:7-126/7
వయససస:65
లఇ: పప
235
LHL2625432
పషరర: శశనస గగమలమ

221
LHL2624971
పషరర: శశదడవ గగమలమ

216
RBE2169910
పషరర: వజయకషఇతరరడడడ భవనఇ

తఇడడ:డ కకఇడయత
ఇఇటట ననఇ:7-118B
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషయనన
ఇఇటట ననఇ:7-124-B
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ లఇగయత
ఇఇటట ననఇ:7-125
వయససస:65
లఇ: పప
232
LHL3886926
పషరర: రషమకకషష రషజజవరపప

100-79/450

భరత : గఇగగలల
ఇఇటట ననఇ:7-122
వయససస:40
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రవ కలమలర చఇతమళళ
ఇఇటట ననఇ:7-124/B
వయససస:27
లఇ: ససత స
229
RBE0428060
పషరర: కషశయత నలఇ

218
RBE1166561
పషరర: వనఇకషటడవమమ మరగయలల

100-79/446

తఇడడ:డ వరషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-117-1
వయససస:52
లఇ: పప

భరత : శశనవషసరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-121
వయససస:36
లఇ: ససత స

భరత : యలర మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-121
వయససస:35
లఇ: ససత స
226
RBE1161132
పషరర: అఇభభజ చఇతమళళ

100-79/447

భరత : రషజజరషవప మరగయలల
ఇఇటట ననఇ:7-118/1
వయససస:50
లఇ: ససత స

భరత : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-121
వయససస:59
లఇ: ససత స
223
RBE0602581
పషరర: పదమ దదమనబబ యన

215
RBE0602565
పషరర: అనసరషధ భవనఇ

213
LHL3897121
పషరర: ఈశరరమమ భవనఇ
భరత : సరగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-117
వయససస:47
లఇ: ససత స

భరత : వజయకషఇతరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-117/1
వయససస:39
లఇ: ససత స

భరత : మలర యత
ఇఇటట ననఇ:7-118
వయససస:59
లఇ: ససత స
220
LHL2624963
పషరర: ననగమమ గగమలమ

100-79/445

తఇడడ:డ సరరర రరడడడ భవనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-117
వయససస:27
లఇ: పప

భరత : శశనస ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-117/1
వయససస:31
లఇ: ససత స
217
RBE0602573
పషరర: ఆవపలమఇద మఇగమమ

212
RBE1214592
పషరర: పడభబకర రరడడడ భవనఇ

100-78/995

100-79/467

తఇడడ:డ సమర ననయక ధనవత
ఇఇటట ననఇ:7-128
వయససస:33
లఇ: పప
100-79/469

240
LHL3895638
పషరర: పషరరత జకలకల

100-79/470

భరత : రషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-129
వయససస:42
లఇ: ససత స
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241
LHL2625242
పషరర: మలర యత కనకటట

100-79/471

తఇడడ:డ నరసపఇహ
ఇఇటట ననఇ:7-130
వయససస:43
లఇ: పప
244
LHL2624872
పషరర: భకకలల బచచనబబ యన

100-79/474

100-79/477

100-79/480

100-79/483

100-78/996

100-79/487

భరత : లకమణ రషవప గగరరశ
ఇఇటట ననఇ:7-135
వయససస:34
లఇ: ససత స

254
RBE2169928
పషరర: సషఇబయత నవతనల

257
RBE0852251
పషరర: ననగరషజ నవతలర

260
LHL2625309
పషరర: ననగమమ నవతనల

100-79/490

263
RBE1162478
పషరర: రమలదడవ దడవనబబ యన

100-79/493

266
LHL3896248
పషరర: అపలమమ దడవనబబ యన

వయసస 01-01-2021 నటక

100-79/484

249
RBE0800748
పషరర: మణణ దదప కలమలర కకతత

100-79/479

252
RBE0602607
పషరర: ససజనత మఇడపషటట

100-79/482

255
LHL3889318
పషరర: అఇకకరరడడడ తతమబమరగ

100-79/485

తఇడడ:డ నలలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-132/1
వయససస:70
లఇ: పప
100-79/196

258
LHL2625267
పషరర: ఎలర మమ నవతనల

100-79/486

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:48
లఇ: ససత స
100-79/488

261
RBE0430512
పషరర: శవమమ దడవనబబ యన

100-79/489

భరత : వనఇకటబడమయత
ఇఇటట ననఇ:7-135
వయససస:47
లఇ: ససత స
100-79/491

264
RBE1214956
పషరర: లకమణ రషవప గగరరశ

100-79/492

తఇడడ:డ అపషలరషవప గగరరశ
ఇఇటట ననఇ:7-135
వయససస:38
లఇ: పప
100-79/494

భరత : నరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-135/1
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-137
వయససస:20
లఇ: పప

100-79/476

భరత : వరషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-131/1
వయససస:36
లఇ: ససత స

భరత : సతతననరషయణ దడవనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-135
వయససస:29
లఇ: ససత స

100-79/495 269
268
LHL4217139
RBE1958321
పషరర: వనఇకషటరషమయత దడవనబబ యన
పషరర: అఇకషరషవప నలర బబ తతల

తఇడడ:డ నరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-136
వయససస:55
లఇ: పప

100-79/481

భరత : సతతఇ
ఇఇటట ననఇ:7-135
వయససస:67
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ నరసయత దడవనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-135
వయససస:35
లఇ: పప
265
RBE1215756
పషరర: అపరష గగరరశ

251
LHL4217121
పషరర: వరష రరడడడ మఇడపషటట

246
LHL3886967
పషరర: రషమకకషష బచచనబబ యన

తఇడడ:డ పపలలర రషవప
ఇఇటట ననఇ:7-131
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-135
వయససస:58
లఇ: పప
262
RBE1160274
పషరర: సతతననరషయణ దడవనబబ యన

100-79/478

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-132
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటసరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-133
వయససస:28
లఇ: పప
259
LHL2625036
పషరర: సతతఇ నవతళళ

248
RBE0428078
పషరర: వనఇకటటశరరరర బచచనబబ యన

100-79/473

తఇడడ:డ భకకలల
ఇఇటట ననఇ:7-131
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననకకషషష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-131/1
వయససస:40
లఇ: పప

భరత : సషఇబయత
ఇఇటట ననఇ:7-132
వయససస:45
లఇ: ససత స
256
RBE0991670
పషరర: గఇగరషజ నవతల

100-79/475

తఇడడ:డ భకకలల
ఇఇటట ననఇ:7-131
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలలర రషవప
ఇఇటట ననఇ:7-131
వయససస:34
లఇ: పప
253
LHL2625283
పషరర: అలవవలల నవతనల

245
LHL2625200
పషరర: సతదత మమ బచచనబబ యన

243
LHL3888815
పషరర: పపలలరరరడడడ భవనఇ
తఇడడ:డ ననరపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-130/3
వయససస:92
లఇ: పప

భరత : భకకలల
ఇఇటట ననఇ:7-131
వయససస:72
లఇ: ససత స

భరత : రషమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:7-131
వయససస:34
లఇ: ససత స
250
RBE0800755
పషరర: సఇతతష కలమలర కకతత

100-79/472

భరత : మలర యత
ఇఇటట ననఇ:7-130
వయససస:38
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-131
వయససస:82
లఇ: పప
247
RBE0146902
పషరర: బబచచనబబ యన లకడమ

242
LHL2625317
పషరర: జఇగమమ కనకటట

100-78/997
267
RBE1454073
పషరర: లకడమ నరసమమ దడవనబబ యన

భరత : రషమయత దడవనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-136
వయససస:71
లఇ: ససత స
100-78/998

270
RBE1362987
పషరర: ఏడడకకఇడలల నలర బబ తతల

100-79/496

తఇడడ:డ పప తతరషజ
ఇఇటట ననఇ:7-137
వయససస:45
లఇ: పప
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271
RBE1363019
పషరర: రమణ నలర బబ తతల

100-79/497

భరత : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:7-137
వయససస:39
లఇ: ససత స
274
RBE0800763
పషరర: సససదనవల జజనపషడడ

100-79/499

100-79/502

100-85/26

100-79/506

100-79/509

100-79/512

100-79/514

భరత : జఇగయత పప తతరషజ
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:36
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
RBE0602631
పషరర: అబబబననబబ యన వజయలకడమ

287
RBE1160191
పషరర: జజన అహమమద షషక

290
LHL4217154
పషరర: శశనస నవతనల

293
RBE0430538
పషరర: కకఇడమమ పఇగష

100-79/517

296
RBE0433300
పషరర: గగళర మలర శరరగ

100-79/507

299
RBE1160217
పషరర: బజజన షషక
భరత : మలబగ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:56
లఇ: ససత స

279
RBE1425132
పషరర: పపచచమమ వలలర పప

100-85/25

282
LHL4217147
పషరర: యలదగగరగ అబబనబబ యన

100-79/505

285
LHL2625259
పషరర: ససశల గగఇడనల

100-79/508

భరత : ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:7-144
వయససస:37
లఇ: ససత స
100-79/510

288
RBE2169944
పషరర: వనఇకటటశరరరర గగఇడనల

100-79/511

తఇడడ:డ రషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-144
వయససస:55
లఇ: పప
100-79/513

291
RBE1992288
పషరర: సససదన షషక

100-78/999

తఇడడ:డ జనన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-145
వయససస:40
లఇ: పప
100-79/515

294
LHL2625218
పషరర: పదమ సపరబబ యన

100-79/516

భరత : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:47
లఇ: ససత స
100-79/518

భరత : కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:61
లఇ: ససత స
100-79/520

100-79/501

తఇడడ:డ రషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-142
వయససస:35
లఇ: పప

భరత : రషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-145
వయససస:57
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:67
లఇ: పప
298
RBE1160209
పషరర: వనఇకటమమ పప తతరషజ

100-79/504

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-144/1
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇదదదయత
ఇఇటట ననఇ:7-145
వయససస:52
లఇ: పప
295
RBE0428938
పషరర: కకటయత గగళర

281
LHL3886421
పషరర: ఏసప బగ అలలటట

276
RBE0800854
పషరర: ససభబగతఇ రజకవలర

భరత : బగలర యత వలలర పప
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మలబగ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-144
వయససస:31
లఇ: పప

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-144/1
వయససస:39
లఇ: ససత స
292
LHL4217162
పషరర: రషమగలల గగఇడనల

100-79/503

భరత : యలదగగరగ
ఇఇటట ననఇ:7-142
వయససస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-144
వయససస:48
లఇ: పప
289
LHL3895760
పషరర: ధనలకడమ నవతనల

278
RBE2169936
పషరర: కషఇతనరరడడడ భవనఇ

100-79/498

భరత : హనసమఇత రషవప
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:42
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ జయరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-141
వయససస:45
లఇ: పప

భరత : రషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-142
వయససస:52
లఇ: ససత స
286
LHL3886066
పషరర: ఆఇజనవయగలల గగఇడనల

100-79/500

తఇడడ:డ ననగగరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయత చలలర
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:32
లఇ: పప
283
RBE0430520
పషరర: లకమమమ అబబనబబ యన

275
RBE0800771
పషరర: ఆరగనన పతనడ

273
RBE0602623
పషరర: వససఇధరషదడవ భవనఇ
భరత : కషఇతనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:62
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకటటసయల
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:40
లఇ: పప

భరత : చదఇచ రరడడడ అనసమగల
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:38
లఇ: ససత స
280
RBE1425140
పషరర: ననగరషజ చలలర

100-79/197

తఇడడ:డ చదనన రరడడడ అనసమగల
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:7-140
వయససస:30
లఇ: పప
277
RBE1673557
పషరర: లలత అనసమగల

272
RBE1856301
పషరర: చదఇచ రరడడడ అనసమగల

297
RBE0988990
పషరర: రషజశశఖర బఇడనరర

100-79/519

తఇడడ:డ రషజజరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-147
వయససస:33
లఇ: పప
100-79/521

300
RBE0428920
పషరర: వల షషక

100-79/522

తఇడడ:డ హహసషసన సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-148
వయససస:34
లఇ: పప
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301
RBE0430546
పషరర: చనఇదదబ షషక

100-79/523

భరత : హహసషసననసహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-148
వయససస:65
లఇ: ససత స
304
RBE1742147
పషరర: తడజ మనశష గదదల

100-74/714

100-79/527

100-79/529

100-79/532

100-79/200

100-80/65

100-79/538

భరత : దననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-155
వయససస:47
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

314
RBE2170173
పషరర: మహహశరరరరడడడ వజజడల

317
LHL3898384
పషరర: ససజజత నఇధనతల

320
RBE1162346
పషరర: అరరణన కకయ

323
LHL3896909
పషరర: ననగజఇదడమమ పడతతపషటట

100-79/541

326
RBE1833243
పషరర: మరగస పవతడ కకథరపవ

100-79/533

329
RBE1154400
పషరర: వననద కలమలర మమడడకకఇడ
తఇడడ:డ శశఖర మమడడకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:7-156
వయససస:30
లఇ: పప

309
LHL4217188
పషరర: ఏససదనసస కలఇభబ

100-79/528

312
RBE0602672
పషరర: దదబబ రష కలఇబబ

100-79/531

315
LHL4216321
పషరర: చనహనసమయత కకయ

100-79/199

తఇడడ:డ రషమకకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-153
వయససస:78
లఇ: పప
100-79/534

318
RBE1161165
పషరర: వనఇకషయమమ కకయ

100-79/535

భరత : చన హనసమయత కకయ
ఇఇటట ననఇ:7-153
వయససస:68
లఇ: ససత స
100-79/536

321
LHL3887528
పషరర: పవరష చఇదడరషవప పడతతపషటట

100-79/537

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:55
లఇ: పప
100-79/539

324
RBE1833227
పషరర: ససజజత కకథరపవ

100-79/540

భరత : వనఇకట శవ పడసషద కకథరపవ
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:47
లఇ: ససత స
100-79/542

తఇడడ:డ వనఇకట శవ పడసషద
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:24
లఇ: ససత స
100-79/544

100-79/526

భరత : జయరషజ
ఇఇటట ననఇ:7-150
వయససస:35
లఇ: ససత స

భరత : పవరష చఇదడరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:53
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకట శవ పడసషద
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:23
లఇ: పప
328
LHL3899150
పషరర: కలమలరగ పడతతపషటట

100-79/530

భరత : రషఇబబబగ కకయ
ఇఇటట ననఇ:7-153/1
వయససస:38
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పవరషచఇదడరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-154
వయససస:35
లఇ: పప
325
RBE1833235
పషరర: సలలఇ రషజ కకథరపవ

311
RBE0602656
పషరర: మమరగమమ కలఇబబ

306
RBE0430553
పషరర: మదనరరబ షషక

తఇడడ:డ దదబబయత
ఇఇటట ననఇ:7-150
వయససస:61
లఇ: పప

భరత : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-153
వయససస:39
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సససదసలల నఇదనతల
ఇఇటట ననఇ:7-153
వయససస:24
లఇ: పప
322
LHL3887957
పషరర: శషఇతనరషవప పడతతపషటట

100-79/198

తఇడడ:డ ససతనరషమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-151
వయససస:80
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనహనసమయత
ఇఇటట ననఇ:7-153
వయససస:49
లఇ: పప
319
RBE1532290
పషరర: వనఇకటటశరరరర నఇదనతల

308
RBE1110436
పషరర: జజకకర షషక

100-78/1000

భరత : సససదన
ఇఇటట ననఇ:7-149
వయససస:73
లఇ: ససత స

భరత : ఏససదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-150
వయససస:57
లఇ: ససత స

భరత : నరజఇదడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-151
వయససస:41
లఇ: ససత స
316
RBE2169795
పషరర: రషఇబబబగ కకయ

100-79/525

భరత : జజనపషడడ సససదన వల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-150
వయససస:30
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఏససదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-150
వయససస:37
లఇ: పప
313
RBE1369140
పషరర: లకడమ కలరగశ

305
LHL4217170
పషరర: సససధనవలర షషక

303
RBE1742329
పషరర: ససతమమ జల
భరత : ఊలర కయత జల
ఇఇటట ననఇ:7-148/3
వయససస:68
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సససదన
ఇఇటట ననఇ:7-149
వయససస:35
లఇ: పప

భరత : సససదన వల
ఇఇటట ననఇ:7-149
వయససస:35
లఇ: ససత స
310
LHL4217196
పషరర: జయరషజ కలఇభబ

100-79/524

భరత : వల
ఇఇటట ననఇ:7-148
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రవ కషఇత గదదల
ఇఇటట ననఇ:7-149
వయససస:22
లఇ: ససత స
307
RBE0433342
పషరర: షషక ననగబర బ

302
RBE0433276
పషరర: షషక జజనబ

327
LHL3889094
పషరర: దననఇ పడతతపషటట

100-79/543

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-155
వయససస:55
లఇ: పప
100-79/201

330
LHL3887841
పషరర: శశఖర మమడడకకఇడడ

100-79/545

తఇడడ:డ పడసషదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-156
వయససస:60
లఇ: పప
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331
LHL3897816
పషరర: శషరదనదడవ మమడడకకఇడడ

100-79/546

భరత : శశఖర
ఇఇటట ననఇ:7-156
వయససస:52
లఇ: ససత స
334
RBE0602714
పషరర: లకమమమ బటబడ

100-79/548

100-79/551

100-79/554

100-79/557

100-78/1002

100-79/562

100-79/564

తఇడడ:డ జజన కనపరగత
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

344
RBE1165035
పషరర: రషజజ కలమలరగ తమమశశటట

347
LHL4217246
పషరర: సపఇహదదడ వర రషఘవరరడడడ

100-79/567

100-79/558

356
RBE1240100
పషరర: ససభబన బ ననసలల షషక

359
RBE1310531
పషరర: వజయ లకడమ కనపరగత
భరత : రషజకలమలర కనపరగత
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:30
లఇ: ససత స

100-79/553

342
LHL4217238
పషరర: రవకలమలర బఇడనరర

100-79/556

345
RBE2170199
పషరర: ఆనఇదరషవప బఇడనరర

100-79/559

తఇడడ:డ సషమయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:65
లఇ: పప
100-79/560

348
RBE0719302
పషరర: సపఇహదదడ వరదడవ

100-79/561

భరత : వర రషఘవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:48
లఇ: ససత స
100-78/1003

తఇడడ:డ వర రషఘవరరడడడ సపఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:7-161
వయససస:24
లఇ: పప
100-79/565

354
RBE0430561
పషరర: పడమలల రషణణ గషల

100-79/566

భరత : జజసఫ రషజ
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:52
లఇ: ససత స
100-79/568

భరత : అఫరల దనదన ననసలల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:27
లఇ: ససత స
100-79/570

339
LHL3897709
పషరర: రజనకలమలరగ శశరషమగల

100-79/563 351
350
RBE1162296
RBE1803477
పషరర: ససతనరషమఇజనవయ రరడడడ సపఇహదదడ
పషరర: చదననపల రరడడ సపఇహదదడ

353
RBE0147090
పషరర: గషలమఇజ భబరర వ

100-79/550

తఇడడ:డ సషమయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజసఫ
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:32
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ జజసఫ రషజ
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:27
లఇ: పప
358
RBE1310515
పషరర: రషజకలమలర కనపరగత

100-79/555

తఇడడ:డ వరరషఘవ రరడడడ సపఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ దడవసహయఇ
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:60
లఇ: పప
355
RBE0988966
పషరర: మననజ కలమలర గషల

341
LHL3900016
పషరర: ఝలనసరషణణ బఇడనరర

336
RBE2170181
పషరర: ఆనఇదరషవప బటబడ

తఇడడ:డ బబబగ
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ససబబబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరరషఘవ రరడడడ సపఇహదదడ
ఇఇటట ననఇ:7-160
వయససస:31
లఇ: ససత స
352
LHL3888765
పషరర: జజసఫ రషజ గషల

100-79/552

తఇడడ:డ ఆచనరరతలల తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:28
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రషజజ రషవప బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:7-159
వయససస:36
లఇ: పప
349
RBE1160241
పషరర: వనఇకట లకడమ సపఇహదదడ

338
LHL4217220
పషరర: శశనవషసరషవప బటబడ

100-78/1001

తఇడడ:డ జజసఫ
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:72
లఇ: పప

భరత : ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:55
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ బబబగ
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:38
లఇ: ససత స
346
RBE1673342
పషరర: రవ కలమలర బఇడనరర

100-79/549

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-157/2
వయససస:38
లఇ: పప

భరత : బబబగ
ఇఇటట ననఇ:7-158
వయససస:59
లఇ: ససత స
343
RBE0719294
పషరర: రషధదక శశరషమగల

335
RBE0602722
పషరర: మలలర శరరగ బటబడ

333
RBE1105189
పషరర: అరరణన బటడ
భరత : శశనవషస రషవప బటడ
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:34
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-157/1
వయససస:48
లఇ: పప
340
LHL3899143
పషరర: రతనకలమలరగ శశరషమగలల

100-79/547

తఇడడ:డ శశఖర
ఇఇటట ననఇ:7-156
వయససస:33
లఇ: పప

భరత : ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-157
వయససస:65
లఇ: ససత స
337
LHL4217212
పషరర: వనఇకటటశరరరర బటబడ

332
RBE0598235
పషరర: రవ కలమలర మమడడకకఇడ

357
RBE1240126
పషరర: అఫరల దనదన ననసలల షషక

100-79/569

తఇడడ:డ మలబగ ననసలల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-162
వయససస:32
లఇ: పప
100-79/571

360
RBE1213115
పషరర: జరసననబ ననసలల

100-78/1004

భరత : దనదన సషహహబ ననసలల
ఇఇటట ననఇ:7-162/B
వయససస:88
లఇ: ససత స
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361
RBE1213156
పషరర: మమమమబన ననసలల షషక

100-78/1005

భరత : మహబబబ ననసలల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-162/B
వయససస:66
లఇ: ససత స
364
RBE1214618
పషరర: మహబబబ ననసలల షషక

100-79/572

100-78/1010

100-79/574

100-79/577

100-79/580

100-79/583

100-79/202

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-167
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

374
RBE0112789
పషరర: పడవణ కలమలర పపపలల

377
LHL4217261
పషరర: అమరననగజశరరరషవప పపపలల

380
RBE1855790
పషరర: నరసమమ తమమశశటట

383
RBE1162437
పషరర: బబజ షషక

100-79/588

386
RBE1661271
పషరర: రషశ పపపలల

100-79/578

389
RBE0719310
పషరర: ఆనఇద కలమలరగ పడతతపషటట
తఇడడ:డ శషఇతనరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-167
వయససస:34
లఇ: ససత స

369
RBE0147199
పషరర: అఇబడడపవడడ యశశద

100-79/573

372
LHL3887619
పషరర: రషజజరషవప పపపలల

100-79/576

375
RBE0602805
పషరర: పపపలల జజతత

100-79/579

తఇడడ:డ రషజజరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-164
వయససస:34
లఇ: ససత స
100-79/581

378
RBE0147066
పషరర: పపపలల ననగ జజతతసత

100-79/582

తఇడడ:డ చఇదడయత
ఇఇటట ననఇ:7-165
వయససస:33
లఇ: ససత స
100-79/584

381
RBE1161157
పషరర: అనసన షషక

100-79/586

భరత : బబజ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-165-1
వయససస:31
లఇ: ససత స
100-79/585

384
LHL3887858
పషరర: ససఇదరరషవప పపపలల

100-79/587

తఇడడ:డ పషపయత
ఇఇటట ననఇ:7-166
వయససస:65
లఇ: పప
100-79/589

తఇడడ:డ ససఇదర రషవప పపపలల
ఇఇటట ననఇ:7-166
వయససస:23
లఇ: ససత స
100-79/591

100-78/1009

తఇడడ:డ సషమయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-164
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలదర మసషతన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-165/2
వయససస:33
లఇ: పప

భరత : ససఇదరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-166
వయససస:57
లఇ: ససత స
388
RBE0598219
పషరర: ఆఇజనవయగలల పపపలల

100-79/575

భరత : కషశఇత కలమలర తమమసషటట
ఇఇటట ననఇ:7-165
వయససస:26
లఇ: ససత స

భరత : ఖలసపఇ సససదన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-165/2
వయససస:28
లఇ: ససత స
385
LHL3898046
పషరర: సఇపవరషమమ పపపలల

371
RBE2170215
పషరర: కకటటశరరరషవప అఇబడడపవడడ

366
RBE1213784
పషరర: మమమమబన షషక

తఇడడ:డ కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:31
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చఇదడయత
ఇఇటట ననఇ:7-165
వయససస:36
లఇ: పప

భరత : కషశఇత కలమలర తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-165
వయససస:25
లఇ: ససత స
382
RBE1161140
పషరర: ననజయ షషక

100-78/1011

తఇడడ:డ రషజజరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-164
వయససస:32
లఇ: పప

భరత : చఇదడయత
ఇఇటట ననఇ:7-165
వయససస:57
లఇ: ససత స
379
RBE1454131
పషరర: నరసమమ తమమశశటట

368
RBE1213842
పషరర: అకబర దనద షషక

100-78/1007

భరత : మహబబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:56
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:60
లఇ: పప

భరత : రషజజరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-164
వయససస:52
లఇ: ససత స
376
LHL3898228
పషరర: ననగరతనఇ పపపలల

100-78/1008

తఇడడ:డ మహబబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:32
లఇ: పప

భరత : కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:52
లఇ: ససత స
373
LHL3895901
పషరర: ఎసషత రరరషణణ పపపలల

365
RBE1213768
పషరర: మహబబబ షషక

363
RBE1213222
పషరర: అకకర దనదన షషక
తఇడడ:డ మహబబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-162/B
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ సషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:71
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-163
వయససస:28
లఇ: ససత స
370
RBE2170207
పషరర: రషమలకడమ అఇబడడపవడడ

100-78/1006

తఇడడ:డ మహబబబ ననసలల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-162/B
వయససస:26
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దనదన సషహహబ ననసలల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-162/B
వయససస:68
లఇ: పప
367
RBE1213800
పషరర: అఫప డ జ బబగఇ షషక

362
RBE1213172
పషరర: అఫప డ జ ననసలల షషక

387
LHL3899010
పషరర: దయలమణణ పపపలల

100-79/590

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-167
వయససస:62
లఇ: ససత స
100-79/592

390
RBE0989444
పషరర: పదనమవత పపపలల

100-79/593

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-167
వయససస:31
లఇ: ససత స
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391
RBE1749639
పషరర: రగజజ పపపలల

100-79/594

భరత : ఆఇజనవయగలల పపపలల
ఇఇటట ననఇ:7-167
వయససస:29
లఇ: ససత స
394
LHL3886751
పషరర: ఆదడయత ననగజఇడనర

100-79/596

100-79/599

100-79/602

100-73/970

100-80/66

100-79/606

100-79/609

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

404
RBE0430579
పషరర: రషమకకటమమ భవనఇ

407
RBE1523794
పషరర: మమరగ రషఇపప ఇగగ

410
LHL3888450
పషరర: గగరగ కలమలర శషనఇ

413
RBE0602870
పషరర: పపపలల ఏసట రర

100-79/205

416
LHL3889599
పషరర: రషఇబబబగ బతత
త ల

100-79/604

419
RBE1310572
పషరర: రషజజరషవప పపపలల
తఇడడ:డ జజన పపపలల
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:42
లఇ: పప

399
RBE0432088
పషరర: బఇడనరర సఇధనతరషణణ

100-79/601

402
RBE1161116
పషరర: పపననమమ మనననఇ

100-79/203

405
RBE2170223
పషరర: వరషరరడడడ భవనఇ

100-79/605

తఇడడ:డ ననగగరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-169
వయససస:78
లఇ: పప
100-80/67

408
RBE0305375
పషరర: కకరణగకమలర

100-79/258

తఇడడ:డ డననయయలల
ఇఇటట ననఇ:7/169/1
వయససస:46
లఇ: పప
100-79/607

411
LHL3898665
పషరర: పదనమవత శషనఇ

100-79/608

భరత : గగరగకలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-171
వయససస:41
లఇ: ససత స
100-79/610

414
RBE0605642
పషరర: రషఇబబబగ బతత
త ల

100-79/204

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:37
లఇ: పప
100-79/611

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:37
లఇ: పప
100-79/613

100-79/598

భరత : ససరజష మనననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-168/1
వయససస:38
లఇ: ససత స

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-172
వయససస:33
లఇ: ససత స

భరత : రషజజరషవప పపపలల
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:38
లఇ: ససత స
418
RBE0428680
పషరర: నరసపఇహరషజ కలలకకరగ

100-79/603

తఇడడ:డ దడవదననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-171
వయససస:52
లఇ: పప

తలర : వనఇకటబడవమమ
ఇఇటట ననఇ:7-171
వయససస:33
లఇ: ససత స
415
RBE1362466
పషరర: ససజజత చనవష

401
RBE1203447
పషరర: ననగజఇదడఇ మలలర

396
RBE0146985
పషరర: బఇడనరర ససజజత

తఇడడ:డ రషజజరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:32
లఇ: ససత స

భరత : దయల కలమలర రషఇపప ఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-169
వయససస:31
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ననహహమయల
ఇఇటట ననఇ:7-170
వయససస:60
లఇ: పప
412
RBE0602854
పషరర: బతత
త ల ససజనత

100-79/600

భరత : వరషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-169
వయససస:70
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యలమఇధ రషమపప ఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-169
వయససస:31
లఇ: పప
409
LHL3887494
పషరర: మజరస ననగరఇడర

398
RBE0428474
పషరర: రషజజరషవప బఇడనరర

100-78/1012

భరత : రవకలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:32
లఇ: ససత స

భరత : అఇకలలల మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:29
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యలమఇద రషవప రషఇపప ఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-169
వయససస:25
లఇ: పప
406
RBE1523786
పషరర: దయల కలమలర రషఇపప ఇగగ

100-79/597

తఇడడ:డ సషమమయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:58
లఇ: పప

భరత : సషఇబయత
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:52
లఇ: ససత స
403
RBE1470103
పషరర: సనరషత పడకషశ రషఇపప ఇగగ

395
LHL4217279
పషరర: సషఇబయత బతత
త ల

393
RBE1676469
పషరర: రతనఇ కలమలరగ బతత
త ల
భరత : రవ కలమలర బతత
త ల
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:23
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మటట యత
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:57
లఇ: పప

భరత : రషజశశఖర
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:32
లఇ: ససత స
400
RBE0602821
పషరర: ససఇదరమమ బతత
త ల

100-79/595

భరత : శషఇతయత మలమళళపలర
ఇఇటట ననఇ:7-167/1
వయససస:42
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ హహసషన
ఇఇటట ననఇ:7-168
వయససస:50
లఇ: పప
397
RBE0147082
పషరర: బఇడనరర జజతత

392
LHL3899002
పషరర: అఇజమమ మలమళళపలర

417
LHL4217295
పషరర: అజయ బబబగ బతత
త ల

100-79/612

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-173
వయససస:35
లఇ: పప
100-79/614

420
RBE1677749
పషరర: శశశలజ కలలకకరగ

100-78/1013

భరత : ననగజఇదడ కలమలర కలలకకరగ
ఇఇటట ననఇ:7-174
వయససస:25
లఇ: ససత స
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421
RBE1213909
పషరర: కషశఇత కకరణ రషఇపప ఇగగ

100-78/1014

తఇడడ:డ యలమఇదరషవప రషఇపప ఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-175
వయససస:27
లఇ: పప
424
RBE0428508
పషరర: శశనవషసరషవప పపపలల

100-79/617

100-79/620

100-79/623

100-79/626

100-79/628

100-79/631

100-79/634

భరత : ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-178
వయససస:53
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE2170231
పషరర: సతనతనఇద మలతఇగగ

437
LHL4217345
పషరర: కకటటశరరరషవప పపపల

440
RBE0432203
పషరర: బతత
త ల అపరష

443
RBE1676659
పషరర: కవత కలలకకరగ

100-79/637

446
LHL3889573
పషరర: బబబగరషవప బతత
త ల

100-79/627

449
RBE0430611
పషరర: అననపవరష మమ బతత
త ల
భరత : వనఇకటనరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-178
వయససస:82
లఇ: ససత స

429
RBE0146373
పషరర: పపపలల శశభబరషణణ

100-79/622

432
LHL4217337
పషరర: వనఇకటటశరరరర కలలకకరగ

100-79/625

435
RBE1202944
పషరర: సఇదదప కలమలర పపపలల

100-78/1015

తఇడడ:డ పసదద కకటటశర రషవప పపపలల
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:28
లఇ: పప
100-79/629

438
LHL4217352
పషరర: కకటటశరరరషవప పపపలల

100-79/630

తఇడడ:డ సషమమతలల
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:49
లఇ: పప
100-79/632

441
RBE0602904
పషరర: పపపలల మఇగమమ

100-79/633

భరత : కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:43
లఇ: ససత స
100-79/635

444
RBE1214212
పషరర: శశనస ఆవపల

100-79/636

తఇడడ:డ పపలర యత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-177/1
వయససస:33
లఇ: పప
100-79/638

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-178
వయససస:35
లఇ: పప
100-79/640

100-79/619

తఇడడ:డ గగరరమబరగత
ఇఇటట ననఇ:7-176
వయససస:57
లఇ: పప

భరత : నరసపఇహ రషజ కలలకకరగ
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:32
లఇ: ససత స

భరత : రషఇబబబగ
ఇఇటట ననఇ:7-177-A
వయససస:32
లఇ: ససత స
448
RBE0430603
పషరర: ననగజఇదడఇ బతత
త ల

100-79/624

తలర : వనఇకటబడవమమ
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:32
లఇ: ససత స

భరత : కషససలల బతత
త ల
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:27
లఇ: ససత స
445
RBE0432195
పషరర: బతత
త ల ధనలకడమ

431
LHL4217311
పషరర: శశరషమగలల పపపలల

426
RBE0432161
పషరర: పపపలల మఇగమమ

భరత : రవఇదడననథ
ఇఇటట ననఇ:7-175/2
వయససస:41
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సషమమతలల
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:53
లఇ: పప

భరత : కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:37
లఇ: ససత స
442
RBE1240167
పషరర: సరగత బతత
త ల

100-79/621

తఇడడ:డ చననససతనరషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-176
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ సమమతలక
ఇఇటట ననఇ:7-177
వయససస:36
లఇ: పప
439
RBE0307256
పషరర: ఝలనస పపపలల

428
LHL4217329
పషరర: రవఇదడ ననథ పపపలల

100-79/616

భరత : శశ రషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-175
వయససస:38
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:7-175/A
వయససస:52
లఇ: పప

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-176
వయససస:57
లఇ: ససత స
436
LHL3889474
పషరర: శశనవషసరషవప పపపలల

100-79/618

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-175/1
వయససస:44
లఇ: పప

భరత : శశనవషసరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-175/3
వయససస:32
లఇ: ససత స
433
RBE0430595
పషరర: మరగయమమ కలలకకరగ

425
RBE0428516
పషరర: రమమష పపపలల

423
RBE0147173
పషరర: పపపలల వజయలకడమ
తఇడడ:డ వనఇకట నరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-175
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-175
వయససస:34
లఇ: పప

భరత : రమమష
ఇఇటట ననఇ:7-175
వయససస:32
లఇ: ససత స
430
RBE0602896
పషరర: పపపలల ననగమణణ

100-79/615

తఇడడ:డ శశరషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-175
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-175
వయససస:38
లఇ: పప
427
RBE0719328
పషరర: పపపలల కషశఇత కలమలరగ

422
LHL4217303
పషరర: యహనస పపపలల

447
RBE0428482
పషరర: కషససలల బతత
త ల

100-79/639

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-178
వయససస:33
లఇ: పప
100-79/641

450
RBE0432146
పషరర: బతత
త ల భబగత లకడమ

100-79/642

భరత : బబబగరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-178
వయససస:33
లఇ: ససత స
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451
RBE0606418
పషరర: ఆనఇదరషవప బతత
త ల

100-79/643

తఇడడ:డ కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-178
వయససస:62
లఇ: పప
454
RBE1742774
పషరర: సతశ బబ లలర దసద

100-80/68

100-79/647

100-79/650

100-79/653

100-79/206

100-79/657

100-79/818

భరత : చదనననరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:33
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE0306803
పషరర: పదనమవత చలకకరగ

467
RBE1636703
పషరర: మలధవ చరబబ యన

470
RBE0430637
పషరర: దనరరక రషమనబబ యన

473
LHL3898251
పషరర: మమరమమ రషమనబబ యన

100-78/1017

476
RBE0146746
పషరర: జరరరపప తతల ససనతన

100-79/654

479
RBE0989212
పషరర: ససజజత జఇగఇ
తఇడడ:డ రషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:27
లఇ: ససత స

459
RBE1240175
పషరర: మఇగగ ననయక జతనవత

100-79/649

462
RBE0430629
పషరర: భబలకడమ చఇతమళళ

100-79/652

465
RBE0306944
పషరర: చఇతమళళలలర రమలదడవ

100-79/655

తఇడడ:డ ససతనరషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-181
వయససస:33
లఇ: ససత స
100-79/656

468
RBE2491744
పషరర: ననగజశరర రషవప సపకషన

100-80/466

తఇడడ:డ కకటటశరరరషవప సపకషన
ఇఇటట ననఇ:7-181/1
వయససస:28
లఇ: పప
100-79/816

471
LHL3887635
పషరర: ఆనఇదరషవప రషమనబబ యన

100-79/817

తఇడడ:డ ననగభబషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:72
లఇ: పప
100-79/819

474
RBE0719336
పషరర: రషమనబబ యన భబలకడమ

100-79/820

భరత : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:37
లఇ: ససత స
100-79/821

తలర : లల
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:33
లఇ: ససత స
100-79/823

100-79/646

భరత : రవ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:45
లఇ: ససత స

భరత : ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:62
లఇ: ససత స

భరత : శశనస జఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:26
లఇ: ససత స
478
RBE0603043
పషరర: జఇగగల

100-79/651

భరత : ననగభబషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-182
వయససస:39
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-183
వయససస:48
లఇ: పప
475
RBE1635812
పషరర: రమణ జఇగఇ

461
LHL3886611
పషరర: చనఆనఇదరషవప పటబడ

456
RBE0603035
పషరర: షషక మహబబబ బ

తఇడడ:డ చకశఇ ననయక జతనవత
ఇఇటట ననఇ:7-179
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ సససదసలల చరబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-181-1
వయససస:22
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-182
వయససస:52
లఇ: పప
472
LHL3888419
పషరర: ననగరషజ రషమనబబ యన

100-79/648

తఇడడ:డ రషమగ
ఇఇటట ననఇ:7-181
వయససస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పషపయత
ఇఇటట ననఇ:7-181/1
వయససస:73
లఇ: పప
469
LHL3888997
పషరర: ననగభబషణఇ రషమనబబ యన

458
RBE1214246
పషరర: శశనస ఆవపల

100-78/1016

భరత : అలర షష
ఇఇటట ననఇ:7-178-A
వయససస:48
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పసదభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-180
వయససస:57
లఇ: పప

భరత : ససతనరషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-181
వయససస:52
లఇ: ససత స
466
LHL3888823
పషరర: వనఇకటటశరరరర పపపలల

100-79/645

తఇడడ:డ వనలలదదడ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-179
వయససస:48
లఇ: పప

భరత : మఇగగ ననయక జతనవత
ఇఇటట ననఇ:7-179
వయససస:67
లఇ: ససత స
463
RBE0306787
పషరర: పపషషలవత చఇతమళళ

455
RBE0606426
పషరర: అలర షష షషక

453
RBE1175653
పషరర: రతన బబయ బబ లలర దసద
తఇడడ:డ యలకకబగ బబ లలర దసద
ఇఇటట ననఇ:7-178/1
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసద మసషతన
ఇఇటట ననఇ:7-178A
వయససస:53
లఇ: పప

భరత : యలకకబగ
ఇఇటట ననఇ:7-179
వయససస:53
లఇ: ససత స
460
RBE1240183
పషరర: లకడమ బబయ జతనవత

100-79/644

తఇడడ:డ ఆనఇద రషవప బతత
త ల
ఇఇటట ననఇ:7-178
వయససస:29
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యకకబగ బబ లలర దసద
ఇఇటట ననఇ:7-178/1
వయససస:22
లఇ: పప
457
RBE0432237
పషరర: బబ లలర దసద వనఇకమమ

452
RBE1240274
పషరర: భవషన బతత
త ల

477
RBE0428532
పషరర: శశనస జఇగఇ

100-79/822

తఇడడ:డ రషమయత
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:31
లఇ: పప
100-79/824

100-79/825
480
RBE2170249
పషరర: వజయ కలమలర బనరరర మతనఇగర

తఇడడ:డ కకషషయత
ఇఇటట ననఇ:7-184
వయససస:60
లఇ: పప
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481
LHL3898962
పషరర: పపపలల ససశల పపపలల

100-79/826

భరత : ఏలయల
ఇఇటట ననఇ:7-184/1
వయససస:73
లఇ: ససత స
484
RBE1160134
పషరర: లలవణత జజల

100-78/1018

100-79/828

100-79/831

100-79/207

100-79/836

100-80/69

100-80/72

భరత : మయలజ
ఇఇటట ననఇ:7-189
వయససస:62
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

494
RBE0719237
పషరర: శవ ననగరషజ పపపలల

497
RBE0851626
పషరర: వల షషక

500
RBE0603118
పషరర: మదదన బ షషక

503
RBE1115246
పషరర: అలలర బబషష షషక

100-78/1023

506
RBE0110916
పషరర: మమలలల షషక

100-79/835

509
RBE0857789
పషరర: షషక సపలలర
భరత : ననగబలమరష
ఇఇటట ననఇ:7-189
వయససస:37
లఇ: ససత స

489
RBE0603050
పషరర: వజయమమ గగరశఇ

100-79/830

492
RBE0989220
పషరర: చన తరరపతమమ ఆవపల

100-79/833

495
RBE0110577
పషరర: మదదదఖలన పఠషన

100-79/834

తఇడడ:డ లలల సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-185/C
వయససస:48
లఇ: పప
100-79/837

498
RBE1749472
పషరర: ననగగర బబబగ పఠషన

100-78/1021

తఇడడ:డ మదదదఖలన పఠషన
ఇఇటట ననఇ:7-186
వయససస:22
లఇ: పప
100-80/70

501
RBE0851642
పషరర: బబల సససదన షషక

100-80/71

తఇడడ:డ బగడడ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-186
వయససస:35
లఇ: పప
100-80/73

504
RBE1160092
పషరర: రహహమ షషక

100-78/1022

భరత : బబజ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-186/A
వయససస:30
లఇ: ససత స
100-80/74

తఇడడ:డ వల
ఇఇటట ననఇ:7-186/A
వయససస:33
లఇ: పప
100-80/76

100-78/1020

తఇడడ:డ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:26
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ బగడడ సషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-186
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలలల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-186/A
వయససస:56
లఇ: పప
508
LHL3895729
పషరర: హహసషసనబ షషక

100-79/832

భరత : బగడడ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-186
వయససస:53
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ బగడడ సషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-186
వయససస:36
లఇ: పప
505
RBE1807924
పషరర: వల షషక

491
RBE0603084
పషరర: పఠషన కరరమ

486
RBE1676444
పషరర: పషవన మకకకల

భరత : అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:67
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మమలలల
ఇఇటట ననఇ:7-185D
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసరరసషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-186
వయససస:62
లఇ: పప
502
RBE0851659
పషరర: సససదన షషక

100-79/829

తఇడడ:డ పడసషదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-185A
వయససస:32
లఇ: పప

భరత : వల
ఇఇటట ననఇ:7-185D
వయససస:55
లఇ: ససత స
499
LHL4217360
పషరర: బగడడసషహహబ షషక

488
RBE0111906
పషరర: అశశక కలమలర జజల

100-75/1030

తఇడడ:డ ననగరజ మకకకల
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:23
లఇ: ససత స

భరత : మదదదఖలన
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:40
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పసద పడసషదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-185A
వయససస:37
లఇ: పప
496
RBE0603100
పషరర: షషక హససనన

100-78/1019

తఇడడ:డ రతనకలమలరగ
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:33
లఇ: పప

భరత : జయరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:52
లఇ: ససత స
493
LHL3889011
పషరర: మలర ఖలరరరనరషవప పపపలల

485
RBE1676428
పషరర: దయలమణణ మకకకల

483
RBE1675636
పషరర: ననగరషజ మకకకల
తఇడడ:డ పపలర యత మకకకల
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:42
లఇ: పప

భరత : ననగరషజ మకకకల
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రతనకలమలరగ
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:35
లఇ: పప
490
RBE0603068
పషరర: రతనకలమలరగ జజలల

100-79/827

భరత : రషమలరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-184/A
వయససస:57
లఇ: ససత స

భరత : వజయ కలమలర జజల
ఇఇటట ననఇ:7-185
వయససస:31
లఇ: ససత స
487
RBE0111344
పషరర: వజయ కలమలర జజల

482
RBE0432252
పషరర: జరరరపప తతల చఇదడ లల

507
RBE1474766
పషరర: జజన బబగఇ షషక

100-80/75

భరత : మమలలల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-186/A
వయససస:26
లఇ: ససత స
100-80/77

510
RBE0857797
పషరర: షషక ససలలతనన ననజయల

100-80/78

భరత : చన ననగబల మరష
ఇఇటట ననఇ:7-189
వయససస:35
లఇ: ససత స
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511
RBE1679703
పషరర: ఇసషమయల షషక

100-79/838

తఇడడ:డ ససభబన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-190
వయససస:21
లఇ: పప
514
RBE2170256
పషరర: హహససన బ షషక

100-80/81

100-80/936

100-80/86

100-80/89

100-80/92

100-79/839

100-80/94

తఇడడ:డ మయలజ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

524
RBE0430652
పషరర: కమలకలమలరగ పరగషష

527
RBE1453752
పషరర: వజడమమ చదటట పప గగ

530
RBE1855808
పషరర: కషశఇత కలమలర ఠమమసషటట

533
LHL3897345
పషరర: సరళకలమలరగ రషగగపషటట

100-80/97

536
RBE1161199
పషరర: కకఇడమమ తమమశశటట

100-80/90

539
RBE1532316
పషరర: రవ కలమలర తమమశశటట
తఇడడ:డ ససబబ రషవప తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:25
లఇ: పప

519
LHL3889771
పషరర: వజయకలమలర పటబడ

100-80/85

522
LHL3897337
పషరర: మరగయమమ పటబడ

100-80/88

525
RBE0606467
పషరర: పడసషద పషటడ

100-80/91

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:33
లఇ: పప
100-74/715

528
RBE1808021
పషరర: రవ కలమలర తమమశశటట

100-78/1024

తఇడడ:డ ససబబ రషవప తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:24
లఇ: పప
100-79/840

531
LHL2624476
పషరర: మరగయమమ పటబడ

100-80/93

భరత : లలబబనస
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:57
లఇ: ససత స
100-80/95

534
RBE0606459
పషరర: శశనస పటబడ

100-80/96

తఇడడ:డ లభబనస
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:31
లఇ: పప
100-80/98

భరత : నరసపఇహరషవప తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:28
లఇ: ససత స
100-80/100

100-80/83

భరత : ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:53
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ససబబబరషవప తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:34
లఇ: పప
538
RBE1240324
పషరర: జజన బబషష షషక

100-80/87

తఇడడ:డ ససబబ రషవప
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:61
లఇ: పప
535
RBE1160258
పషరర: నరసపఇహ రషవప తమమశశటట

521
LHL3887551
పషరర: వనఇకయత రషయపషటట

516
RBE2170272
పషరర: దనదనసషహహబ షషక

తఇడడ:డ యలర మఇద
ఇఇటట ననఇ:7-193
వయససస:42
లఇ: పప

భరత : సససదనరషవప చదటట పప గగ
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:29
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అకజకశరరరషవప చదటట పప గగ
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:28
లఇ: ససత స
532
LHL3889763
పషరర: లలభబనస పటబడ

100-80/84

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:36
లఇ: ససత స

భరత : మననహర రషవప పటబడ
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:38
లఇ: ససత స
529
RBE1742386
పషరర: ననగమలలర శరరగ చదటట పప గగ

518
LHL2624120
పషరర: ఆదదమమ పటబడ

100-80/80

తఇడడ:డ గగలలఇసషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-190
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ దననమగ
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆనఇద రషవప పటబడ
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:35
లఇ: పప
526
RBE1310556
పషరర: వనజజకడ పటబడ

100-80/82

భరత : వజయకలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-193
వయససస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:7-194
వయససస:62
లఇ: పప
523
LHL4217378
పషరర: మననహర రషవప పటబడ

515
RBE2170264
పషరర: ససభబన షషక

513
RBE0603134
పషరర: రహమతతననసష బబగఇ షషక
భరత : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:7-190
వయససస:39
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దనదనసషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-190
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససభబన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-190
వయససస:18
లఇ: ససత స
520
LHL3886280
పషరర: ఆనఇదరషవప పటబడ

100-80/79

తఇడడ:డ మయలజ
ఇఇటట ననఇ:7-190
వయససస:48
లఇ: పప

భరత : దనదనసషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-190
వయససస:62
లఇ: ససత స
517
RBE2518629
పషరర: సషబరష షషక

512
LHL3889169
పషరర: ననగగలమరష షషక

537
RBE1240316
పషరర: చన ననగగల మరష షషక

100-80/99

తఇడడ:డ మయలజ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:37
లఇ: పప
100-80/101

540
RBE1679794
పషరర: కకటటశరరగ పటబడ

100-80/102

తఇడడ:డ లలబబనస పటబడ
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:24
లఇ: ససత స
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541
RBE1857325
పషరర: ససబబబ రషవప తతమమసషటట

100-80/103

తఇడడ:డ వనఇకటపలయత
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:78
లఇ: పప
544
LHL2624286
పషరర: ససవషరత మమ మలతఇగగ

100-80/105

100-80/108

100-80/111

100-78/1026

100-80/114

100-80/117

100-80/119

భరత : అనల కలమలర ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-206
వయససస:27
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
RBE1994334
పషరర: వనఇకటటష నలర పప తతల

557
RBE0110874
పషరర: అశశక కలమలర కకతత

560
RBE2170298
పషరర: పపలలరరషవప కకతత

563
RBE1160266
పషరర: యయసమమ పసరరపప గగ

100-80/122

566
LHL2625044
పషరర: సనరతభవషన తతమబమరగ

100-78/1027

569
LHL2624146
పషరర: సససదమమ ననగరఇడర
భరత : జయరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-206
వయససస:50
లఇ: ససత స

549
RBE2170280
పషరర: అకజకశరరరషవప శశటట పప గగ

100-80/110

552
LHL3898988
పషరర: తరరమలమమ భవనఇ

100-80/113

555
RBE2483873
పషరర: ఎగయత నలర బబ తతల

100-79/432

తఇడడ:డ కకటయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:20
లఇ: పప
100-80/115

558
RBE1105130
పషరర: మమత మలతఇగగ

100-80/116

భరత : రషఇబబబగ మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:30
లఇ: ససత స
100-80/118

561
RBE1749464
పషరర: సషగర బబబగ పషరరపప గగ

100-78/1028

తఇడడ:డ వరయత పషరరపప గగ
ఇఇటట ననఇ:7-201
వయససస:22
లఇ: పప
100-80/120

564
RBE1161181
పషరర: వరయత పసరరపప గగ

100-80/121

తఇడడ:డ కకటయత పషరరపప గగ
ఇఇటట ననఇ:7-201
వయససస:43
లఇ: పప
100-80/123

భరత : అఇకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-203
వయససస:62
లఇ: ససత స
100-78/1029

100-80/107

భరత : పపలలరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-199
వయససస:77
లఇ: ససత స

భరత : వరయత పషరరపప గగ
ఇఇటట ననఇ:7-201
వయససస:41
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అపపలరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-201
వయససస:70
లఇ: పప
568
RBE1368837
పషరర: రజచలమమ ననగరఇడర

100-80/112

తఇడడ:డ సససదయత
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:58
లఇ: పప

భరత : చననకకషషషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-201
వయససస:62
లఇ: ససత స
565
RBE2170306
పషరర: చననకకషషమరరడడ మఇదపషటట

551
RBE0146613
పషరర: కకతత ససబబమమ

546
RBE0719344
పషరర: శశటట పప ఇగగ రతనకలమలరగ

తఇడడ:డ ఆశరషరదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-197
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలలరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:32
లఇ: ససత స
562
LHL3898624
పషరర: లకడమ మఇదపషటట

100-80/109

తఇడడ:డ కకటయత నలర పప తతల
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:36
లఇ: పప

భరత : పపలలరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:51
లఇ: ససత స
559
RBE1827229
పషరర: తరరపతమమ నలర బబ తతల

548
RBE0428540
పషరర: సససమలన శశటట పప ఇగగ

100-78/1025

భరత : పపనననరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-196
వయససస:47
లఇ: ససత స

భరత : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-197A
వయససస:77
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటష నలర పప ీదతతల
ఇఇటట ననఇ:7-200
వయససస:32
లఇ: ససత స
556
LHL2624401
పషరర: కసన
త రగ కకతనత

100-80/106

తఇడడ:డ అకజకశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-197
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ యయసప బగ
ఇఇటట ననఇ:7-197-28
వయససస:34
లఇ: ససత స
553
RBE1994318
పషరర: అఇకమమ నలర పప తతల

545
LHL2624351
పషరర: రషఇబబబగ మలతఇగగ

543
RBE1160035
పషరర: రజణగక లకడమ పప లలపలర
భరత : ససరజష పప లలపలర
ఇఇటట ననఇ:7-196
వయససస:30
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఏసప బగ
ఇఇటట ననఇ:7-196
వయససస:36
లఇ: పప

భరత : అకజకశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-197
వయససస:47
లఇ: ససత స
550
RBE0603159
పషరర: మలతఇగగ అరరణన

100-80/104

తఇడడ:డ ససబబబరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-195
వయససస:66
లఇ: ససత స

భరత : ఏసప బగ
ఇఇటట ననఇ:7-196
వయససస:57
లఇ: ససత స
547
LHL3899929
పషరర: మమరమమ శశటట పప ఇగగ

542
RBE1857408
పషరర: రమణ తతమమసషటట

567
RBE1804087
పషరర: అశశక ననగరఇడర

100-80/124

తఇడడ:డ జవ రతనఇ ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-205
వయససస:22
లఇ: పప
100-80/125

570
LHL3887445
పషరర: జయలరషవప ననగరఇడర

100-80/126

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:7-206
వయససస:59
లఇ: పప
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571
LHL3887544
పషరర: జవరతనఇ ననగరఇడర

100-80/127

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:7-206
వయససస:57
లఇ: పప
574
LHL2624047
పషరర: మరగయమమ ననగరఇడర

100-80/130

100-78/1030

100-80/929

100-80/136

100-79/841

581
RBE1726744
పషరర: మలధసరగ ననగరఇడర

584
RBE0111591
పషరర: చఇదడపషల వవలలలల

587
LHL2624039
పషరర: సతనతనఇదఇ మలతఇగగ

100-80/141

590
RBE1175869
పషరర: రవ మలతఇగగ

తఇడడ:డ దనవద ఆడదపప
ఇఇటట ననఇ:7-213
వయససస:29
లఇ: పప
100-80/145

భరత : కకపయత
ఇఇటట ననఇ:7-215
వయససస:38
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

596
RBE0112227
పషరర: అశశక ఆడదపప

100-80/137

599
LHL2624880
పషరర: శషఇతమమ ననగరఇడర
భరత : చనవనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-215
వయససస:65
లఇ: ససత స

579
LHL2624245
పషరర: చనమరగయమమ ననగరఇడర

100-80/134

582
LHL2624179
పషరర: మలరరక ననగరఇడర

100-80/135

585
RBE1944727
పషరర: చఇదడ పషల వవలలలల

100-80/138

తఇడడ:డ జజసఫ వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:7-211
వయససస:55
లఇ: పప
100-80/139

588
LHL2624229
పషరర: రషణణ మలతఇగగ

100-80/140

భరత : సతనతనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-212
వయససస:47
లఇ: ససత స
100-80/142

591
RBE2170314
పషరర: ఆదదయత నలర బబ తతల

100-80/143

తఇడడ:డ హనసమయత
ఇఇటట ననఇ:7-212
వయససస:62
లఇ: పప
100-78/1033

594
LHL2624252
పషరర: కకపషలమమ ఆడదపప

100-80/144

భరత : డడవడ
ఇఇటట ననఇ:7-213
వయససస:54
లఇ: ససత స
100-80/146

తఇడడ:డ దనవద
ఇఇటట ననఇ:7-213
వయససస:32
లఇ: పప
100-80/148

100-80/132

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:7-210
వయససస:48
లఇ: పప

భరత : అశశక ఆడదపప
ఇఇటట ననఇ:7-213
వయససస:26
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దననమగ
ఇఇటట ననఇ:7-213
వయససస:61
లఇ: పప
598
LHL2624302
పషరర: మరగయమమ ననగరఇడర

100-78/1031

తఇడడ:డ సతనతనఇదఇ మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-212
వయససస:27
లఇ: పప

100-78/1032 593
592
RBE1240050
RBE1240068
పషరర: రషజజ మహనరరషవప ఆడదపప
పషరర: ససధనరషణణ ఆడదపప

576
LHL4217386
పషరర: సతనతనఇదఇ ననగరఇడర

భరత : రతననకర
ఇఇటట ననఇ:7-209
వయససస:46
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ జజరగర
ఇఇటట ననఇ:7-212
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతనతనఇదఇ మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-212
వయససస:31
లఇ: పప

595
LHL3889656
పషరర: డడవడ అడదపప

100-80/133

తఇడడ:డ జజసఫ
ఇఇటట ననఇ:7-211
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతనతనఇదఇ మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-212
వయససస:23
లఇ: పప
589
RBE1162213
పషరర: వదనతసషగర మలతఇగగ

578
LHL2623981
పషరర: రతననకర ననగరఇడర

100-80/129

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:7-208
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలరక ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-210
వయససస:21
లఇ: ససత స

భరత : రవకలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-210
వయససస:36
లఇ: ససత స
586
RBE1673508
పషరర: జగ జవనరషవప మలతఇగగ

100-80/131

తఇడడ:డ యహనస
ఇఇటట ననఇ:7-209
వయససస:53
లఇ: పప

భరత : రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-209
వయససస:36
లఇ: ససత స
583
LHL2625333
పషరర: సతనతవత ననగరఇడర

575
LHL2625366
పషరర: పసదమరగయమమ ననగరఇడర

573
RBE0428615
పషరర: అనల కలమలర ననగజఇడర
తఇడడ:డ జయరషవ
ఇఇటట ననఇ:7-206
వయససస:31
లఇ: పప

భరత : సతనతనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-208
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అచచయత ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-209
వయససస:79
లఇ: పప
580
RBE0801274
పషరర: ససమత ననగరఇడర

100-80/128

భరత : అశశక
ఇఇటట ననఇ:7-206
వయససస:33
లఇ: ససత స

భరత : జవరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-207
వయససస:49
లఇ: ససత స
577
RBE1369017
పషరర: యహనస ననగరఇడర

572
RBE0146548
పషరర: ననగజఇడర లలవణత

597
LHL2624005
పషరర: మరగయదనసస ననగరఇడర

100-80/147

తఇడడ:డ చననవనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-215
వయససస:37
లఇ: పప
100-80/149

600
LHL2624898
పషరర: కలమలరగ ననగరఇడర

100-80/150

భరత : మరగయదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-215
వయససస:35
లఇ: ససత స
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601
LHL3889649
పషరర: కకపయత ననగరఇడర

100-80/151

తఇడడ:డ చనవనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-215
వయససస:45
లఇ: పప
604
RBE1113935
పషరర: ససజజత ననగజఇడర

100-80/154

100-78/1035

100-79/842

100-80/158

100-80/161

100-78/1038

100-80/164

భరత : గగపప నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-221/1
వయససస:27
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

614
RBE0112425
పషరర: రషజజష పషమగల

617
RBE0306837
పషరర: మమరర పషమగల

620
RBE1673482
పషరర: అశశక మలతఇగగ

623
RBE1175703
పషరర: అఇకమమ నలర బబ తతల

100-80/165

626
LHL4217394
పషరర: వరర ఇకయత తమమశశటట

100-80/159

629
RBE1742303
పషరర: దసరషరఇబ పపలపప ఇగగ
భరత : మహహష పపలపప ఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-222
వయససస:36
లఇ: ససత స

609
RBE1441187
పషరర: ఏలఆ అలలటట

100-78/1037

612
LHL2624211
పషరర: రరబబమమ కఇదసకకరగ

100-80/157

615
RBE0432286
పషరర: కఇదసకకరగ బబబ

100-80/160

తఇడడ:డ యలకకబగ
ఇఇటట ననఇ:7-218
వయససస:32
లఇ: ససత స
100-80/162

618
RBE1672963
పషరర: కషరగతక మలతఇగగ

100-75/1031

తఇడడ:డ పసలల మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-220
వయససస:22
లఇ: పప
100-79/843

621
LHL3896065
పషరర: మరగయమమ మలతఇగగ

100-80/163

భరత : పసలల
ఇఇటట ననఇ:7-220
వయససస:47
లఇ: ససత స
100-78/1039

624
RBE1175729
పషరర: వనఇకటటశరరరర నలర బబ తతల

100-78/1040

తఇడడ:డ అఇజయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-221
వయససస:30
లఇ: పప
100-80/166

తఇడడ:డ వనఇకటసషరమ
ఇఇటట ననఇ:7-221
వయససస:65
లఇ: పప
100-80/168

100-78/1034

భరత : యలకకబగ
ఇఇటట ననఇ:7-218
వయససస:62
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటశరరరర నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-221
వయససస:28
లఇ: ససత స

భరత : పసదదడవదననమగ
ఇఇటట ననఇ:7-221
వయససస:82
లఇ: ససత స
628
RBE1203066
పషరర: కకశషషవవణణ నలర బబ తతల

100-80/156

తఇడడ:డ పసలల మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-220
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-220
వయససస:56
లఇ: పప
625
LHL3899572
పషరర: పసదదఅననమమ ననగరఇడర

611
LHL2624161
పషరర: కలమలరగ ఆలలటట

606
RBE1368936
పషరర: బబబగ మలమడడ

తఇడడ:డ యయసయత అలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-217
వయససస:68
లఇ: పప

భరత : రషజజశ
ఇఇటట ననఇ:7-219
వయససస:38
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పసల మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-220
వయససస:29
లఇ: పప
622
RBE2170322
పషరర: పసలల మలతఇగగ

100-78/1036

తఇడడ:డ ఆరగగతఇ పషమగల
ఇఇటట ననఇ:7-218
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలకకబబ
ఇఇటట ననఇ:7-218
వయససస:30
లఇ: పప
619
RBE1673383
పషరర: వలసన బబబగ మలతఇగగ

608
RBE1441179
పషరర: వరగరనయ అలలటట

100-80/153

తఇడడ:డ యయసప బగ మలమడడ
ఇఇటట ననఇ:7-217
వయససస:41
లఇ: పప

భరత : ఏసప బగ
ఇఇటట ననఇ:7-218
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-218
వయససస:70
లఇ: పప
616
RBE0872515
పషరర: రషజజష కఇదసకలరర

100-80/155

భరత : ఏలఆ అలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-217
వయససస:57
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యలకకబగ కఇదసకకరగ
ఇఇటట ననఇ:7-218
వయససస:26
లఇ: ససత స
613
LHL2624237
పషరర: యలకకబగ కఇదసకకరగ

605
LHL2624203
పషరర: శషరమమ కఇదసకకరగ

603
RBE0851592
పషరర: మరగయ దనసస ననగజఇడర
తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-215
వయససస:35
లఇ: పప

భరత : యయషయత
ఇఇటట ననఇ:7-216
వయససస:82
లఇ: ససత స

భరత : బబబగ మలమడడ
ఇఇటట ననఇ:7-217
వయససస:37
లఇ: ససత స
610
RBE1661347
పషరర: బగజర కఇదసకకరగ

100-80/152

తఇడడ:డ చన వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-215
వయససస:31
లఇ: పప

భరత : డడవడ రషజ ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-215
వయససస:27
లఇ: ససత స
607
RBE1369066
పషరర: మరగయమమ మలమడడ

602
RBE0429019
పషరర: డడవడ రషజ ననగజఇడర

627
RBE1203041
పషరర: గగపప నలర బబ తతల

100-80/167

తఇడడ:డ శశనస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-221/1
వయససస:29
లఇ: పప
100-78/1041

630
LHL3887015
పషరర: చనమలణణకతఇ పపలపప ఇగగ

100-80/169

తఇడడ:డ లలజర
ఇఇటట ననఇ:7-222
వయససస:58
లఇ: పప
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631
LHL3899655
పషరర: పషడమకలమలరగ పపలపప ఇగగ

100-80/170

భరత : చనమలణణకతఇ
ఇఇటట ననఇ:7-222
వయససస:49
లఇ: ససత స
634
RBE0872440
పషరర: రవకకరణ పపలపప ఇగగ

100-80/173

100-80/174

100-80/177

100-78/1043

100-80/181

100-80/184

100-80/187

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
RBE1673474
పషరర: వఇశ ఆలలటట

647
RBE1470376
పషరర: జజససఫ ననగజఇడర

650
LHL3899671
పషరర: ఎమమలమమ మసషల

653
RBE0428581
పషరర: యలమఇద మసషల

100-80/190

656
RBE1202803
పషరర: మధసలత మసషల

100-79/845

659
LHL2625135
పషరర: సషమలమ జతఇ మసషల
భరత : వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:53
లఇ: ససత స

639
LHL2625408
పషరర: వనఇకయత ననగరఇడర

100-80/176

642
RBE1857358
పషరర: రఇబబబగ మలర

100-80/179

645
LHL2625234
పషరర: మరగయమమ ననగరఇడర

100-80/180

భరత : ఇరమయల
ఇఇటట ననఇ:7-224
వయససస:45
లఇ: ససత స
100-80/182

648
LHL2625226
పషరర: ససలలచనన రషణణ ననగరఇడర

100-80/183

భరత : జయలనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-225
వయససస:36
లఇ: ససత స
100-80/185

651
RBE0146357
పషరర: మసషల మమరర

100-80/186

భరత : అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:7-226
వయససస:35
లఇ: ససత స
100-80/188

654
RBE2170348
పషరర: వనఇకటరతనఇ మసషల

100-80/189

తఇడడ:డ ననగభబషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-226
వయససస:54
లఇ: పప
100-78/1044

భరత : మహహష మసషల
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:32
లఇ: ససత స
100-80/192

100-79/844

తఇడడ:డ కకటయత మలర
ఇఇటట ననఇ:7-223
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగభబషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-226
వయససస:51
లఇ: పప

భరత : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:7-227
వయససస:51
లఇ: ససత స
658
LHL2623858
పషరర: మహహష మసషల

100-80/178

భరత : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-226
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ననగభబషణఇ మసషల
ఇఇటట ననఇ:7-226
వయససస:43
లఇ: పప
655
LHL2625150
పషరర: మరగయమమ మసషల

641
RBE1742766
పషరర: నవన ననగరఇడర

636
RBE1855915
పషరర: మఇగమమ మలలర

తఇడడ:డ కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-223
వయససస:90
లఇ: పప

తఇడడ:డ యరగమయల ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-224
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-225
వయససస:50
లఇ: పప
652
RBE0428086
పషరర: అబడహఇ మసషల

100-80/175

తఇడడ:డ ఆనఇద ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-224
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-224
వయససస:53
లఇ: పప
649
RBE2170330
పషరర: జయలనఇదరషవప ననగరఇడర

638
LHL2625051
పషరర: యయశయత ననగరఇడర

100-80/172

భరత : రఇబబబగ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-223
వయససస:21
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యయషయత ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-223
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇరగమయల ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-224
వయససస:20
లఇ: పప
646
LHL2625457
పషరర: ఇరగమయల ననగరఇడర

100-78/1042

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-223
వయససస:49
లఇ: పప

భరత : వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-223
వయససస:82
లఇ: ససత స
643
RBE1731041
పషరర: పడసనన కలమలర ననగరఇడర

635
RBE1441195
పషరర: రతన కకషప ర ననగరఇడర

633
RBE0606475
పషరర: మహహష పపలపప ఇగగ
తఇడడ:డ చన మలణణకతఇ
ఇఇటట ననఇ:7-222
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ యయషయత ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-223
వయససస:25
లఇ: పప

భరత : యయషయత
ఇఇటట ననఇ:7-223
వయససస:47
లఇ: ససత స
640
LHL2625465
పషరర: కమలమమ ననగరఇడర

100-80/171

తఇడడ:డ చన మలణణకతఇ
ఇఇటట ననఇ:7-222
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన మలణణకతఇ
ఇఇటట ననఇ:7-222
వయససస:30
లఇ: పప
637
LHL2624989
పషరర: జజజ నమమ ననగరఇడర

632
RBE0428565
పషరర: వజయ కలమలర పపలపప ఇగగ

657
LHL2623759
పషరర: వనఇకయత మసషల

100-80/191

తఇడడ:డ ననగభబషణఇ
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:60
లఇ: పప
100-80/193

660
RBE0112532
పషరర: జయరషజ మసషల

100-80/194

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:35
లఇ: పప
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661
RBE0146654
పషరర: మసషల పపషలలతన

100-80/195

భరత : జయరషజ
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:31
లఇ: ససత స
664
LHL2623841
పషరర: వనఇకయత ననగరఇడర

100-80/198

100-78/1045

100-80/201

100-80/204

తఇడడ:డ వర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-230/A
వయససస:37
లఇ: పప
679
LHL3886033
పషరర: సఇసప నస ఆలలటట

100-80/208

100-80/211

తఇడడ:డ గగరవయత
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:39
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-80/205

680
LHL2624021
పషరర: చఇదడపషల ననగరఇడర

683
RBE1726728
పషరర: రరణగక ననగరఇడర

100-80/213

686
RBE2170355
పషరర: కకటటశరరరషవప ననగరఇడర

100-78/1048

689
RBE0147033
పషరర: పరగమ పడకషశఇమమ
భరత : కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:34
లఇ: ససత స

100-80/203

675
RBE1676618
పషరర: సపరరశ బబబగ ఆలలటట

100-76/353

678
LHL2624278
పషరర: రగజజమణణ ఆలలటట

100-80/207

భరత : సఇసప నస
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:38
లఇ: ససత స
100-80/209

681
LHL2624765
పషరర: మరగయమమ ననగరఇడర

100-80/210

భరత : చదడపషల
ఇఇటట ననఇ:7-232
వయససస:45
లఇ: ససత స
100-78/1049

684
LHL2625077
పషరర: మమరరజజతతసత ననగరఇడర

100-80/212

భరత : కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-233
వయససస:45
లఇ: ససత స
100-80/214

తఇడడ:డ లలజర
ఇఇటట ననఇ:7-233
వయససస:53
లఇ: పప
100-80/215

672
LHL2624187
పషరర: రమమష పటబడ

తఇడడ:డ సషమ సప నస ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-230/1
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశరర రషవప ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-233
వయససస:24
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ లకమయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-233
వయససస:50
లఇ: పప
688
RBE0112581
పషరర: కషశయత పరగమ

677
RBE1730993
పషరర: సషగర బబబగ పషరరలర

100-78/1047

తఇడడ:డ వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ లలజర
ఇఇటట ననఇ:7-232
వయససస:51
లఇ: పప

భరత : కలశపషదననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-232
వయససస:57
లఇ: ససత స
685
RBE1857432
పషరర: కకటయత మలలర

100-80/202

తఇడడ:డ రషజ రషవప పషరరలర
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఇసషసకల
ఇఇటట ననఇ:7-231
వయససస:42
లఇ: పప
682
RBE0430678
పషరర: మరగయమమ ననగరఇడర

674
RBE0307488
పషరర: భబగతమమ కడడయఇ

100-80/200

భరత : రషజజ రషవప
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:50
లఇ: ససత స

భరత : పపచచయత
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:41
లఇ: ససత స
100-80/206

666
RBE1679612
పషరర: గణణశ ననగరఇడర

100-78/1046 669
668
RBE1105171
RBE1978824
పషరర: చఇదడ శశఖర రరడడ మబలగగఇడర
పషరర: మలణణకతఇ పసరరలర

671
LHL2623965
పషరర: జజతత పటబడ

100-80/197

తఇడడ:డ వనఇకయత ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-229
వయససస:21
లఇ: పప

భరత : రమమష
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:35
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:59
లఇ: ససత స
676
RBE0111781
పషరర: సప మశశఖర రరడడడ కటటటకజలల

100-80/199

తఇడడ:డ పకకర రరడడడ మబలగగఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:52
లఇ: పప

భరత : వనఇకటరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:35
లఇ: ససత స
673
LHL2624914
పషరర: కమలమమ పటబడ

665
LHL2624815
పషరర: దదనమమ ననగరఇడర

663
RBE0605667
పషరర: అబడహఇ ననగజఇడర
తఇడడ:డ దడవష బకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:38
లఇ: పప

భరత : వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-229
వయససస:46
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సమమలల
ఇఇటట ననఇ:7-230
వయససస:27
లఇ: పప
670
LHL2623957
పషరర: పడమల పటబడ

100-80/196

భరత : అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:7-228
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-229
వయససస:58
లఇ: పప
667
RBE0991480
పషరర: నరజశ మలచరర

662
RBE0307512
పషరర: చదసతనత ననగజఇడర

687
RBE1441740
పషరర: కకపష దననఇ ననగజఇడర

100-78/1050

తఇడడ:డ లలజరర ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:62
లఇ: పప
100-80/216

690
RBE0872465
పషరర: పపషలలత ననగరఇడర

100-80/217

తఇడడ:డ కకపష దననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-234
వయససస:29
లఇ: ససత స
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691
RBE0991241
పషరర: సషఇబ సపవష రరడడ కకల

100-74/716

తఇడడ:డ రషమ రరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:7-235
వయససస:44
లఇ: పప
694
LHL2624054
పషరర: జజతత ననగరఇడర

100-80/234

100-80/237

100-80/240

100-80/243

100-78/1053

100-80/246

100-80/249

భరత : ఏసప బగ
ఇఇటట ననఇ:7-243
వయససస:87
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
RBE0991506
పషరర: రమదడవ కటటకషల

707
LHL3886090
పషరర: వరషరరడడడ కటటకషల

710
RBE0430686
పషరర: సషఇరషజతఇ తమమశశటట

713
LHL3896743
పషరర: ససబబబరతనమమ చఇదదలల

100-78/1055

716
LHL2625416
పషరర: దడవసహయఇ కషలవ

100-78/1051

719
RBE1425652
పషరర: జమలల బ షషక
భరత : అమర షషక
ఇఇటట ననఇ:7-243
వయససస:61
లఇ: ససత స

699
RBE1532472
పషరర: తరరపతమమ మలచరర

100-80/239

702
LHL3886801
పషరర: ఏససరతనఇ ననగరఇడర

100-80/242

705
RBE0991530
పషరర: ససజజత కటటకషల

100-78/1052

భరత : వనఇకట రతనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-239
వయససస:30
లఇ: ససత స
100-80/244

708
LHL3889664
పషరర: వనఇకట రతనన రరడడ కటటకల

100-80/245

తఇడడ:డ వరష రరడడడ కటటకల
ఇఇటట ననఇ:7-239
వయససస:38
లఇ: పప
100-80/247

711
LHL3887379
పషరర: భబసకరరషవప చఇదదలల

100-80/248

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-242
వయససస:47
లఇ: పప
100-80/250

714
RBE0991621
పషరర: పపడయలఇక భబరత కషలర

100-78/1054

భరత : మహహశ
ఇఇటట ననఇ:7-243
వయససస:30
లఇ: ససత స
100-80/251

తఇడడ:డ ఏసప బగ
ఇఇటట ననఇ:7-243
వయససస:70
లఇ: పప
100-80/253

100-80/236

తఇడడ:డ కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-238
వయససస:65
లఇ: పప

భరత : వనఇకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-242
వయససస:76
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సతత యత
ఇఇటట ననఇ:7-243
వయససస:33
లఇ: పప
718
RBE0430694
పషరర: కషశమమ కషలలవ

100-80/241

భరత : వరర ఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-241
వయససస:57
లఇ: ససత స

భరత : భబసకరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-242
వయససస:43
లఇ: ససత స
715
RBE0991654
పషరర: మహహశ కషలర

701
LHL2624260
పషరర: పపచచమమ మఇదన

696
LHL2624906
పషరర: అరరణకలమలరగ ననగరఇడర

భరత : నరజష మలచరర
ఇఇటట ననఇ:7-236
వయససస:25
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-239
వయససస:72
లఇ: పప

భరత : వరష రరడడడ కటటకల
ఇఇటట ననఇ:7-239
వయససస:61
లఇ: ససత స
712
LHL3896735
పషరర: సరరష లత చఇదదలల

100-80/238

భరత : సప శశఖరషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-239
వయససస:30
లఇ: ససత స

భరత : వరష రరడడడ కటటకల
ఇఇటట ననఇ:7-239
వయససస:60
లఇ: ససత స
709
RBE1310648
పషరర: వనఇకట రమణమమ కటటకల

698
RBE0857813
పషరర: ననగజఇడర మమరర

100-80/219

భరత : యలకకబగ
ఇఇటట ననఇ:7-235
వయససస:35
లఇ: ససత స

భరత : పడసషదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-237
వయససస:57
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యయసనరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-238
వయససస:38
లఇ: పప
706
RBE1309526
పషరర: వనఇకట రమణ కటటకల

100-80/235

భరత : రషఇబబబగ
ఇఇటట ననఇ:7-235
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సమమమలల మలచరర
ఇఇటట ననఇ:7-236
వయససస:24
లఇ: పప
703
RBE0428599
పషరర: యయసయత ననగజఇడర

695
LHL2624757
పషరర: యలకకబగ ననగరఇడర

693
RBE1105940
పషరర: తణణగరశమణణ వ ఎ
తఇడడ:డ అరరణనచలఇ వ టట
ఇఇటట ననఇ:7-235
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఏససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-235
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ యయసస రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-235
వయససస:36
లఇ: పప
700
RBE1583939
పషరర: అబడహఇ మలచరర

100-80/218

భరత : ఏససరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-235
వయససస:57
లఇ: ససత స

భరత : యయసయత
ఇఇటట ననఇ:7-235
వయససస:35
లఇ: ససత స
697
RBE0429035
పషరర: యయసయత ననగజఇడర

692
LHL2624310
పషరర: ఏసమమ ననగరఇడర

717
LHL2625424
పషరర: మరత మమ కషలలవ

100-80/252

భరత : దడవసహహయఇ
ఇఇటట ననఇ:7-243
వయససస:62
లఇ: ససత స
100-88/658

720
RBE1855105
పషరర: శషశవణణ కషలర

100-78/1056

తఇడడ:డ రషజ కషలర
ఇఇటట ననఇ:7-244
వయససస:20
లఇ: ససత స
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721
LHL3897261
పషరర: పడశషఇత కషలలవ

100-80/254

భరత : రషజ
ఇఇటట ననఇ:7-244
వయససస:52
లఇ: ససత స
724
RBE1532423
పషరర: వఇశ అలలటట

100-80/257

100-78/1057

100-80/261

100-80/264

100-80/267

100-80/270

100-80/273

తఇడడ:డ పషడమయత
ఇఇటట ననఇ:7-249
వయససస:40
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
LHL2624856
పషరర: మరగయమమ కషటటపలర

737
RBE0872333
పషరర: ఆషష కషటటపలర

740
LHL2624997
పషరర: ఎమమలతమమ కలఇపటట

743
RBE1160282
పషరర: మమరర పపపలల

100-80/276

746
LHL3887387
పషరర: పషడమయత తగరఇ

100-80/265

749
RBE0305672
పషరర: ఆనఇద కలమలర తగరఇ
తఇడడ:డ పడమయత
ఇఇటట ననఇ:7-249
వయససస:40
లఇ: పప

729
RBE1807957
పషరర: ఆనఇద కలమలర కలఇదనన

100-78/1058

732
RBE1162189
పషరర: సషగర బబబగ బబసపపప గగ

100-80/263

735
RBE0719211
పషరర: అశశక బబబగ ననగజఇడర

100-80/266

తఇడడ:డ జయ రషవప
ఇఇటట ననఇ:7-247
వయససస:34
లఇ: పప
100-80/268

738
RBE0872341
పషరర: నషష కషటటపలర

100-80/269

తఇడడ:డ వజయ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-247
వయససస:29
లఇ: ససత స
100-80/271

741
RBE0432351
పషరర: కలఇపషటట మరగయమమ

100-80/272

భరత : పసద సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-248
వయససస:34
లఇ: ససత స
100-80/274

744
RBE1166819
పషరర: సతనతనఇదఇ పపపలల

100-80/275

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప పపపలల
ఇఇటట ననఇ:7-248/A
వయససస:28
లఇ: పప
100-80/277

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-249
వయససస:72
లఇ: పప
100-80/279

100-80/259

తఇడడ:డ అబడహఇ బబసపపప గగ
ఇఇటట ననఇ:7-246
వయససస:27
లఇ: పప

భరత : సతనతనఇదఇ పపపలల
ఇఇటట ననఇ:7-248/A
వయససస:38
లఇ: ససత స

భరత : పషడమయత
ఇఇటట ననఇ:7-249
వయససస:47
లఇ: ససత స
748
RBE0111955
పషరర: శశఖర తగరఇ

100-80/262

భరత : ఏసప బగ
ఇఇటట ననఇ:7-248
వయససస:55
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యయసప బబ
ఇఇటట ననఇ:7-248
వయససస:29
లఇ: పప
745
LHL2624393
పషరర: రతనమమ తరఇగఇ

731
LHL4217402
పషరర: అబడహఇ బబసపపప గగ

726
RBE1310838
పషరర: రషజతఇ కలర

తఇడడ:డ ససబబబరషవప కలఇదనన
ఇఇటట ననఇ:7-246
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వజయ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-247
వయససస:31
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యలకకబగ
ఇఇటట ననఇ:7-248
వయససస:62
లఇ: పప
742
RBE0872507
పషరర: ననగరషజ కలఇపటట

100-80/260

భరత : వజయకలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-247
వయససస:53
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-247
వయససస:53
లఇ: ససత స
739
LHL2623809
పషరర: ఏసప బగ కలఇపటట

728
RBE0428094
పషరర: మరగయదనసస బబసపపప గగ

100-80/256

భరత : అశశక కలమలర కలర
ఇఇటట ననఇ:7-244 7TH WARD
వయససస:28
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దననయత
ఇఇటట ననఇ:7-246
వయససస:52
లఇ: పప

భరత : ఆనఇద కలమలర కలఇదన
ఇఇటట ననఇ:7-246
వయససస:36
లఇ: ససత స
736
RBE0857821
పషరర: వఇగబరగ జజజ నమమ

100-80/258

తఇడడ:డ జయరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-245
వయససస:37
లఇ: పప

భరత : అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:7-246
వయససస:47
లఇ: ససత స
733
RBE1857267
పషరర: పపషలలత కలఇదన

725
RBE2170363
పషరర: రషజ కషలవ

723
RBE0872481
పషరర: ససజనత ఆలలటట
తఇడడ:డ ఆనఇద
ఇఇటట ననఇ:7-244
వయససస:29
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఏసప బగ
ఇఇటట ననఇ:7-244
వయససస:60
లఇ: పప

భరత : మరగయదనసస బబసపపప గగ
ఇఇటట ననఇ:7-245
వయససస:38
లఇ: ససత స
730
LHL3899648
పషరర: మరగయమమ బబసపపప గగ

100-80/255

తఇడడ:డ రషజ
ఇఇటట ననఇ:7-244
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆనఇద అలలటట
ఇఇటట ననఇ:7-244
వయససస:27
లఇ: పప
727
RBE1676501
పషరర: ససవషరత బబసపపప గగ

722
RBE0606483
పషరర: అశశక కలమలర కలవ

747
RBE0111252
పషరర: ఇశశయయలల తగరఇ

100-80/278

తఇడడ:డ పషడమయత
ఇఇటట ననఇ:7-249
వయససస:35
లఇ: పప
100-80/280

750
RBE0307348
పషరర: తగరఇ మలధసరగ

100-80/281

భరత : ఆనఇద కలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-249
వయససస:38
లఇ: ససత స
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751
RBE0430702
పషరర: మరగయమమ తగరఇ

100-80/282

భరత : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-249
వయససస:77
లఇ: ససత స
754
LHL3887999
పషరర: లలజరర పపలపప గగ

100-80/284

100-80/287

100-78/1060

100-80/290

100-80/293

100-80/296

100-80/299

భరత : యయసప బగ
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:34
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

764
LHL3899663
పషరర: రగజమమ మసషల

767
RBE0601690
పషరర: ససజజత ననగజఇడర

770
LHL2623940
పషరర: రషజజష పటబడ

773
LHL2625374
పషరర: అచచమమ మలచరర

100-80/302

776
LHL2625119
పషరర: అననమమ మలచరర

100-80/291

779
RBE2170371
పషరర: మరగయదనసస మలచరర
తఇడడ:డ కకపయత
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:48
లఇ: పప

759
RBE1213875
పషరర: మరగయదనసస పటబడ

100-78/1059

762
LHL2624500
పషరర: మహనరషవప మసషల

100-80/289

765
RBE0430710
పషరర: ఉశషనమమ మసషల

100-80/292

భరత : ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:77
లఇ: ససత స
100-80/294

768
RBE0851600
పషరర: ఆనఇదబబబగ ననగజఇడర

100-80/295

తఇడడ:డ దడవష బకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:34
లఇ: పప
100-80/297

771
LHL2624153
పషరర: మరగయమమ పటబడ

100-80/298

భరత : ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-252
వయససస:61
లఇ: ససత స
100-80/300

774
LHL2624385
పషరర: మమరగ వసఇతకలమలరగ మలచరర

100-80/301

భరత : మరగయదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:35
లఇ: ససత స
100-80/303

భరత : కలశపయత
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:65
లఇ: ససత స
100-80/305

100-80/286

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:55
లఇ: పప

భరత : సషమయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-253
వయససస:52
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:72
లఇ: పప
778
RBE0432328
పషరర: మలచరర అరరణన

100-78/1061

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-252
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ వఇదనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-252
వయససస:68
లఇ: పప
775
LHL2625101
పషరర: కకపయత మలచరర

761
RBE1749431
పషరర: అననపవరష ఈద

756
LHL3897865
పషరర: రతనకలమలరగ పపలపప ఇగగ

తఇడడ:డ వనఇకయత పటబడ
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:28
లఇ: పప

భరత : బబబగ
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కషశరరడడడ ఇడన
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:34
లఇ: ససత స
772
LHL2625325
పషరర: ఆనఇదరషవప పటబడ

100-80/288

భరత : మహనరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:47
లఇ: ససత స

భరత : యలకకబగ
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:45
లఇ: ససత స
769
RBE1310978
పషరర: మలధవ ఇడన

758
RBE0432310
పషరర: పపలపప ఇగగ కవత

100-80/283

భరత : లలజరర
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:37
లఇ: ససత స

భరత : నరగస రరడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:32
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:46
లఇ: పప
766
RBE0430728
పషరర: కలమలరగ మసషల

100-80/285

భరత : రవకలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:32
లఇ: ససత స

భరత : రషజజష పటబడ
ఇఇటట ననఇ:7-251
వయససస:25
లఇ: ససత స
763
LHL2625093
పషరర: మరగయ దనసస పటట ట

755
LHL3888559
పషరర: మలణణకతఇ పపలపప ఇగగ

753
LHL2625085
పషరర: రజసలమమ పపలపప గగ
భరత : మలణణకతఇ
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:57
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ లజర
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:65
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలణణకతఇ
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:37
లఇ: పప
760
RBE1239921
పషరర: శశశలజ పటబడ

100-79/846

తఇడడ:డ అఇకలలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలణణకతఇ
ఇఇటట ననఇ:7-250
వయససస:42
లఇ: పప
757
LHL4217410
పషరర: రవకలమలర పపలపప గగ

752
RBE1804103
పషరర: గఇగయత నలర బబ తతల

777
LHL3886371
పషరర: ఏసప బగ మలచరర

100-80/304

తఇడడ:డ కకపయత
ఇఇటట ననఇ:7-254
వయససస:36
లఇ: పప
100-80/306

780
LHL2624294
పషరర: సలలమ తగరఇ

100-80/307

భరత : సనరతపడకషశరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-255
వయససస:52
లఇ: ససత స
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781
LHL2624948
పషరర: సనరతపడకషశరషవప తగరఇ

100-80/308

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-255
వయససస:60
లఇ: పప
784
RBE0692962
పషరర: వజయ కలమలర ననగజఇడర

100-80/310

100-78/1063

100-80/315

100-80/318

100-78/1064

100-80/323

100-80/326

తఇడడ:డ మమసష ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-261/1
వయససస:27
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE1166785
పషరర: గగరవయత తమమశశటట

797
LHL2625002
పషరర: రషహహలమమ ఆడదవప

800
LHL2623817
పషరర: మషష వవలలలల

803
LHL2624559
పషరర: ససవషరత మమ ననగరఇడర

100-80/329

806
LHL2623783
పషరర: మషష ననగరఇడర

100-80/319

809
RBE2170389
పషరర: కకపయత ననగరఇడర
తఇడడ:డ ఇసషసక
ఇఇటట ననఇ:7-261/1
వయససస:60
లఇ: పప

789
LHL3889326
పషరర: ఇసషడయయలల ఆడదపప

100-80/314

792
RBE0432385
పషరర: ననగజఇడర పషరరత

100-80/317

795
RBE1166751
పషరర: పషప తమశశటట

100-80/320

భరత : గగరవయత తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-258-1
వయససస:38
లఇ: ససత స
100-80/321

798
RBE0428102
పషరర: ఏసప బగ ఆడదపప

100-80/322

తఇడడ:డ దననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-260
వయససస:58
లఇ: పప
100-80/324

801
LHL2623924
పషరర: ససవషరత మమ వవలలలల

100-80/325

భరత : మషష
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:52
లఇ: ససత స
100-80/327

804
RBE1470343
పషరర: అశశక ననగజఇడర

100-80/328

తఇడడ:డ కకపయత ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:24
లఇ: పప
100-80/330

తఇడడ:డ ఇసషసక
ఇఇటట ననఇ:7-261/1
వయససస:65
లఇ: పప
100-80/332

100-80/312

భరత : దననయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-258
వయససస:41
లఇ: ససత స

భరత : మషష
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:57
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకపయత ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:25
లఇ: పప
808
RBE1310598
పషరర: రమలదడవ ననగజఇడర

100-80/316

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:60
లఇ: పప

భరత : కలశపయత
ఇఇటట ననఇ:7-261
వయససస:49
లఇ: ససత స
805
RBE1470350
పషరర: కకరణ కలమలర ననగజఇడర

791
LHL2624773
పషరర: దననయయలల ననగరఇడర

786
RBE0872556
పషరర: కలమలరర మమడగఇ

తఇడడ:డ సషలమన
ఇఇటట ననఇ:7-256-1
వయససస:70
లఇ: పప

భరత : యలకకబగ
ఇఇటట ననఇ:7-260
వయససస:50
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ యలకకబగ
ఇఇటట ననఇ:7-260
వయససస:31
లఇ: పప
802
LHL2624542
పషరర: మలరత మమ ననగరఇడర

100-80/313

తఇడడ:డ ఆచనరరతలల తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-258
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలకకబగ ఆడదపప
ఇఇటట ననఇ:7-260
వయససస:27
లఇ: పప
799
RBE0428623
పషరర: అశశక ఆడదపప

788
RBE0598276
పషరర: వనఇకట రతనఇ ఆడదపప

100-80/309

భరత : చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:7-256
వయససస:44
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-258
వయససస:55
లఇ: పప

భరత : దడవదననఇ గదదల
ఇఇటట ననఇ:7-258
వయససస:28
లఇ: ససత స
796
RBE1369108
పషరర: సషగర బబబగ ఆడదపప

100-80/311

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-256/1
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:7-257
వయససస:52
లఇ: పప
793
RBE1162338
పషరర: ససధనరషణణ గదదల

785
RBE0872531
పషరర: చఇదడ మమడగఇ

783
LHL3898236
పషరర: నరమల ఆడదవప
భరత : ఇశషశయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-256
వయససస:61
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-256
వయససస:49
లఇ: పప

భరత : వనఇకట రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-256-1
వయససస:27
లఇ: ససత స
790
LHL2623866
పషరర: యలకకబగ మసషల

100-78/1062

తఇడడ:డ చఇదడ మమడడగఇ
ఇఇటట ననఇ:7-256
వయససస:21
లఇ: పప

తలర : సరగజనమమ
ఇఇటట ననఇ:7-256
వయససస:49
లఇ: పప
787
RBE0991613
పషరర: వరమమ ఆడదపప

782
RBE1726777
పషరర: మధస మమడడగఇ

807
RBE1161223
పషరర: నరమల ననగజఇడర

100-80/331

తఇడడ:డ హహసషసన ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-261/1
వయససస:31
లఇ: ససత స
100-80/333

810
RBE1165019
పషరర: జజతత మఇజల

100-80/334

భరత : మణణ శశఖర మఇజల
ఇఇటట ననఇ:7-261-1
వయససస:29
లఇ: ససత స

Page 29 of 54

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-19
811
RBE1165027
పషరర: మణణ శశఖర మఇజల

100-80/335

తఇడడ:డ ననగయత మఇజల
ఇఇటట ననఇ:7-261-1
వయససస:33
లఇ: పప
814
RBE0432401
పషరర: ననగజఇడర సలలమ

100-80/337

100-80/339

100-80/342

100-80/345

100-80/348

100-80/351

100-80/354

భరత : అనసగగ రషజ
ఇఇటట ననఇ:7-265
వయససస:44
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE0606491
పషరర: దడవదననఇ గదదల

827
LHL3899911
పషరర: దడవదననమమ ననగఇడర

830
RBE1532563
పషరర: వజయ లకడమ ననగరఇడర

833
RBE0428110
పషరర: అనసగగరషజ ననగరఇడర

100-80/357

836
RBE0432484
పషరర: ననగజఇడర శకలఇతల

100-80/346

839
RBE2170397
పషరర: చననససతనరషమగలల మలతఇగగ
తఇడడ:డ పపచచయత
ఇఇటట ననఇ:7-265/1
వయససస:69
లఇ: పప

819
LHL3887486
పషరర: పడసషదరషవప ననగరఇడర

100-80/341

822
LHL3896131
పషరర: ససవషరత మమ గదదల

100-80/344

825
RBE0606509
పషరర: దననయయలల గదదల

100-80/347

తఇడడ:డ సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:73
లఇ: పప
100-80/349

828
RBE0305698
పషరర: రఇజజననబబగ ననగజఇడర

100-80/350

తఇడడ:డ మజజశ
ఇఇటట ననఇ:7-264
వయససస:32
లఇ: పప
100-80/352

831
LHL3886447
పషరర: హహసషసన ననగరఇడర

100-80/353

తఇడడ:డ పపలలపప
ఇఇటట ననఇ:7-265
వయససస:55
లఇ: పప
100-80/355

834
RBE0430751
పషరర: సరగజమమ ననగఇడర

100-80/356

భరత : ననహహమయల
ఇఇటట ననఇ:7-265
వయససస:67
లఇ: ససత స
100-80/358

తఇడడ:డ ననహహమయల
ఇఇటట ననఇ:7-265
వయససస:35
లఇ: ససత స
100-80/360

100-80/338

భరత : వవదమణణ
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ననహహమయల
ఇఇటట ననఇ:7-265
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననహహమయల
ఇఇటట ననఇ:7-265
వయససస:33
లఇ: ససత స
838
RBE0800862
పషరర: సరగత ననగరఇడర

100-80/343

భరత : రఇజన బబబగ ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-264
వయససస:28
లఇ: ససత స

భరత : హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:7-265
వయససస:49
లఇ: ససత స
835
RBE0432450
పషరర: ననగజఇడర ససనత

821
LHL3887023
పషరర: కకరణ కలమలర గదదల

816
LHL2624567
పషరర: మరగయమమ ననగరఇడర

తఇడడ:డ కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-262-2
వయససస:62
లఇ: పప

భరత : మజరస
ఇఇటట ననఇ:7-264
వయససస:52
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మజజశ ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-264
వయససస:28
లఇ: పప
832
LHL3896073
పషరర: కనకరఇ ననగఇడర

100-80/340

తఇడడ:డ దననయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ దననయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:51
లఇ: పప
829
RBE1101013
పషరర: పడతనప ననగజఇడర

818
LHL2623882
పషరర: ఇసషసకల ననగరఇడర

100-88/659

భరత : ఇసషసకల
ఇఇటట ననఇ:7-262/1
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దననయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:35
లఇ: పప

భరత : కకరణ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:33
లఇ: ససత స
826
LHL2624419
పషరర: వవదమన గదదల

100-78/1065

తఇడడ:డ పడసషదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-262-2
వయససస:39
లఇ: పప

భరత : దననయయలల
ఇఇటట ననఇ:7-263
వయససస:62
లఇ: ససత స
823
RBE0306902
పషరర: గదదల మరగయమమ

815
RBE1470293
పషరర: కకరణ బబబగ ననగజఇడర

813
RBE1161850
పషరర: రమలదడవ ననగజఇడర
తఇడడ:డ హహసషసన ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-261/1
వయససస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఇసషసకల ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-262
వయససస:24
లఇ: పప

భరత : పడసషదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-262/1
వయససస:57
లఇ: ససత స
820
LHL2624377
పషరర: అననమమ గదదల

100-80/336

భరత : ననగయత మఇజల
ఇఇటట ననఇ:7-261-1
వయససస:33
లఇ: ససత స

భరత : అదదయత
ఇఇటట ననఇ:7-261C
వయససస:34
లఇ: ససత స
817
RBE0430744
పషరర: వజయమమ ననగరఇడర

812
RBE1166744
పషరర: ససజజత మఇజల

837
RBE0432500
పషరర: ననగజఇడర ససగఇధద

100-80/359

తఇడడ:డ ననహహమయల
ఇఇటట ననఇ:7-265
వయససస:31
లఇ: ససత స
100-80/361

840
RBE0432435
పషరర: ననగజఇడర మరగయమమ

100-80/362

తఇడడ:డ ననహహమయల
ఇఇటట ననఇ:7-265-A
వయససస:43
లఇ: ససత స
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841
LHL2623999
పషరర: కకటటశరరరషవప ననగరఇడర

100-80/363

తఇడడ:డ కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-266
వయససస:48
లఇ: పప
844
LHL2624807
పషరర: మరగయమమ ననగరఇడర

100-80/366

100-80/369

100-80/372

100-80/375

100-80/378

100-80/381

100-76/354

భరత : పపరరషప తత ఇ
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:61
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

854
LHL2624468
పషరర: దడవభకఇ ననగరఇడర

857
LHL2624732
పషరర: మహహశరర రషవప

860
RBE0851675
పషరర: ఆనఇద బబబగ ననగరఇడర

863
RBE1369124
పషరర: రషణమమ పపలపప ఇగగ

100-80/384

866
LHL2624328
పషరర: కకపషలమమ ననగరఇడర

100-80/376

869
LHL2624443
పషరర: ఎలజబబతనడణణ ననగరఇడర
భరత : మధససనదనరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:39
లఇ: ససత స

849
LHL3897196
పషరర: చఇదడమమ ననగఇడర

100-80/371

852
RBE2170413
పషరర: కకటటశరరరషవప ననగరఇడర

100-80/374

855
LHL2624484
పషరర: పసద అననమమ ననగఇడర

100-80/377

భరత : దడవభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:67
లఇ: ససత స
100-80/379

858
LHL2625192
పషరర: ఆనఇద కలమలర ననగరఇడర

100-80/380

తఇడడ:డ దడవభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:39
లఇ: పప
100-80/382

861
RBE1240134
పషరర: చన తరరపతమమ ఆవపల

100-80/383

భరత : వనఇకటటష ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:27
లఇ: ససత స
100-78/1066

100-79/847
864
RBE1855717
పషరర: ససషమ వజయ కలమలరగ ననగరఇడర

తఇడడ:డ మధససనదన రషవప ననగరఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:20
లఇ: ససత స
100-80/385

భరత : మహహశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:39
లఇ: ససత స
100-80/387

100-80/368

తఇడడ:డ సతత యత
ఇఇటట ననఇ:7-267
వయససస:57
లఇ: పప

భరత : వజయ కలమలర పపలపప ఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:69
లఇ: పప
868
LHL2624435
పషరర: ససవషరత మమ ననగరఇడర

100-80/373

తఇడడ:డ దడవషబకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-268/2
వయససస:25
లఇ: పప
865
LHL2623973
పషరర: పపరరషప తత ఇ ననగరఇడర

851
RBE0606517
పషరర: మలరగయలదనసస ననగజఇడర

846
LHL3897006
పషరర: ననగమణణ ననగజఇడర

భరత : బగజర
ఇఇటట ననఇ:7-267
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పపరరషప తత ఇ
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:46
లఇ: పప

భరత : ఆనఇద కలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:35
లఇ: ససత స
862
RBE1470202
పషరర: సతష బబబగ ననగజఇడర

100-80/370

తఇడడ:డ ననరయత
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:85
లఇ: పప

భరత : దడవభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-268
వయససస:62
లఇ: ససత స
859
RBE0432617
పషరర: ననగజఇడర ససజజత

848
LHL2624013
పషరర: సససదమమ ననగఇడర

100-80/365

భరత : అకజకసరర రషవప ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-266
వయససస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-267
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతత యత
ఇఇటట ననఇ:7-267/2
వయససస:54
లఇ: పప
856
LHL2624526
పషరర: చన అననమమ ననగఇడర

100-80/367

భరత : కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-267
వయససస:69
లఇ: ససత స

భరత : మలరగయలదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-267
వయససస:32
లఇ: ససత స
853
LHL3886330
పషరర: బగజర ననగరఇడర

845
LHL3886314
పషరర: అకజకసస ననగరఇడర

843
LHL2624799
పషరర: మరగయమమ ననగరఇడర
భరత : కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-266
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-266
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతదత యత
ఇఇటట ననఇ:7-266
వయససస:59
లఇ: పప
850
RBE0432542
పషరర: ననగజఇడర దననమమ

100-80/364

భరత : కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-266
వయససస:52
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-266
వయససస:35
లఇ: ససత స
847
RBE2170405
పషరర: కషశయత ననగరఇడర

842
LHL2624708
పషరర: కమలమమ ననగరఇడర

867
LHL2624369
పషరర: ససఇదరమమ మలతఇగగ

100-80/386

భరత : చనన ససతనరషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:62
లఇ: ససత స
100-80/388

870
LHL2624724
పషరర: మధససనధనరషవప ననగరఇడర

100-80/389

తఇడడ:డ పపరరషప తత ఇ
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:47
లఇ: పప
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871
LHL2624740
పషరర: మరగయమమ రషఇపప ఇగగ

100-80/390

భరత : యలమఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-269
వయససస:52
లఇ: ససత స
874
RBE1532522
పషరర: సరరరపరషణణ మలతఇగగ

100-80/393

భరత : రమమష బబబగ మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-269/1
వయససస:29
లఇ: ససత స
877
RBE0146944
పషరర: మలతఇగగ మమరర

100-80/396

100-80/399

భరత : పసద భకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-270
వయససస:82
లఇ: ససత స
886
RBE0428656
పషరర: మలరగయలదనసస పసరగపప గగ
తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-270A
వయససస:37
లఇ: పప
889
RBE1470269
పషరర: వనఇకయత పటబడ

100-76/355

100-80/410

భరత : ననగజశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-273
వయససస:40
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-80/397

881
LHL2624674
పషరర: శశనస పటబడ

884
RBE0432534
పషరర: పటబడ కరరణ

887
RBE0432591
పషరర: పసరగపప గగ దననకలమలరర

890
LHL2624609
పషరర: చన అననమమ పటబడ

893
RBE1675966
పషరర: జజతతసత పటబడ

100-80/412

896
LHL2623874
పషరర: చనభకఇ పటబడ

100-80/400

899
RBE0305656
పషరర: వనఇకయత పటడ
తఇడడ:డ చన బకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-273
వయససస:35
లఇ: పప

100-80/398

882
LHL3889789
పషరర: ఆఇడడయ
డ ల పటబడ

100-80/401

తఇడడ:డ పసదభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-270
వయససస:60
లఇ: పప
100-80/403

885
RBE0112177
పషరర: రషజ పసరగపప గగ

100-80/404

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-270A
వయససస:40
లఇ: పప
100-80/406

888
RBE0432559
పషరర: పసరగపప గగ అరరణన

100-80/407

భరత : మలరగయలదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-270-A
వయససస:33
లఇ: ససత స
100-80/408

891
LHL2624930
పషరర: పడకషశరషవప పటబడ

100-80/409

తఇడడ:డ పసదభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-271
వయససస:55
లఇ: పప
100-75/1032

894
LHL2624583
పషరర: ఏలయల పటబడ

100-80/411

తఇడడ:డ పసదభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-272
వయససస:50
లఇ: పప
100-80/413

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-273
వయససస:75
లఇ: పప
100-80/415

879
LHL2624518
పషరర: మరగయమమ ననగజఇడర
భరత : ఆనఇద కలమలర ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:7-270
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఎలయత పటబడ
ఇఇటట ననఇ:7-272
వయససస:99
లఇ: ససత స

భరత : ఏలయల
ఇఇటట ననఇ:7-272
వయససస:45
లఇ: ససత స
898
LHL2624617
పషరర: గజశసమమ పసరరపప గగ

878
LHL2623833
పషరర: పసదభకఇ పటబడ

100-80/395

భరత : మలరగయలదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-269A
వయససస:33
లఇ: ససత స

భరత : పడకషశరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-271
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పడకషష రషవప ఫషటడ
ఇఇటట ననఇ:7-271
వయససస:28
లఇ: పప
895
LHL3896198
పషరర: ఎలశమమ పటబడ

876
RBE0432641
పషరర: మలతఇగగ సఇపవరష

100-80/394

భరత : రషజ
ఇఇటట ననఇ:7-270A
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పడకషశ రషవప పటబడ
ఇఇటట ననఇ:7-271
వయససస:26
లఇ: పప
892
RBE1162205
పషరర: వనఇకయత ఫషటడ

875
RBE2170421
పషరర: యలమఇదరషవప రషఇపప ఇగగ

భరత : వనఇకట రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-270
వయససస:33
లఇ: ససత స
100-80/405

100-80/392

తఇడడ:డ చనన ససతనరషమగలల మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-269/1
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇడడడ
ఇఇటట ననఇ:7-270
వయససస:35
లఇ: పప
100-80/402

873
RBE1162197
పషరర: రమమష బబబగ మలతఇగగ

తఇడడ:డ చనన ససతనరషమగలల మలతఇగగ
ఇఇటట ననఇ:7-269/1
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-270
వయససస:90
లఇ: పప

భరత : ఆఇడడయ
డ ల
ఇఇటట ననఇ:7-270
వయససస:52
లఇ: ససత స
883
LHL3896222
పషరర: వనఇకటనరసమమ పటబడ

100-80/391

తఇడడ:డ రషజజరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-269/1
వయససస:60
లఇ: పప

భరత : సతనతనఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:7-269-A
వయససస:39
లఇ: ససత స
880
LHL2624625
పషరర: సతతవవదఇ పటబడ

872
LHL2624427
పషరర: మరగయదనసస మలతఇగగ

897
LHL2624088
పషరర: పషరమమ పటబడ

100-80/414

భరత : చనభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-273
వయససస:67
లఇ: ససత స
100-80/416

900
RBE1855410
పషరర: మరగయమమ పసరరపప గగ

100-79/848

భరత : కకటయత పసరరపప గగ
ఇఇటట ననఇ:7-273/1
వయససస:68
లఇ: ససత స
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901
RBE1202969
పషరర: మరగయమమ పటడ

100-78/1067

భరత : రమమష పటడ
ఇఇటట ననఇ:7-274
వయససస:27
లఇ: ససత స
904
LHL2624922
పషరర: ఎలశమమ పటబడ

100-80/419

100-80/422

100-80/425

100-80/428

100-80/431

100-80/434

100-80/437

తఇడడ:డ ననగజశరర రషవప వఇజమబరగ
ఇఇటట ననఇ:7-278/1
వయససస:23
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE1240340
పషరర: శఇకర వరగతయల

917
LHL2623916
పషరర: మషష మగరగకకపవడడ

920
RBE0603233
పషరర: మగరగకకపవడడ బగజర

923
LHL2624831
పషరర: ఎసషత రరరషణణ వఇజమబరగ

100-80/440

926
RBE0430777
పషరర: మరగయమమ మగరగకకపవడడ

100-80/429

929
RBE1742758
పషరర: అశశక వఇజమబరగ
తఇడడ:డ ననగజశరర రషవప వఇజమబరగ
ఇఇటట ననఇ:7-278/1
వయససస:20
లఇ: పప

909
RBE0430769
పషరర: సతతవవదఇ పటబడ

100-80/424

912
LHL3896107
పషరర: కకటమమ పటబడ

100-80/427

915
RBE1240357
పషరర: పదమ వరగతయల

100-80/430

తఇడడ:డ శఇకర వరగతయల
ఇఇటట ననఇ:7-276
వయససస:29
లఇ: ససత స
100-80/432

918
LHL2624062
పషరర: శషఇతమమ మగరగకకపవడడ

100-80/433

భరత : దననయత
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:57
లఇ: ససత స
100-80/435

921
RBE1362961
పషరర: మరగయమమ మగరగకకపవడడ

100-80/436

భరత : మలరగయలదనసస
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:26
లఇ: ససత స
100-80/438

924
RBE0146738
పషరర: మగరగకకపవడడ యయసమమ

100-80/439

భరత : ననగమశశ
ఇఇటట ననఇ:7-278
వయససస:36
లఇ: ససత స
100-80/441

భరత : లలజర
ఇఇటట ననఇ:7-278
వయససస:48
లఇ: ససత స
100-79/849

100-80/421

భరత : మలణణకతఇ
ఇఇటట ననఇ:7-276
వయససస:52
లఇ: ససత స

భరత : ననగజశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-278
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మషస
ఇఇటట ననఇ:7-278
వయససస:55
లఇ: పప
928
RBE1673458
పషరర: కరజయ వఇజమబరగ

100-80/426

భరత : మజజష
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దననయత
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:29
లఇ: పప
925
RBE0428128
పషరర: లలజర మగరగకకపవడడ

911
LHL2623932
పషరర: మలణణకతఇ పటబడ

906
LHL4217428
పషరర: కకటటశరరరషవప పటబడ

భరత : మరగయకలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దననయత
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:37
లఇ: పప

భరత : మషష
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:35
లఇ: ససత స
922
RBE1362979
పషరర: మరగయలదనసస మగరగకకపవడడ

100-80/423

తఇడడ:డ థనవప వరగతయల
ఇఇటట ననఇ:7-276
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ మషస
ఇఇటట ననఇ:7-277
వయససస:65
లఇ: పప
919
LHL2624070
పషరర: దయలమణణ మగరగకకపవడడ

908
RBE0305961
పషరర: జయ రషవప కకతత పలర

100-80/418

తఇడడ:డ ఎరశభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:66
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఎరశభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-276
వయససస:60
లఇ: పప

భరత : ఎరశభకఇ
ఇఇటట ననఇ:7-276
వయససస:79
లఇ: ససత స
916
LHL2623908
పషరర: దననయత మగరగకకపవడడ

100-80/420

తఇడడ:డ చన యయసప బగ
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:36
లఇ: పప

భరత : రమమష పటబడ
ఇఇటట ననఇ:7-275/A
వయససస:32
లఇ: ససత స
913
LHL3897329
పషరర: అననమమ పటబడ

905
LHL3889987
పషరర: రమమష పటబడ

903
RBE0723502
పషరర: రమమష పటబడ
తఇడడ:డ ఆనఇద రషవప
ఇఇటట ననఇ:7-274
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశరరరషవ
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశరరరషవ
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:39
లఇ: పప
910
RBE1397711
పషరర: ససనతన పటబడ

100-80/417

భరత : చనఆనఇదరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-274
వయససస:49
లఇ: ససత స

భరత : కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-275
వయససస:57
లఇ: ససత స
907
LHL4217436
పషరర: మరగయకలమలర పటబడ

902
LHL2625010
పషరర: అననమమ పటబడ

927
RBE0857839
పషరర: అననపవరష మగరగకకపవడడ

100-80/442

భరత : యయససదననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-278
వయససస:46
లఇ: ససత స
100-80/443

930
LHL2625069
పషరర: ననగజశరరరషవప వఇజమబరగ

100-80/446

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:7-278-1
వయససస:52
లఇ: పప
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931
LHL2623742
పషరర: అననపవరషయత లఇజపలర

100-80/444

తఇడడ:డ రగశయత
ఇఇటట ననఇ:7-278/2
వయససస:53
లఇ: పప
934
RBE0432682
పషరర: మగరగకకపవడడ కకటటశరరగ

100-80/448

100-80/451

100-79/851

100-80/455

100-80/458

100-80/461

100-80/464

తఇడడ:డ ససబబన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-286
వయససస:27
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

944
LHL2624492
పషరర: ఇశషశఇతమమ పటబడ

947
RBE0603209
పషరర: మలతఇగగ ససధనరషణణ

950
RBE0872358
పషరర: రజన రషజవరపప

953
RBE1175646
పషరర: మరష బ షషక

100-80/465

956
RBE1175612
పషరర: మసషతన బ షషక

100-80/456

959
LHL3889961
పషరర: ససభబన షషక
తఇడడ:డ మసషతన వల
ఇఇటట ననఇ:7-286
వయససస:45
లఇ: పప

939
RBE1673524
పషరర: జజతతతత లఇజపలర

100-79/850

942
RBE1532282
పషరర: దదనవష వవలలలల

100-80/454

945
LHL2624666
పషరర: రషఇబబబగ మలతఇగగ

100-80/457

తఇడడ:డ కకషషయత
ఇఇటట ననఇ:7-282
వయససస:47
లఇ: పప
100-80/459

948
RBE0603225
పషరర: మఇగమమ రషజవరపప

100-80/460

భరత : రషమకకషష
ఇఇటట ననఇ:7-283
వయససస:57
లఇ: ససత స
100-80/462

951
LHL3895406
పషరర: బబ షషక

100-80/463

భరత : సససదసలల
ఇఇటట ననఇ:7-284
వయససస:79
లఇ: ససత స
100-78/1068

954
RBE1175661
పషరర: సససదనవల షషక

100-78/1069

తఇడడ:డ మరష వల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-285
వయససస:26
లఇ: పప
100-78/1070

భరత : చనన సససదన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-286
వయససస:28
లఇ: ససత స
100-78/1072

100-80/450

తఇడడ:డ ఇశషశయలల వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:7-279/A
వయససస:31
లఇ: పప

భరత : మరష వల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-285
వయససస:44
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మసషతన
ఇఇటట ననఇ:7-285
వయససస:55
లఇ: పప
958
RBE1175679
పషరర: సససదనవల షషక

100-80/453

తఇడడ:డ రషమకకషష
ఇఇటట ననఇ:7-283
వయససస:32
లఇ: ససత స

భరత : హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:7-284
వయససస:47
లఇ: ససత స
955
LHL4217451
పషరర: మరషవల షషక

941
RBE1532274
పషరర: రగజజ రషణణ వవలలలల

936
LHL2624641
పషరర: దనసస పటబడ

తఇడడ:డ అననపవరష యత
ఇఇటట ననఇ:7-279/A
వయససస:23
లఇ: ససత స

భరత : రషఇబబబగ
ఇఇటట ననఇ:7-282
వయససస:41
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రషమకకషష
ఇఇటట ననఇ:7-283
వయససస:33
లఇ: ససత స
952
LHL3895414
పషరర: జజన బ షషక

100-80/452

భరత : ఆఇడడయ
డ ల
ఇఇటట ననఇ:7-280
వయససస:45
లఇ: ససత స

భరత : వజయకలమలర బబనరరర
ఇఇటట ననఇ:7-282
వయససస:53
లఇ: ససత స
949
RBE0603258
పషరర: రషజవరపప లకకమ

938
LHL2624864
పషరర: యహనస పటబడ

100-80/447

తఇడడ:డ కషటయత
ఇఇటట ననఇ:7-279
వయససస:81
లఇ: పప

భరత : దదనవష వవలలలల
ఇఇటట ననఇ:7-279/A
వయససస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ దనసస
ఇఇటట ననఇ:7-280
వయససస:53
లఇ: పప
946
LHL2624955
పషరర: గజశస కలమలరగ మలతఇగగ

100-80/449

తఇడడ:డ దనసస
ఇఇటట ననఇ:7-279
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ అననపవరషయత
ఇఇటట ననఇ:7-279/A
వయససస:21
లఇ: పప
943
LHL2623791
పషరర: చన ఆఇడడయ
డ ల పటబడ

935
RBE0606525
పషరర: మజజష మగరగకకపవడడ

933
RBE0428672
పషరర: ననగరషజ మగరగకకపవడడ
తఇడడ:డ దవడడ
ఇఇటట ననఇ:7-278A
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ దనవదస
ఇఇటట ననఇ:7-278A
వయససస:38
లఇ: పప

భరత : దనసస
ఇఇటట ననఇ:7-279
వయససస:67
లఇ: ససత స
940
RBE1673532
పషరర: మరగయదనస లఇజపలర

100-80/445

భరత : అననపవరష యత
ఇఇటట ననఇ:7-278/2
వయససస:45
లఇ: ససత స

భరత : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:7-278A
వయససస:33
లఇ: ససత స
937
LHL2624823
పషరర: మరగయమమ పటబడ

932
LHL2624682
పషరర: ససవషరత మమ లఇజపలర

957
RBE1175620
పషరర: చనన సససదన షషక

100-78/1071

తఇడడ:డ ఇమలఇసష షషక
ఇఇటట ననఇ:7-286
వయససస:31
లఇ: పప
100-80/467

960
LHL3895687
పషరర: ఖలశఇ బ షషక

100-80/468

భరత : ననగగల మరష
ఇఇటట ననఇ:7-286
వయససస:37
లఇ: ససత స
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961
LHL3896446
పషరర: బబగఇ షషక

100-80/469

భరత : ఇమలమ సష
ఇఇటట ననఇ:7-286
వయససస:49
లఇ: ససత స
100-80/472

భరత : ససబబన
ఇఇటట ననఇ:7-287
వయససస:43
లఇ: ససత స
100-80/475

భరత : లచసచ
ఇఇటట ననఇ:7-289
వయససస:57
లఇ: ససత స
100-80/478

భరత : రవ ననయక
ఇఇటట ననఇ:7-289A
వయససస:32
లఇ: ససత స
100-78/1073

100-80/482

భరత : భక ననయక KETHAVATH
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:42
లఇ: ససత స
100-80/485

100-80/488

100-80/479

977
LHL3896313
పషరర: గగజ కజతనవత

980
RBE0428706
పషరర: ఠషగగర ననయక కజతనవత

983
RBE0305714
పషరర: హతరషమ ననయక ధనవత

100-78/1075

986
LHL3886389
పషరర: రషజజరషవప గగరశఇ

100-78/1074

989
LHL3886595
పషరర: వనఇకటటశరరరర దమగమ
తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-294/1
వయససస:35
లఇ: పప

969
RBE0428714
పషరర: రవ ననయక అఇగగతత

100-80/477

972
RBE0432716
పషరర: కజతనవతత బదదద

100-80/480

975
LHL3886876
పషరర: భక ననయక కజతవత

100-80/481

తఇడడ:డ గరమ ననయక కజతవత
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:46
లఇ: పప
100-80/483

978
RBE1166611
పషరర: తవరత ననయక కజతనవత

100-80/484

తఇడడ:డ గరమ ననయక కజతనవత
ఇఇటట ననఇ:7-293
వయససస:50
లఇ: పప
100-80/486

981
RBE0428722
పషరర: బబలల ననయక ధనవత

100-80/487

తఇడడ:డ బబసస ననయక ధనవత
ఇఇటట ననఇ:7-293/B
వయససస:39
లఇ: పప
100-80/489

984
RBE0432807
పషరర: సకకశ బబయ ధనవత

100-80/490

భరత : హతరషమ ధనవత
ఇఇటట ననఇ:7-293/C
వయససస:35
లఇ: ససత స
100-80/491

తఇడడ:డ సఇతతషఇ
ఇఇటట ననఇ:7-294
వయససస:78
లఇ: పప
100-80/493

100-80/474

భరత : రవ ననయక
ఇఇటట ననఇ:7-290
వయససస:40
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ గగరగయల ననయక ధనవత
ఇఇటట ననఇ:7-293/C
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ అనల కలమలర మరగశ
ఇఇటట ననఇ:7-294
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

974
RBE1731074
పషరర: గగరగ ననయక కజతనవత

966
LHL3886819
పషరర: వనఇకటటశరరరర కఇభఇపషటట

తఇడడ:డ సషవష ననయక అఇగగతత
ఇఇటట ననఇ:7-289/A
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ తవరత ననయక కజతనవత
ఇఇటట ననఇ:7-293/A
వయససస:35
లఇ: పప

భరత : బబలల ననయక ధననవత
ఇఇటట ననఇ:7-293/B
వయససస:36
లఇ: ససత స

భరత : రషజజరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-294
వయససస:62
లఇ: ససత స

100-80/476

భరత : తవరత ననయక
ఇఇటట ననఇ:7-293
వయససస:49
లఇ: ససత స

భరత : ఠషగగర కజతనవత
ఇఇటట ననఇ:7-293/A
వయససస:29
లఇ: ససత స

988
RBE2170439
పషరర: వనఇకషయమమ గగరశఇ

968
LHL4217469
పషరర: లచసచ ననయక
కజతనవత

971
LHL4217477
పషరర: రవ ననయక కజతనవతత

100-80/471

తఇడడ:డ చఇదడయత
ఇఇటట ననఇ:7-288
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ బక ననయక కజతనవత
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:21
లఇ: పప

976
RBE0430785
పషరర: లచచ కజతవషత

985
RBE1854892
పషరర: రషజజష మరగశ

100-80/473

తఇడడ:డ ధరషమననయక
ఇఇటట ననఇ:7-290
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ బక ననయక కజతనవత
ఇఇటట ననఇ:7-292
వయససస:23
లఇ: పప

982
RBE0432765
పషరర: కమల బబయ ధననవత

965
LHL3886629
పషరర: ననగగల మరష షషక

తఇడడ:డ గరమ
ఇఇటట ననఇ:7-289
వయససస:65
లఇ: పప

970
RBE0432732
పషరర: అఇగగతత నల

963
RBE0857847
పషరర: షషక ఖలసపఇబ
భరత : సససదన
ఇఇటట ననఇ:7-287
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మసషతన వల
ఇఇటట ననఇ:7-288
వయససస:41
లఇ: పప

967
LHL3895711
పషరర: లకడమ కజతనవత

979
RBE0146308
పషరర: శషఇత కజతనవత

100-80/470

భరత : మసషతన వల
ఇఇటట ననఇ:7-286
వయససస:67
లఇ: ససత స

964
RBE0857854
పషరర: షషక ననసర బ

973
RBE1731066
పషరర: బబబగ ననయక కజతనవత

962
LHL3898889
పషరర: సససదనబ షషక

987
LHL3895745
పషరర: అనఇతరషమగలల దమగమ

100-80/492

భరత : వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-294
వయససస:52
లఇ: ససత స
100-80/494

990
LHL3886587
పషరర: వనఇకయత దమగమ

100-80/495

తఇడడ:డ కకఇడయత
ఇఇటట ననఇ:7-294-1
వయససస:60
లఇ: పప
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991
RBE0428763
పషరర: ఆఇజనవయగలల దమగమ

100-80/496

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:33
లఇ: పప
994
LHL3889995
పషరర: బబజ షషక

100-80/499

100-80/502

100-80/505

100-80/508

100-80/511

100-80/514

100-78/1078

భరత : జమలయత
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:59
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 LHL3887056
పషరర: అఇకషళళళ నలర బబ తతల

1007 LHL3896362
పషరర: అఇకమమ ఆవపల

1010 RBE1175745
పషరర: గఇగమమ నలర బబ తతల

1013 RBE1175836
పషరర: మఇగమమ నలర బబ తతల

100-80/516

1016 LHL3886439
పషరర: అఇజ ఆవపల

100-80/509

1019 RBE0603324
పషరర: మఇగమమ ఆవపల
భరత : అఇజ
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:35
లఇ: ససత స

999
RBE0111716
పషరర: రబబబన షషక

100-80/504

1002 LHL3887049
పషరర: వనఇకయత తమమశశటట

100-80/507

1005 LHL3895273
పషరర: అఇకమమ నలర బబ తతల

100-80/510

భరత : నరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-300
వయససస:62
లఇ: ససత స
100-80/512

1008 LHL3896339
పషరర: అఇకమమ ఆవపల

100-80/513

భరత : పపలర యత
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:49
లఇ: ససత స
100-78/1076

1011 RBE1175786
పషరర: శశనస నలర బబ తతల

100-78/1077

తఇడడ:డ అఇకషలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-301/1
వయససస:28
లఇ: పప
100-78/1079

1014 LHL3886181
పషరర: అన ల కలమలర మరగశ

100-80/515

తఇడడ:డ బగజర
ఇఇటట ననఇ:7-302
వయససస:42
లఇ: పప
100-80/517

తఇడడ:డ జమలయత
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:37
లఇ: పప
100-80/519

100-80/501

తఇడడ:డ గగరవయత
ఇఇటట ననఇ:7-299
వయససస:47
లఇ: పప

భరత : గఇగయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-301/1
వయససస:28
లఇ: ససత స

భరత : అనల కలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-302
వయససస:36
లఇ: ససత స
1018 LHL3895844
పషరర: మహలకడమ ఆవపల

100-80/506

భరత : శశనస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-301/1
వయససస:28
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అఇకషలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-301/1
వయససస:33
లఇ: పప
1015 LHL3895851
పషరర: వనఇకటనరసమమ మరగశ

1001 RBE0693085
పషరర: కషశఇ బ పషఠన

996
RBE0111161
పషరర: ఆఇజనవయగలల కఇబఇపషటట

తఇడడ:డ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-298/A
వయససస:37
లఇ: పప

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-300
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వవలలదదడ
ఇఇటట ననఇ:7-301
వయససస:60
లఇ: పప
1012 RBE1175802
పషరర: గఇగయత నలర బబ తతల

100-80/503

తఇడడ:డ నరసయత
ఇఇటట ననఇ:7-300
వయససస:40
లఇ: పప

భరత : అఇకషళళ
ఇఇటట ననఇ:7-300
వయససస:35
లఇ: ససత స
1009 RBE2170454
పషరర: పపలర యత ఆవపల

998
RBE2170447
పషరర: చఇదడయత కఇభఇపషటట

100-80/498

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-298
వయససస:38
లఇ: పప

భరత : కషశఇ సససదన
ఇఇటట ననఇ:7-298/A
వయససస:36
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-299
వయససస:42
లఇ: ససత స
1006 LHL3896321
పషరర: మఇగమమ నలర బబ తతల

100-80/500

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-298
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ మదదద ఖలన
ఇఇటట ననఇ:7-298/A
వయససస:39
లఇ: పప
1003 RBE0430793
పషరర: దసరర తమమశశటట

995
LHL3895869
పషరర: ననగజశరరమమ కఇభఇపషటట

993
RBE1160233
పషరర: గఇగమమ దమగమ
భరత : ఆఇజనవయగలల దమగమ
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:28
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-298
వయససస:62
లఇ: ససత స

భరత : ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:7-298
వయససస:35
లఇ: ససత స
1000 RBE0112136
పషరర: ఖలసపఇ సససదన పఠషన

100-80/497

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-296
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ననసరర
ఇఇటట ననఇ:7-297/1
వయససస:41
లఇ: పప
997
RBE0147157
పషరర: కలఇభపషటట సషరత

992
RBE0603282
పషరర: దమగమ మలర శరరగ

1017 LHL3886702
పషరర: జమలయత ఆవపల

100-80/518

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:68
లఇ: పప
100-80/520

1020 RBE1804079
పషరర: కకఇడలల అవపల

100-80/521

తఇడడ:డ జజవలలసయల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-303
వయససస:24
లఇ: పప
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1021 RBE1175760
పషరర: వనఇకటమమ మలలర

100-78/1080

భరత : సపఇహదదడ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-303/1
వయససస:33
లఇ: ససత స
1024 LHL3895505
పషరర: తరరపతమమ ఆవపల

100-80/524

100-80/527

100-79/852

100-80/532

100-80/535

100-78/1081

100-80/540

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:80
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 RBE0857862
పషరర: చనమలర మమ ఆవపల

1037 RBE1310440
పషరర: మఇగయత మలలర

1040 LHL3895356
పషరర: ఆఇజమమ మలలర

1043 RBE0428755
పషరర: కకటయత మలలర

100-80/543

1046 RBE1203306
పషరర: ననగరషజ మలలర

100-80/533

1049 RBE2483691
పషరర: తరరపతత యత ఆవపల
తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-312
వయససస:48
లఇ: పప

1029 RBE0146845
పషరర: ఆవపల అఇజమమ

100-80/529

1032 RBE2170470
పషరర: బబ రశయత ఆవపల

100-80/531

1035 RBE1203686
పషరర: ససబబమమ ఆవపల

100-80/534

భరత : వనఇకటటశరరరర ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-307
వయససస:33
లఇ: ససత స
100-80/536

1038 RBE1310465
పషరర: పసద తరరపతమమ మలలర

100-80/537

తఇడడ:డ మఇగయత మళళళ
ఇఇటట ననఇ:7-308
వయససస:27
లఇ: ససత స
100-80/538

1041 LHL3895653
పషరర: వనఇకటమమ మలలర

100-80/539

భరత : పసదనరసపఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:52
లఇ: ససత స
100-80/541

1044 RBE1203215
పషరర: పసదద నరసపఇహ మలలర

100-80/542

తఇడడ:డ కకటయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:48
లఇ: పప
100-80/544

తఇడడ:డ పసదద నరసపఇహ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:32
లఇ: పప
100-80/546

100-80/526

తఇడడ:డ చనకకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-305
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ చన నరసపఇహ
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:33
లఇ: పప

భరత : ననగరషజ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:28
లఇ: ససత స
1048 RBE2170488
పషరర: పపచచయత మలలర

100-80/530

భరత : చన నరసపఇహహలల
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:47
లఇ: ససత స

భరత : ననగజశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:45
లఇ: ససత స
1045 RBE1203298
పషరర: చననతరరపతమమ మలలర

1031 LHL3895372
పషరర: ఆఇకమమ ఆవపల

1026 LHL4217485
పషరర: ననకషలల ఆవపల

భరత : ననగరషజ
ఇఇటట ననఇ:7-304A
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ నరగరఇహయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-308
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదద నరసపఇహ మలర
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:22
లఇ: ససత స
1042 LHL3895794
పషరర: అఇకమమ మలలర

100-80/528

భరత : పసద వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-307
వయససస:52
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకటయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-307
వయససస:38
లఇ: పప
1039 RBE1854934
పషరర: కకటటశరరగ మలర

1028 RBE2170462
పషరర: శశనస ఆవపల

100-80/523

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-304
వయససస:75
లఇ: పప

భరత : బబ రశయత
ఇఇటట ననఇ:7-305
వయససస:67
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఓబగలల
ఇఇటట ననఇ:7-307
వయససస:60
లఇ: పప
1036 RBE1203694
పషరర: వనఇకటటశరరరర ఆవపల

100-80/525

తఇడడ:డ ననకషలల
ఇఇటట ననఇ:7-304
వయససస:52
లఇ: పప

భరత : గఇగయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-305
వయససస:23
లఇ: ససత స
1033 LHL4217493
పషరర: పసదవనఇకయత ఆవపల

1025 LHL3895679
పషరర: ననకషలమమ ఆవపల

1023 LHL3889839
పషరర: కకఇడ ఆవపల
తఇడడ:డ ననకషలల
ఇఇటట ననఇ:7-304
వయససస:35
లఇ: పప

భరత : ననకషలల
ఇఇటట ననఇ:7-304
వయససస:67
లఇ: ససత స

భరత : కకఇడన
ఇఇటట ననఇ:7-304
వయససస:34
లఇ: ససత స
1030 RBE1804152
పషరర: అదదమమ మలలర

100-80/522

తఇడడ:డ యగయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-303/1
వయససస:36
లఇ: పప

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-304
వయససస:45
లఇ: ససత స
1027 RBE0432849
పషరర: ఆవపల అఇజమమ

1022 RBE1203025
పషరర: సపఇహదదడ మలలర

1047 RBE1804137
పషరర: గఇగయత మలలర

100-80/545

తఇడడ:డ పసదద నరసపఇహ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-309
వయససస:25
లఇ: పప
100-79/658

1050 RBE2483709
పషరర: గఇడయత ఆవపల

100-79/659

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-312
వయససస:23
లఇ: పప
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1051 RBE1803709
పషరర: యయసమమ మలలర

100-79/853

భరత : అఇజ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:22
లఇ: ససత స
1054 RBE1804145
పషరర: అఇజ మలలర

100-80/549

100-80/551

100-80/554

100-80/557

100-80/560

100-80/563

100-80/566

భరత : ననరషయణ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-318
వయససస:36
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE1214568
పషరర: అలవవలల నలర బబ తతల

1067 LHL3889367
పషరర: పపచచ కషశయత తమమశశటట

1070 RBE0430801
పషరర: కషశమమ తమమశశటట

1073 LHL3888872
పషరర: ఎరశయత మలలర

100-80/569

1076 RBE0428813
పషరర: ననరషయణ మలలర

100-80/558

1079 LHL3886579
పషరర: కకటయత నలర బబ తతల
తఇడడ:డ ఈగయత
ఇఇటట ననఇ:7-319
వయససస:47
లఇ: పప

1059 LHL3896347
పషరర: పడసనన నలర బబ తతల

100-80/553

1062 RBE0857474
పషరర: అఇజమమ నలర బబ తతల

100-80/556

1065 LHL3897071
పషరర: యలర మఇదమమ తమమశశటట

100-80/559

భరత : గగరవయత
ఇఇటట ననఇ:7-316/2
వయససస:87
లఇ: ససత స
100-80/561

1068 LHL4217527
పషరర: ననగయత తమమశశటట

100-80/562

తఇడడ:డ పపచచయత స
ఇఇటట ననఇ:7-317
వయససస:82
లఇ: పప
100-80/564

1071 RBE0430819
పషరర: మమరర తమమశశటట

100-80/565

భరత : పపచచ కషశయత
ఇఇటట ననఇ:7-317
వయససస:39
లఇ: ససత స
100-80/567

1074 LHL3895836
పషరర: ససబబమమ మలలర

100-80/568

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-318
వయససస:36
లఇ: ససత స
100-80/570

తఇడడ:డ పసద రషమగలల మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-318
వయససస:38
లఇ: పప
100-80/572

100-80/550

భరత : అఇకషళళళ
ఇఇటట ననఇ:7-316
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఎరశయత
ఇఇటట ననఇ:7-318
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఎరశయత
ఇఇటట ననఇ:7-318
వయససస:39
లఇ: పప
1078 RBE0432955
పషరర: అఇకమమ మలలర

100-80/555

భరత : ననగయత
ఇఇటట ననఇ:7-317
వయససస:72
లఇ: ససత స

భరత : బబల శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-317
వయససస:32
లఇ: ససత స
1075 RBE0428136
పషరర: శశనస మలలర

1061 LHL4217501
పషరర: అఇకషళళళ నలర బబ తతల

1056 LHL3886272
పషరర: కకటయత నలర బబ తతల

భరత : అఇకషళళళ
ఇఇటట ననఇ:7-316
వయససస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ననగయత
ఇఇటట ననఇ:7-317
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననగయత
ఇఇటట ననఇ:7-317
వయససస:53
లఇ: పప
1072 RBE0857482
పషరర: చలలర గగరరవమమ

100-80/552

భరత : వనఇకటటశ నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-316
వయససస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ గగరవయత
ఇఇటట ననఇ:7-316/2
వయససస:57
లఇ: పప
1069 LHL4217535
పషరర: ఏడడకకఇడలల తమమశశటట

1058 LHL3895190
పషరర: వనఇకటమమ నలర బబ తతల

100-80/548

తఇడడ:డ మగసలయత
ఇఇటట ననఇ:7-316
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ మగసలయత
ఇఇటట ననఇ:7-316
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ మగసలయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-316
వయససస:29
లఇ: పప
1066 LHL4217519
పషరర: పపచచయత తమమశశటట

100-78/1082

భరత : కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-316
వయససస:37
లఇ: ససత స

భరత : మగసలయత
ఇఇటట ననఇ:7-316
వయససస:67
లఇ: ససత స
1063 RBE1214535
పషరర: వనఇకటటశ నలర బబ తతల

1055 RBE1957166
పషరర: మగసలయత నలర బబ తతల

1053 LHL3895828
పషరర: వనఇకటమమ మలలర
భరత : ఆఇజనవయగలల
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:45
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకటయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-316
వయససస:75
లఇ: పప

తఇడడ:డ మగసలయత
ఇఇటట ననఇ:7-316
వయససస:37
లఇ: పప
1060 LHL3896438
పషరర: నరసమమ నలర బబ తతల

100-80/547

తఇడడ:డ పసదకకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-314
వయససస:25
లఇ: పప
1057 LHL3887080
పషరర: చన అఇకషళళళ నలర బబ తతల

1052 LHL3886694
పషరర: ఆఇజనవయగలల మలలర

1077 RBE0430827
పషరర: వనఇకటమమ మలలర

100-80/571

భరత : పసదరషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-318
వయససస:57
లఇ: ససత స
100-80/573

1080 LHL4217543
పషరర: శశనస నలర బబ తతల

100-80/574

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-319
వయససస:45
లఇ: పప
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1081 RBE0432906
పషరర: నలర బబ తతల బకకలమమ

100-80/575

భరత : కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-319
వయససస:43
లఇ: ససత స
1084 LHL3895810
పషరర: రమణమమ నలర బబ తతల

100-80/578

100-80/581

100-80/584

100-80/587

100-80/590

100-79/854

100-80/593

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:28
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 LHL3899127
పషరర: మఇగమమ ఆవపల

1097 RBE1203736
పషరర: నలమమ ఆవపల

1100 RBE1803691
పషరర: ఆశ నలర బబ తతల

1103 LHL3886025
పషరర: చన భకకలల ఆవపల

100-80/596

1106 RBE1856392
పషరర: గఇగయత అవపల

100-80/588

1109 RBE1944578
పషరర: వరర అఇకమమ అవపల
భరత : గఇగయత అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:21
లఇ: ససత స

1089 LHL3895133
పషరర: వనఇకటరమణ నలర బబ తత

100-80/583

1092 LHL3895737
పషరర: రమణ మలలర

100-80/586

1095 RBE1203637
పషరర: నలలవత ఆవపల

100-80/589

భరత : వనఇకటటసరరరర ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-324
వయససస:31
లఇ: ససత స
100-80/591

1098 RBE1203744
పషరర: వనఇకటటసస ఆవపల

100-80/592

తఇడడ:డ సప మయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-324
వయససస:33
లఇ: పప
100-79/855

1101 RBE1803717
పషరర: అఇశ ధననవథ

100-79/856

భరత : రషమ దనసస ధననవథ
ఇఇటట ననఇ:7-325
వయససస:23
లఇ: ససత స
100-80/594

1104 LHL3886256
పషరర: ఎరశయత ఆవపల

100-80/595

తఇడడ:డ చనభకకలల
ఇఇటట ననఇ:7-326
వయససస:47
లఇ: పప
100-79/208

తఇడడ:డ శశనస అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:23
లఇ: పప
100-79/858

100-80/580

భరత : పపలర యత
ఇఇటట ననఇ:7-323
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వరషసషరమ
ఇఇటట ననఇ:7-326
వయససస:67
లఇ: పప

భరత : ఎరశయత
ఇఇటట ననఇ:7-326
వయససస:42
లఇ: ససత స
1108 RBE1855394
పషరర: వనఇకటటశరరరర అవపల

100-80/585

భరత : శశనస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-325
వయససస:30
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ బబలల ననయక థననవత
ఇఇటట ననఇ:7-325
వయససస:26
లఇ: పప
1105 LHL3895026
పషరర: మహఇకషళ ఆవపల

1091 LHL3895331
పషరర: అఇకమమ ఆవపల

1086 LHL4217550
పషరర: ననగజశరరరషవప నలర బబ తతల

భరత : రషమగలల
ఇఇటట ననఇ:7-322
వయససస:47
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటశరరరర ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-324
వయససస:30
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకటయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-325
వయససస:33
లఇ: పప
1102 RBE1240290
పషరర: రషఇదనస ననయక థననవత

100-80/582

భరత : నరసపఇహ
ఇఇటట ననఇ:7-324
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సప మయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-324
వయససస:34
లఇ: పప
1099 RBE1803675
పషరర: శశనస నలర బబ తతల

1088 RBE1203728
పషరర: గఇగమమ నలర బబ తతల

100-80/577

తఇడడ:డ చన ననరయత
ఇఇటట ననఇ:7-321
వయససస:60
లఇ: పప

భరత : సప మయత
ఇఇటట ననఇ:7-323
వయససస:57
లఇ: ససత స

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-324
వయససస:47
లఇ: ససత స
1096 RBE1203645
పషరర: వనఇకటటశరరరర ఆవపల

100-80/579

భరత : శవయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-321/1
వయససస:28
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ గగపయత
ఇఇటట ననఇ:7-323
వయససస:41
లఇ: పప
1093 LHL3895240
పషరర: తరరపతమమ ఆవపల

1085 LHL3896354
పషరర: చనమహలకమమమ నలర బబ తత

1083 LHL3886678
పషరర: సషఇబయత నలర బబ తతల
తఇడడ:డ చన ననగయత
ఇఇటట ననఇ:7-321
వయససస:37
లఇ: పప

భరత : ననగజశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-321
వయససస:55
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ననగజశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-321
వయససస:33
లఇ: పప
1090 LHL3888898
పషరర: పపలర యత మలలర

100-80/576

భరత : ఆదదయత
ఇఇటట ననఇ:7-320
వయససస:52
లఇ: ససత స

భరత : సషఇబయత
ఇఇటట ననఇ:7-321
వయససస:35
లఇ: ససత స
1087 RBE0606541
పషరర: శవయత నలర బబ తతల

1082 LHL3895208
పషరర: పపలర మమ నలర బబ తత

1107 RBE1803667
పషరర: రషమగలమమ ఆవపల

100-79/857

భరత : వనఇకటటశరరరర ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:27
లఇ: ససత స
100-79/859

1110 LHL3888948
పషరర: వనఇకటటశరరరర ఆవపల

100-80/597

తఇడడ:డ చనభకకలల
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:52
లఇ: పప
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1111 LHL3899101
పషరర: వనఇకటరమణ ఆవపల

100-80/598

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:47
లఇ: ససత స
1114 RBE1203413
పషరర: తరరపతమమ ఆవపల

100-80/601

100-80/604

100-80/607

100-80/610

100-79/209

100-80/612

100-79/211

తఇడడ:డ కకటటశ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-333
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 RBE1855246
పషరర: చనన వరయత అవపల

1127 RBE1856467
పషరర: ననగగల నలర బబ తతల

1130 RBE0430843
పషరర: భబలకడమ ఆవపల

1133 RBE1856418
పషరర: తరరపతయత మలలర

100-80/615

1136 RBE1804129
పషరర: తరరపతయత మలర

100-78/1083

1139 LHL3895018
పషరర: వనఇకటరమణ ఆవపల
భరత : చనన శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-333
వయససస:35
లఇ: ససత స

1119 RBE1203389
పషరర: తరరపతమమ నలర బబ తతల

100-80/606

1122 RBE1369199
పషరర: రతత మమ గగనన

100-80/609

1125 RBE1856996
పషరర: వరయత అవపల

100-79/860

తఇడడ:డ యరశయత అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-330
వయససస:23
లఇ: పప
100-79/861

1128 LHL3888880
పషరర: చన ఎరశయత ఆవపల

100-80/611

తఇడడ:డ చనభకకలల
ఇఇటట ననఇ:7-331
వయససస:39
లఇ: పప
100-80/613

1131 RBE1856475
పషరర: వనఇకటటష మలర

100-79/210

తఇడడ:డ చనన కజశవపలల మలర
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:24
లఇ: పప
100-79/862

1134 RBE0430850
పషరర: వనఇకటమమ మలలర

100-80/614

భరత : చదనన కజశవపలల
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:45
లఇ: ససత స
100-80/616

తఇడడ:డ కకటయత మలర
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:21
లఇ: పప
100-79/863

100-80/603

భరత : యహనస
ఇఇటట ననఇ:7-328
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకటయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:21
లఇ: పప

భరత : కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:33
లఇ: ససత స
1138 RBE1856632
పషరర: అఇజ మలలర

100-80/608

భరత : చన ఎరశయత
ఇఇటట ననఇ:7-331
వయససస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చనన కజశవపలల మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:21
లఇ: పప
1135 RBE0989196
పషరర: లకడమ మలలర

1121 RBE1369165
పషరర: యహనస గగనన

1116 RBE1857143
పషరర: గఇగయత ఆవపల

భరత : శశనస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-328
వయససస:32
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ శశనస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-331
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనభకకలల
ఇఇటట ననఇ:7-331
వయససస:39
లఇ: పప
1132 RBE1856533
పషరర: కకటయత మలలర

100-80/605

తఇడడ:డ యరశయత అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-330
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన ఎరశయత అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-331
వయససస:20
లఇ: పప
1129 LHL3888963
పషరర: చనన శశనస ఆవపల

1118 RBE0719245
పషరర: శశనస నలర బబ తతల

100-80/600

తఇడడ:డ శశనస ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-328
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదకకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-328
వయససస:65
లఇ: పప
1126 RBE1807403
పషరర: వరయత అవపల

100-80/602

తఇడడ:డ ఏడడ కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:7-328
వయససస:37
లఇ: పప

భరత : సమరష ననయక థననవత
ఇఇటట ననఇ:7-328
వయససస:47
లఇ: ససత స
1123 RBE2170496
పషరర: కకఇడలల నలర బబ తతల

1115 RBE1203652
పషరర: తరరపతమమ ఆవపల

1113 RBE0989659
పషరర: వనఇకటయత ఆవపల
తఇడడ:డ పసద శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:29
లఇ: పప

భరత : శశనస ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:43
లఇ: ససత స

భరత : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:7-328
వయససస:57
లఇ: ససత స
1120 RBE1240308
పషరర: లకడమ థననవత

100-80/599

తఇడడ:డ వనఇకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:27
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-327
వయససస:27
లఇ: ససత స
1117 LHL3895109
పషరర: నరసమమ నలర బబ తత

1112 RBE0989303
పషరర: తరరపతమమ ఆవపల

1137 RBE2170504
పషరర: చదననకజశవపలల మలలర

100-80/617

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-332
వయససస:50
లఇ: పప
100-80/618

1140 LHL3895091
పషరర: తరరపతమమ మలలర

100-80/619

భరత : చదఇచయత
ఇఇటట ననఇ:7-333
వయససస:72
లఇ: ససత స
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1141 LHL3899093
పషరర: మహఇకషళ మలలర

100-80/620

భరత : కకటటష
ఇఇటట ననఇ:7-333
వయససస:37
లఇ: ససత స
1144 RBE1856574
పషరర: తరరపతయత మలర

100-79/212

100-80/624

100-80/627

100-80/630

100-80/633

100-80/636

100-79/864

తఇడడ:డ వరయత
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:65
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 RBE1203397
పషరర: నరసపఇహ ఆవపల

1157 RBE1214428
పషరర: నరసపఇహ ఆవపల

1160 RBE2170512
పషరర: గగపయత నలర బబ తతల

1163 RBE0603381
పషరర: నలర బబ తతల నరసమమ

100-80/640

1166 RBE1857168
పషరర: చనన తరరపతమమ ఆవపల

100-80/631

1169 LHL3897311
పషరర: హనసమమమ నలర బబ తత
భరత : చనకకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:55
లఇ: ససత స

1149 RBE0989675
పషరర: ఆదదయత మలలర

100-80/626

1152 LHL3895513
పషరర: అఇకమమ నలర బబ తతల

100-80/629

1155 RBE1203405
పషరర: బగదడవ ఆవపల

100-80/632

భరత : నరసపఇహ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:32
లఇ: ససత స
100-80/634

1158 RBE1214469
పషరర: భబలకడమ ఆవపల

100-80/635

భరత : నరసపఇహ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:31
లఇ: ససత స
100-80/637

1161 RBE1833177
పషరర: గగపప ఆవపల

100-79/213

తఇడడ:డ శశనస ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:20
లఇ: పప
100-80/638

1164 RBE1214329
పషరర: వనఇకటటశ ఆవపల

100-80/639

తఇడడ:డ శశనస ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:28
లఇ: పప
100-80/641

భరత : అఇజ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:22
లఇ: ససత స
100-80/642

100-80/623

భరత : గగపయత
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:51
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:41
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ శశనస ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:24
లఇ: పప
1168 LHL3888922
పషరర: చనకకటయత నలర బబ తతల

100-80/628

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇజ అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-337
వయససస:22
లఇ: ససత స
1165 RBE1804111
పషరర: అఇజ ఆవపల

1151 RBE0603373
పషరర: నలబబ తతల చననఅఇజమమ

1146 LHL3895364
పషరర: తరరపతమమ మలలర

తఇడడ:డ చదఇచయత
ఇఇటట ననఇ:7-334
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననకషలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:33
లఇ: పప

భరత : తరరపతయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:27
లఇ: ససత స
1162 RBE1856269
పషరర: చనన తరరపతమమ అవపల

100-80/625

తఇడడ:డ నసకషలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననకషలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:33
లఇ: పప
1159 RBE1223627
పషరర: అఇకమమ ఆవపల

1148 RBE0989642
పషరర: కకటయత మలలర

100-78/1084

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-334
వయససస:35
లఇ: ససత స

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-335
వయససస:48
లఇ: ససత స

భరత : అఇకషలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-336
వయససస:33
లఇ: ససత స
1156 RBE1214287
పషరర: అఇకషలల ఆవపల

100-80/622

తఇడడ:డ చదఇచయత
ఇఇటట ననఇ:7-334
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబగబలల
ఇఇటట ననఇ:7-335
వయససస:52
లఇ: పప
1153 RBE1203348
పషరర: తరరపతమమ ఆవపల

1145 LHL3886249
పషరర: వనఇకటటశరరరర మలలర

1143 RBE1955129
పషరర: తరరపతయత మలలర
తఇడడ:డ వనఇకటటష మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-334
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ చదఇచయత
ఇఇటట ననఇ:7-334
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-334
వయససస:28
లఇ: ససత స
1150 LHL3886686
పషరర: శశనస నలర బబ తతల

100-80/621

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-333
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటష మలర
ఇఇటట ననఇ:7-334
వయససస:22
లఇ: పప
1147 RBE0989360
పషరర: సషఇబ మలలర

1142 LHL4217568
పషరర: చదఇచయత మలలర

1167 RBE1166454
పషరర: మరగయమమ మలర

100-75/1033

భరత : యయరశయత మలర
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:36
లఇ: ససత స
100-80/643

1170 RBE0603407
పషరర: మలర మలరజమమ

100-80/644

భరత : ఎరశయత
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:34
లఇ: ససత స

Page 41 of 54

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-19
1171 RBE1162353
పషరర: వనఇకటటష నలర బబ తతల

100-80/645

తఇడడ:డ వరయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:32
లఇ: పప
1174 RBE1160779
పషరర: ననగరషజ నలర బబ తతల

100-85/27

100-80/650

100-80/653

100-80/656

100-80/659

100-80/662

100-80/665

భరత : కషమమశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-342/4
వయససస:37
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE0837500
పషరర: తరరమగనషసటట లకడమ

1187 RBE0851683
పషరర: రషజ బతత
త ల

1190 RBE2170520
పషరర: గఇగయత బతత
త ల

1193 RBE0110981
పషరర: రఫప పఠషన

100-80/668

1196 LHL3896404
పషరర: జజన బ షషక

100-80/657

1199 LHL3888831
పషరర: లకమయత కలఇబబ
తఇడడ:డ దదబబయత కలఇబబ
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:58
లఇ: పప

1179 RBE1214766
పషరర: గఇగమమ ఆవపల

100-80/652

1182 RBE0111765
పషరర: ననగరషజ ఆవపల

100-80/655

1185 LHL3895265
పషరర: మఇగమమ బతత
త ల

100-80/658

భరత : గఇగయత
ఇఇటట ననఇ:7-341
వయససస:62
లఇ: ససత స
100-80/660

1188 RBE1214725
పషరర: రమణమమ మలలర

100-80/661

తలర : వనఇకటమమ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-341
వయససస:38
లఇ: ససత స
100-80/663

1191 RBE1240373
పషరర: కకఇడమమ ఓరరచ

100-80/664

భరత : శశనస ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:7-341/1
వయససస:37
లఇ: ససత స
100-80/666

1194 LHL3887585
పషరర: జజన షషక

100-80/667

తఇడడ:డ మసషతన
ఇఇటట ననఇ:7-342/3
వయససస:67
లఇ: పప
100-80/669

భరత : జజన
ఇఇటట ననఇ:7-342/3
వయససస:62
లఇ: ససత స
100-80/670

100-80/649

తఇడడ:డ పసదవనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-340/A
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:7-342/1
వయససస:35
లఇ: పప

భరత : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:7-342/3
వయససస:43
లఇ: ససత స
1198 RBE0430868
పషరర: లకడమ కటబట

100-80/654

తఇడడ:డ పపలర యత
ఇఇటట ననఇ:7-341
వయససస:70
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలర యత ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:7-341/1
వయససస:52
లఇ: పప
1195 LHL3896396
పషరర: గగరవమమ చలలర

1181 LHL3888914
పషరర: గగపయత ఆవపల

1176 RBE0428805
పషరర: శశనస ఆవపల

భరత : వనఇకటటశ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:28
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ గఇగయత
ఇఇటట ననఇ:7-341
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతతననరషయణ రరడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:7-341
వయససస:68
లఇ: పప
1192 RBE1240381
పషరర: శశనస ఓరరచ

100-80/651

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-340-C
వయససస:37
లఇ: ససత స

భరత : యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:7-341
వయససస:32
లఇ: ససత స
1189 RBE1310622
పషరర: రషమ రరడడడ కకల

1178 RBE1214741
పషరర: వనఇకటటశ ఆవపల

100-80/647

తఇడడ:డ గగపయత
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషమకకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-340A
వయససస:53
లఇ: పప
1186 RBE0433011
పషరర: బతత
త ల కకటటశరరగ

100-80/648

తఇడడ:డ గగపయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:29
లఇ: పప

భరత : శశనస మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:43
లఇ: ససత స
1183 RBE0428730
పషరర: నరసపఇహ ఆవపల

1175 LHL3896370
పషరర: వనఇకటమమ ఆవపల

1173 RBE1164680
పషరర: నగజష నలర బబ తతల
తఇడడ:డ కకటయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:28
లఇ: పప

భరత : గగపయత
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:61
లఇ: ససత స

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-340
వయససస:34
లఇ: ససత స
1180 RBE1857788
పషరర: ససబబమమ మలలర

100-80/646

భరత : నగజష నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చన కకటయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-338
వయససస:30
లఇ: పప
1177 RBE0432930
పషరర: ఆవపల ననగమమ

1172 RBE1162445
పషరర: రమణమమ నలర బబ తతల

1197 LHL3887072
పషరర: గగవఇదస చలలర

100-80/671

తఇడడ:డ వరయత
ఇఇటట ననఇ:7-342-3
వయససస:59
లఇ: పప
100-80/672

1200 LHL3899044
పషరర: పపషషలవత కలఇభబ

100-80/673

భరత : లకమయత
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:47
లఇ: ససత స
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1201 LHL4217576
పషరర: శశనస కలఇబబ

100-80/674

తఇడడ:డ లకమయత కలఇబబ
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:33
లఇ: పప
1204 RBE1203777
పషరర: శశనస ఆవపల

100-80/677

100-80/680

100-80/683

100-80/686

100-80/689

100-78/1086

100-80/693

భరత : పసద వనఇకటటష ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-348-A
వయససస:27
లఇ: ససత స
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1214 LHL3889920
పషరర: మలలర శరరరషవప కకనమఇచల

1217 RBE1807965
పషరర: పవన కలమలర కకనమఇచల

1220 LHL3900149
పషరర: పషపషరతనఇ కకనమఇచల

1223 RBE1214378
పషరర: తరరపతమమ ఆవపల

100-80/702

1226 RBE1175810
పషరర: పసద వనఇకటటష ఆవపల

100-80/687

1229 RBE1203124
పషరర: కకఇడలల ఆవపల
తఇడడ:డ కకటటసస ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-348-A
వయససస:33
లఇ: పప

1209 RBE1166678
పషరర: రషజ కటబట

100-80/682

1212 RBE1162395
పషరర: రమణ నలర బబ తతల

100-80/685

1215 LHL3889946
పషరర: వరయత కకనమఇచల

100-80/688

తఇడడ:డ కకఇడలరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-344
వయససస:35
లఇ: పప
100-78/1085

1218 RBE1310721
పషరర: రమణమమ యళపప

100-80/690

భరత : వరషశజ యళపప
ఇఇటట ననఇ:7-344/2
వయససస:57
లఇ: ససత స
100-80/691

1221 LHL3900156
పషరర: లకడమ కకనమఇచల

100-80/692

భరత : కకఇడలరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-345
వయససస:67
లఇ: ససత స
100-80/694

1224 RBE1532407
పషరర: మలరత మమ బతత
త ల

100-80/695

భరత : యలర మఇద బతత
త ల
ఇఇటట ననఇ:7-346
వయససస:26
లఇ: ససత స
100-78/1087

తఇడడ:డ కకటటసస ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-348/A
వయససస:29
లఇ: పప
100-80/704

100-80/679

భరత : ఏడడకకఇడలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-343C
వయససస:41
లఇ: ససత స

భరత : అఇకషలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-346
వయససస:28
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటశరర రషవప
ఇఇటట ననఇ:7-346/1
వయససస:53
లఇ: ససత స
1228 RBE1202977
పషరర: లకడమ ఆవపల

100-80/684

భరత : తనతనరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-345
వయససస:37
లఇ: ససత స

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-345
వయససస:42
లఇ: ససత స
1225 RBE0433110
పషరర: మమకష దసరర

1211 RBE1166728
పషరర: ససరజష కటబట

1206 RBE1214170
పషరర: వనఇకటటశ ఆవపల

తఇడడ:డ గఇడకయ కటబట
ఇఇటట ననఇ:7-343-1
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ తనత రషవప కకనమఇచల
ఇఇటట ననఇ:7-344/2
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలర యత పసఇదదట
ఇఇటట ననఇ:7-345
వయససస:71
లఇ: పప
1222 LHL3900164
పషరర: కనకమహలకడమ కకనమఇచల

100-80/681

తఇడడ:డ కకఇడలరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-344
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడలరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-344
వయససస:42
లఇ: పప
1219 RBE1213081
పషరర: మలర యత వలమల

1208 RBE1166645
పషరర: సరగజన కటబట

100-80/676

తఇడడ:డ నరసపమమ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ రషజ కటబట
ఇఇటట ననఇ:7-343-1
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ పప తతరషజ నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-343C
వయససస:43
లఇ: పప
1216 LHL3889953
పషరర: తనతనరషవప కకనమఇచల

100-80/678

భరత : రషజ కటబట
ఇఇటట ననఇ:7-343-1
వయససస:43
లఇ: ససత స

భరత : శశనవషస కలఇబబ
ఇఇటట ననఇ:7-343-1
వయససస:33
లఇ: ససత స
1213 RBE1162452
పషరర: ఏడడకకఇడలల నలర బబ తతల

1205 RBE1214162
పషరర: తరరపతమమ ఆవపల

1203 RBE0606566
పషరర: శశనస నలర బబ తతల
తఇడడ:డ నరసపఇహ
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:37
లఇ: పప

భరత : శశనస ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:27
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటశ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:38
లఇ: ససత స
1210 RBE1166694
పషరర: పషరరత కలఇబబ

100-80/675

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ నరసపమమ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-343
వయససస:28
లఇ: పప
1207 RBE1223619
పషరర: లకడమ ఆవపల

1202 RBE0603423
పషరర: శవమమ నలర బబ తతల

1227 RBE0433177
పషరర: ఆవపల లకడమ

100-80/703

భరత : కకటటశ
ఇఇటట ననఇ:7-348-A
వయససస:58
లఇ: ససత స
100-80/705

1230 RBE1203710
పషరర: కకటటశ ఆవపల

100-80/706

తఇడడ:డ వనఇకటటశ ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-348-A
వయససస:53
లఇ: పప
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1231 RBE1958081
పషరర: రషమ మహ లకడమ తమమశశటట

100-78/1088

తఇడడ:డ వరయత తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:25
లఇ: ససత స
1234 RBE1856160
పషరర: ఏడడకకఇడలల నలర బబ తతల

100-79/866

100-80/709

100-80/712

తఇడడ:డ వరయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/1
వయససస:47
లఇ: పప
1243 LHL3896925
పషరర: రమణ తమమశశటట

100-80/715

100-80/718

100-80/721

100-80/724

తఇడడ:డ గగవఇద రషవప తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-349/3
వయససస:24
లఇ: ససత స
1258 LHL3895539
పషరర: పప లమమ మలలర
భరత : చన వరయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/4
వయససస:37
లఇ: ససత స
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1241 LHL3887429
పషరర: శశనస తమమససటట

1242 LHL3888849
పషరర: గగవఇదస తమమససటట

100-80/713

1244 RBE0433185
పషరర: తమమషసటట ఆదదలకడమ

1247 RBE1203454
పషరర: రవణమమ నలర బబ తతల

1250 LHL3890001
పషరర: శశనస గగగగల

1253 LHL3886918
పషరర: గగవఇదస తమమశశటట

1256 RBE1857499
పషరర: ఆదయత నలర బబ తతల

1259 LHL3899457
పషరర: రషమగలమమ చలలర
భరత : వరయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/4
వయససస:67
లఇ: ససత స

100-80/708

100-80/711

100-80/714

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:7-349/1
వయససస:38
లఇ: పప
100-80/716

1245 RBE0433243
పషరర: కలఇచపప ననగమణణ

100-80/717

తఇడడ:డ హనసమఇతత
ఇఇటట ననఇ:7-349/1
వయససస:31
లఇ: ససత స
100-80/719

1248 RBE1203488
పషరర: పదమ నలర బబ తతల

100-80/720

భరత : ననగజసస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/1
వయససస:27
లఇ: ససత స
100-80/722

1251 RBE0430876
పషరర: గగరరలకడమ తమమశశటట

100-80/723

భరత : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:7-349/2
వయససస:35
లఇ: ససత స
100-80/725

1254 LHL3896420
పషరర: ననగమమ తమమశశటట

100-80/726

భరత : గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:7-349/3
వయససస:42
లఇ: ససత స
100-80/728

తఇడడ:డ కజశవపలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/3
వయససస:23
లఇ: పప
100-80/730

1239 RBE1635945
పషరర: వరయత తమమశశటట
తఇడడ:డ శశనస తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-349/3
వయససస:52
లఇ: పప
100-80/727

1236 RBE1203017
పషరర: తరరపతమమ నలర బబ తతల

తఇడడ:డ చన వనఇకటటసరరరర నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-349/2
వయససస:38
లఇ: పప

భరత : చనన బబబయ
ఇఇటట ననఇ:7-349/2
వయససస:42
లఇ: ససత స
1255 RBE1857192
పషరర: శవ కలమలరగ తమమశశటట

100-80/710

భరత : ననగరషజ నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/1
వయససస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వరషసషరమ
ఇఇటట ననఇ:7-349/2
వయససస:70
లఇ: పప
1252 RBE0857490
పషరర: వనఇకటబడవమమ తమమశశటట

1238 RBE1203140
పషరర: వనఇకటటశరరరర నలర బబ తతల

100-79/865

భరత : వనఇకటటశరరరర నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:7-349/1
వయససస:31
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకటయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/1
వయససస:28
లఇ: పప
1249 LHL3887007
పషరర: వనఇకటటశరరరర గగగగల

100-80/707

తఇడడ:డ వరయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/1
వయససస:52
లఇ: పప

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-349/1
వయససస:47
లఇ: ససత స
1246 RBE1203074
పషరర: ననగజసస నలర బబ తతల

1235 LHL3896149
పషరర: పసద మహలకమమమ నలర బబ తత

1233 RBE1661297
పషరర: శవ తమమశశటట
తఇడడ:డ శశనస తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:21
లఇ: పప

భరత : ననగజశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:61
లఇ: ససత స

భరత : గఇగరషజ నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:27
లఇ: ససత స
1240 LHL3887064
పషరర: చననబబబయ తమమససటట

100-79/214

తఇడడ:డ శశనస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349
వయససస:24
లఇ: పప
1237 RBE1203082
పషరర: తరరపతమమ నలర బబ తతల

1232 RBE1856202
పషరర: వనఇకటటష నలర బబ తతల

1257 LHL3886348
పషరర: వరయత మలలర

100-80/729

తఇడడ:డ పసద కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/4
వయససస:47
లఇ: పప
100-80/731

1260 RBE0857508
పషరర: మలర గఇగమమ

100-80/732

భరత : చన వననకజటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-349/4
వయససస:31
లఇ: ససత స
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1261 RBE1857226
పషరర: కకటమమ మలలర

100-80/733

భరత : సషయ కలమలర మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/4
వయససస:23
లఇ: ససత స
1264 RBE1202993
పషరర: తరరపతమమ మలలర

100-80/736

100-80/739

100-80/742

100-80/745

100-80/748

100-80/751

100-80/754

భరత : శవలఇగజశరరరషవప మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/11
వయససస:27
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE0428862
పషరర: అఇకలలల మలలర

1277 RBE1203595
పషరర: చననవనఇకటటశరరరర మలలర

1280 LHL3886546
పషరర: పసద తరరపతయత ఆవపల

1283 RBE1203165
పషరర: హనసవమమ ఆవపల

100-80/757

1286 RBE1203553
పషరర: తరరపతమమ మలలర

100-80/746

1289 LHL3886470
పషరర: శశడనస మలలర
తఇడడ:డ గగపయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/13
వయససస:57
లఇ: పప

1269 RBE1203546
పషరర: సషఇబయత మలలర

100-80/741

1272 LHL3886553
పషరర: చన కకటయత మలలర

100-80/744

1275 RBE1203496
పషరర: పసద వనఇకటటశరరరర మలలర

100-80/747

తఇడడ:డ పసద కకటయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/8
వయససస:33
లఇ: పప
100-80/749

1278 RBE1203611
పషరర: చనన వనఇకటటశ మలలర

100-80/750

తఇడడ:డ పసదకకటయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/8
వయససస:30
లఇ: పప
100-80/752

1281 LHL3895612
పషరర: అఇజమమ ఆవపల

100-80/753

భరత : తరరపతయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/9
వయససస:37
లఇ: ససత స
100-80/755

1284 LHL3886454
పషరర: పపచచయత మలలర

100-80/756

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:7-349/11
వయససస:42
లఇ: పప
100-80/758

భరత : శవలఇగజశరర రషవప మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/11
వయససస:27
లఇ: ససత స
100-80/760

100-80/738

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/8
వయససస:52
లఇ: పప

భరత : అఇకమమ రషవప ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-349/10
వయససస:30
లఇ: ససత స

భరత : పపచచయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/11
వయససస:47
లఇ: ససత స
1288 RBE1214048
పషరర: తరరపతమమ మలలర

100-80/743

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/9
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/10
వయససస:37
లఇ: పప
1285 LHL3895547
పషరర: ఎరశకకటమమ మలలర

1271 LHL3895570
పషరర: వరమమ మలలర

1266 LHL3888955
పషరర: చన శశనస మలలర

తఇడడ:డ పసద శశనస మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/6
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదకకటయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/8
వయససస:30
లఇ: పప

భరత : పసద వనఇకటటశరరరర మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/8
వయససస:31
లఇ: ససత స
1282 LHL4217600
పషరర: అఇకమమ రషవప ఆవపల

100-80/740

తఇడడ:డ చన కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/8
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ అఇకమమ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/8
వయససస:28
లఇ: పప
1279 RBE1214014
పషరర: తరరపతమమ మలలర

1268 RBE1203470
పషరర: పషవన మలలర

100-80/735

తఇడడ:డ పషదన కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/6
వయససస:37
లఇ: పప

భరత : పసద కకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/7
వయససస:67
లఇ: ససత స

భరత : అఇకలల
ఇఇటట ననఇ:7-349/8
వయససస:47
లఇ: ససత స
1276 RBE1203512
పషరర: రమణయత మలలర

100-80/737

భరత : సషఇబయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/6
వయససస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రషమకకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/7
వయససస:68
లఇ: పప
1273 LHL3895562
పషరర: కకటమమ మలలర

1265 RBE1203579
పషరర: నలలలల మలలర

1263 LHL3895554
పషరర: సషఇబమమ మలలర
భరత : పసదదశశనస
ఇఇటట ననఇ:7-349/5
వయససస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వరయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/5
వయససస:31
లఇ: పప

భరత : చనన శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-349/6
వయససస:35
లఇ: ససత స
1270 LHL3886736
పషరర: సప మయత ఆవపల

100-80/734

తఇడడ:డ పషదకకటటసయల
ఇఇటట ననఇ:7-349/5
వయససస:43
లఇ: పప

భరత : నలలలల మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/5
వయససస:28
లఇ: ససత స
1267 LHL3899119
పషరర: అఇజమమ మలలర

1262 LHL3886603
పషరర: పసద శశనస మలలర

1287 RBE1203702
పషరర: శవలఇగజశరరరషవప మలలర

100-80/759

తఇడడ:డ పపచచయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/11
వయససస:30
లఇ: పప
100-80/761

1290 LHL3887668
పషరర: కజశవ నలర బబ తతల

100-80/762

తఇడడ:డ ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-349/13
వయససస:53
లఇ: పప
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1291 LHL3895521
పషరర: అఇకమమ నలర బబ తతల

100-80/763

భరత : కజశవపలల
ఇఇటట ననఇ:7-349/13
వయససస:47
లఇ: ససత స
1294 RBE1203520
పషరర: పషరయత నలర బబ తతల

100-80/766

100-80/769

100-80/771

100-80/774

100-80/777

100-80/780

100-80/783

భరత : సరజరశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-350
వయససస:43
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 RBE1203504
పషరర: గషలలమమ నలర బబ తతల

1307 RBE0857516
పషరర: భబలకడమ ఆవపల

1310 RBE1203538
పషరర: వసఇతరషజ మలలర

1313 RBE1532373
పషరర: కకటయత మలలర

100-80/785

1316 LHL3889052
పషరర: సరజరశరరరషవప ఆలలటట

100-80/775

1319 RBE1061118
పషరర: జజన బబషష షషక
తలర : హహసషసన బరజల షషక
ఇఇటట ననఇ:7-352
వయససస:34
లఇ: పప

1299 RBE1203116
పషరర: దడవ నలర బబ తతల

100-80/770

1302 RBE1203173
పషరర: వనఇకయత ఆవపల

100-80/773

1305 RBE1203587
పషరర: సషఇబయత నలర బబ తతల

100-80/776

తఇడడ:డ ననగజశరరరషవప నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/16
వయససస:30
లఇ: పప
100-80/778

1308 RBE1203462
పషరర: పప లమమ ఆవపల

100-80/779

భరత : నరసయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-349/17
వయససస:26
లఇ: ససత స
100-80/781

1311 RBE1203629
పషరర: కకటమమ మలలర

100-80/782

భరత : ఆనఇదరషవప మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/18
వయససస:48
లఇ: ససత స
100-80/784

1314 RBE1856038
పషరర: చనన వనఇకటటష అవపల

100-79/867

తఇడడ:డ కకటటశరర రషవప అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-349/33
వయససస:22
లఇ: పప
100-80/786

తఇడడ:డ కకపషదననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-350
వయససస:47
లఇ: పప
100-80/788

100-80/768

తఇడడ:డ ఓబగలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-349/16
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/29
వయససస:50
లఇ: పప

భరత : కజశవపలల
ఇఇటట ననఇ:7-349B
వయససస:58
లఇ: ససత స
1318 LHL3899325
పషరర: ఎలయమమ ఆలలటట

100-80/772

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/18
వయససస:28
లఇ: పప

భరత : వసఇత రషజ మలలర
ఇఇటట ననఇ:7-349/18
వయససస:27
లఇ: ససత స
1315 RBE0857524
పషరర: నలర బబ తతల కకటమమ

1301 LHL3886884
పషరర: ననగజశరరరషవప నలర బబ తతల

1296 RBE1203108
పషరర: తరరపతమమ నలర బబ తతల

భరత : వనఇకటటశరరరర నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/15
వయససస:28
లఇ: ససత స

భరత : ననకషలల
ఇఇటట ననఇ:7-349/17
వయససస:39
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ననకషలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-349/17
వయససస:28
లఇ: పప
1312 RBE1214790
పషరర: రవణ మలలర

100-78/1089

భరత : సషఇబయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/16
వయససస:28
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకటయత
ఇఇటట ననఇ:7-349/17
వయససస:57
లఇ: పప
1309 RBE1203561
పషరర: నరసమమ ఆవపల

1298 RBE1583921
పషరర: శశనస నలర బబ తతల

100-80/765

భరత : గఇగయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/14
వయససస:28
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పసద ననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-349/16
వయససస:62
లఇ: పప

భరత : వనఇకయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:7-349/16
వయససస:43
లఇ: ససత స
1306 LHL4217626
పషరర: ననకషలల ఆవపల

100-80/767

తఇడడ:డ కజశవపలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/15
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ కజశవపలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/15
వయససస:32
లఇ: పప
1303 RBE1203181
పషరర: చన లకమమమ ఆవపల

1295 RBE1214063
పషరర: కకటమమ నలర బబ తతల

1293 RBE0430884
పషరర: కకటమమ నలర బబ తతల
తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:7-349/13
వయససస:31
లఇ: ససత స

భరత : పషరయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/13
వయససస:27
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కజశవపలల నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/14
వయససస:31
లఇ: పప
1300 RBE1203199
పషరర: వనఇకటటశరరరర నలర బబ తతల

100-80/764

తఇడడ:డ కజశవపలల
ఇఇటట ననఇ:7-349/13
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-349/13
వయససస:28
లఇ: పప
1297 RBE1203132
పషరర: గఇగయత నలర బబ తతల

1292 LHL4217618
పషరర: ఏడడకకఇడలల నలర బబ తతల

1317 LHL3896040
పషరర: మరగయమమ ఆలలటట

100-80/787

భరత : కకపషదననఇ
ఇఇటట ననఇ:7-350
వయససస:67
లఇ: ససత స
100-80/789

1320 RBE0989352
పషరర: ససలలచన బఇడనరర

100-80/790

భరత : రవకలమలర
ఇఇటట ననఇ:7-354
వయససస:52
లఇ: ససత స

Page 46 of 54

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-19
1321 RBE1240209
పషరర: కకఇడయత నలర మతత

100-80/791

తఇడడ:డ వనఇకటటశరర రషవప నలర మతత
ఇఇటట ననఇ:7-354
వయససస:58
లఇ: పప
1324 LHL3895992
పషరర: మసషతన బ షషక

100-80/794

100-80/797

100-80/799

100-80/802

100-80/805

100-80/808

100-80/811

తఇడడ:డ కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-360D
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 RBE0111732
పషరర: సఇదనన షషక

1337 RBE1162221
పషరర: రసనల మహమద

1340 LHL3886777
పషరర: ఏససబబబగ తమమశశటట

1343 LHL3896081
పషరర: దదనమమ కలఇచక

100-80/814

1346 RBE1162239
పషరర: వజయ అకకకనపలర

100-80/803

1349 RBE0857540
పషరర: తమమషసటట కకటటశరరమమ
భరత : యయసస రతనఇ
ఇఇటట ననఇ:7-360E
వయససస:43
లఇ: ససత స

1329 LHL3896057
పషరర: సలమగన షషక

100-80/798

1332 RBE1162312
పషరర: మహమద షష షషక

100-80/801

1335 RBE1161124
పషరర: పషప తమమశశటట

100-80/804

భరత : గగరవయత తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-358/2
వయససస:38
లఇ: ససత స
100-80/806

1338 RBE1162247
పషరర: మహ బబబ మహమద

100-80/807

భరత : రసనల మహమద
ఇఇటట ననఇ:7-359
వయససస:53
లఇ: ససత స
100-80/809

1341 LHL3895224
పషరర: గగరవమమ తమమశశటట

100-80/810

భరత : కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-360
వయససస:62
లఇ: ససత స
100-80/812

1344 LHL3896180
పషరర: వనఇకమమ తమమశశటట

100-80/813

భరత : ఏససబబబగ
ఇఇటట ననఇ:7-360
వయససస:42
లఇ: ససత స
100-80/815

భరత : అఇకషరషవప అకకకనపలర
ఇఇటట ననఇ:7-360
వయససస:48
లఇ: ససత స
100-80/817

100-80/796

తఇడడ:డ సససదన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-358/1
వయససస:53
లఇ: పప

భరత : పప తతరషజ
ఇఇటట ననఇ:7-360
వయససస:39
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అపలయత అకకకనపలర
ఇఇటట ననఇ:7-360
వయససస:51
లఇ: పప
1348 RBE0428839
పషరర: శవయత దడరఇగగల

100-80/800

తఇడడ:డ కకటటశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-360
వయససస:44
లఇ: పప

భరత : శవ
ఇఇటట ననఇ:7-360
వయససస:37
లఇ: ససత స
1345 RBE1161074
పషరర: అఇకషరషవప అకకకనపలర

1331 RBE1162270
పషరర: ఉమర వల షషక

1326 RBE1162460
పషరర: వనఇకటటసరరరర గగమలమ

భరత : మహబబబ భబషష
ఇఇటట ననఇ:7-358
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ జమలలలదదదన మహమద
ఇఇటట ననఇ:7-359
వయససస:60
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననయత
ఇఇటట ననఇ:7-360
వయససస:79
లఇ: పప
1342 LHL3895877
పషరర: జయపడద దడరఇగగల

100-78/1090

తఇడడ:డ మహమమద సషహ
ఇఇటట ననఇ:7-358/1A
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆచనరరతలల తమమశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-358/2
వయససస:37
లఇ: పప
1339 LHL3886017
పషరర: కకటటశరరరషవప తమమశశటట

1328 RBE1854843
పషరర: అసర ఇ షషక

100-80/793

తఇడడ:డ గఇగగలల గగమలమ
ఇఇటట ననఇ:7-357
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమద షష షషక
ఇఇటట ననఇ:7-358/1
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమద షష షషక
ఇఇటట ననఇ:7-358/1
వయససస:31
లఇ: పప
1336 RBE1162429
పషరర: గగరవయత తమమశశటట

100-80/795

తఇడడ:డ మహబబబ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-358
వయససస:23
లఇ: పప

భరత : మహమద షష షషక
ఇఇటట ననఇ:7-358/1
వయససస:48
లఇ: ససత స
1333 RBE1162411
పషరర: పసద జజన షషక

1325 RBE1161231
పషరర: శశనస గగమలమ

1323 LHL3889045
పషరర: హహమలఇసష షషక
తఇడడ:డ బగడడ
ఇఇటట ననఇ:7-356/2
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ గఇగగలల గగమలమ
ఇఇటట ననఇ:7-357
వయససస:29
లఇ: పప

భరత : శశనస గగమలమ
ఇఇటట ననఇ:7-357
వయససస:28
లఇ: ససత స
1330 RBE1161090
పషరర: మహ బబబ షషక

100-80/792

తఇడడ:డ ననరషయణ నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-354
వయససస:58
లఇ: పప

భరత : ఇమలమ సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:7-357
వయససస:42
లఇ: ససత స
1327 RBE1166538
పషరర: రవళ గగమలమ

1322 RBE1857473
పషరర: వనఇకటటశరరరర నలర బబ తతల

1347 RBE1397489
పషరర: ఆదదలకడమ గగగగల

100-80/816

భరత : బబడమమ యత ఉలర ఇగగల
ఇఇటట ననఇ:7-360
వయససస:83
లఇ: ససత స
100-80/818

1350 RBE0147322
పషరర: తమమశశటట వనఇకట రమణ

100-80/57

భరత : నరసపఇహరషవప
ఇఇటట ననఇ:7/361
వయససస:33
లఇ: ససత స
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1351 LHL3886868
పషరర: సఇజవయత బతత
త ల

100-80/819

తఇడడ:డ లకమయత
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:72
లఇ: పప
1354 LHL3895216
పషరర: లకడమ గగగగల

100-80/822

100-80/825

100-80/828

100-80/831

100-80/834

100-80/837

100-80/840

భరత : శవ రరడడడ యలమబరగ
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:37
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 RBE0428896
పషరర: శశనస తమమశశటట

1367 RBE0989402
పషరర: అఇకమమ తమమశశటట

1370 RBE1162403
పషరర: లకడమ తరరమలశశటట

1373 LHL4217634
పషరర: శవ బఇడడ

100-80/843

1376 RBE1160225
పషరర: కకషష మమళఇ

100-80/832

1379 RBE0110346
పషరర: ఏడడకకఇడలల దడరఇగగల
తఇడడ:డ నరసపమహలల
ఇఇటట ననఇ:7-363/A
వయససస:43
లఇ: పప

1359 RBE1310689
పషరర: మసమమ బతత
త ల

100-80/827

1362 LHL3886827
పషరర: అచనరరతలల తమమశశటట

100-80/830

1365 RBE0428854
పషరర: గగవఇదస తమమశశటట

100-80/833

తఇడడ:డ గగరవయత
ఇఇటట ననఇ:7-361A
వయససస:58
లఇ: పప
100-80/835

1368 RBE0989600
పషరర: మగకకఇటట తమమశశటట

100-80/836

తఇడడ:డ పసదద సలల
ఇఇటట ననఇ:7-362
వయససస:45
లఇ: పప
100-80/838

100-80/839
1371 RBE1310614
పషరర: ననగజఇదడ బబబగ రషమనబబ యన

తఇడడ:డ పడసషద రషవప రషమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:7-362
వయససస:28
లఇ: పప
100-80/841

1374 RBE0433037
పషరర: బఇడడ లకమమమ

100-80/842

భరత : ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:73
లఇ: ససత స
100-80/844

తఇడడ:డ వనఇకయత మమళఇ
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:60
లఇ: పప
100-80/846

100-80/824

తఇడడ:డ వనఇకటపలయత
ఇఇటట ననఇ:7-361/1
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదదననరషయణ
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:44
లఇ: పప

భరత : శవ
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:40
లఇ: ససత స
1378 RBE1635929
పషరర: ననగమమ యలమబరగ

100-80/829

భరత : సషఇబయత తరరమలశశటట
ఇఇటట ననఇ:7-362
వయససస:36
లఇ: ససత స

భరత : ననగజశరరరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-362-A
వయససస:49
లఇ: ససత స
1375 RBE0857557
పషరర: బఇడడ లఇగమమ

1361 RBE1310713
పషరర: వజయ బతత
త ల

1356 LHL3895315
పషరర: శశదరమమ బతత
త ల

భరత : శఇకరఇ బతత
త ల
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:47
లఇ: ససత స

భరత : మగకకఇటట
ఇఇటట ననఇ:7-362
వయససస:38
లఇ: ససత స

భరత : చన జజన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-362
వయససస:38
లఇ: ససత స
1372 RBE0433144
పషరర: రఇగ వరమమ

100-80/826

తఇడడ:డ ఆచనరగ
ఇఇటట ననఇ:7-361/1
వయససస:33
లఇ: పప

భరత : కకటయత తననరర
ఇఇటట ననఇ:7-362
వయససస:46
లఇ: ససత స
1369 RBE1161082
పషరర: చన సససదన బ షషక

1358 RBE1162254
పషరర: చనన జజన బబషష షషక

100-80/821

భరత : సఇజవరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:57
లఇ: ససత స

భరత : సపలలరరషజ బతత
త ల
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:32
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకటగగరరవపలల
ఇఇటట ననఇ:7-361/1
వయససస:47
లఇ: పప
1366 RBE0147009
పషరర: ననగమమ తననరర

100-80/823

తఇడడ:డ సససదన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:43
లఇ: పప

భరత : హరగ బబబగ భబరరస
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:31
లఇ: ససత స
1363 LHL3887700
పషరర: ఏడడకకఇడలల తమమససటట

1355 LHL3895299
పషరర: రమణ గగగగల

1353 LHL3889417
పషరర: ఆఇజనవయగలల తమమశశటట
తఇడడ:డ ససబబబరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:47
లఇ: పప

భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:47
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ససబబబరషవప
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:31
లఇ: ససత స
1360 RBE1310697
పషరర: లకడమ భబరరస

100-80/820

తఇడడ:డ వనఇకటపలయత
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:76
లఇ: పప

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-361
వయససస:35
లఇ: ససత స
1357 RBE0433219
పషరర: చలలర భబలకడమ

1352 LHL3889276
పషరర: ససబబబరషవప తమమశశటట

1377 RBE1161066
పషరర: సససదమమ మమళఇ

100-80/845

భరత : కకషష మమళఇ
ఇఇటట ననఇ:7-363
వయససస:56
లఇ: ససత స
100-80/847

1380 RBE0433060
పషరర: నలర బబ తతల మఇగమమ

100-80/848

భరత : శశనస
ఇఇటట ననఇ:7-363-A
వయససస:38
లఇ: ససత స
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1381 RBE0428888
పషరర: శవయత నలర బబ తతల

100-80/849

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-363B
వయససస:34
లఇ: పప
1384 RBE1203603
పషరర: మఇగమమ నలర బబ తతల

100-80/852

100-73/971

100-80/856

100-79/869

100-80/859

100-78/1093

100-79/433

భరత : దశరద తతపషకలల
ఇఇటట ననఇ:7-608
వయససస:33
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 RBE1213040
పషరర: పడభబకర రరడడడ బబ ళళ

1397 RBE1310820
పషరర: మహహశ బబబగ పడత పత

1400 RBE1048546
పషరర: నరగసరరడడడ జఇగష

1403 RBE1397703
పషరర: ససవరష పటబడ

100-80/864

1406 RBE1474790
పషరర: సఇతతషమమ ననయన

100-78/1092

1409 RBE1944560
పషరర: నరమమ అవపల
భరత : ఎడడ కకఇడలల అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-658
వయససస:20
లఇ: ససత స

1389 LHL4217642
పషరర: పప తతరషజ కలఇచపప

100-80/855

1392 RBE1742592
పషరర: రషజజశరరగ చఇతమలర

100-79/868

1395 RBE0837450
పషరర: మఇజలల పడతతపషటట

100-80/858

భరత : శవ
ఇఇటట ననఇ:7-377
వయససస:30
లఇ: ససత స
100-80/860

1398 RBE1903756
పషరర: సషఇబయత బతత
త ల

100-79/870

తఇడడ:డ శశనస బతత
త ల
ఇఇటట ననఇ:7-391
వయససస:20
లఇ: పప
100-80/861

1401 RBE1175851
పషరర: అఇజ రరడడడ బరవలర

100-78/1094

తఇడడ:డ ననరపరరడడడ బరవలర
ఇఇటట ననఇ:7-457
వయససస:28
లఇ: పప
100-80/862

1404 RBE1240217
పషరర: కళళతణ కలఇబ

100-80/863

తఇడడ:డ యయససదనసస కలఇబ
ఇఇటట ననఇ:7-608
వయససస:32
లఇ: పప
100-80/865

భరత : అఇజయత ననయన
ఇఇటట ననఇ:7-608
వయససస:66
లఇ: ససత స
100-80/867

100-80/854

తఇడడ:డ రవకలమలర చఇతమలర
ఇఇటట ననఇ:7-366
వయససస:22
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ అఇదదయ
డ
పటబడ
ఇఇటట ననఇ:7-563
వయససస:26
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పపలర యత తతపషకలల
ఇఇటట ననఇ:7-608
వయససస:38
లఇ: పప
1408 RBE1474816
పషరర: దదవనన తతపషకలల

100-80/857

తఇడడ:డ ఆదదరరడడద జఇగష
ఇఇటట ననఇ:7-441
వయససస:30
లఇ: పప

భరత : పసదద వనఇకటటశరరరర అవపల
ఇఇటట ననఇ:7-516
వయససస:27
లఇ: ససత స
1405 RBE1474782
పషరర: దశరద తతపషకలల

1391 RBE1162379
పషరర: పదనమవత చలకకరగ

1386 RBE0430892
పషరర: చననమలమయ తమమశశటట

తఇడడ:డ వనఇకయత
ఇఇటట ననఇ:7-365
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ పవరష చఇదడ రషవప పడత పత
ఇఇటట ననఇ:7-377
వయససస:27
లఇ: పప

భరత : నరగసరరడడడ జఇగష
ఇఇటట ననఇ:7-441
వయససస:27
లఇ: ససత స
1402 RBE1855998
పషరర: కలమలరగ అవపల

100-78/1091

తలర : సరగజన బబ ళళ
ఇఇటట ననఇ:7-376
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ పవరషచఇదడరషవప పడతతపషటట
ఇఇటట ననఇ:7-377
వయససస:29
లఇ: పప
1399 RBE1454099
పషరర: ననగమణణ జఇగష

1388 RBE1160142
పషరర: వనఇకటటశరరరర చఇతమళళ

100-80/851

భరత : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:7-364
వయససస:57
లఇ: ససత స

భరత : రషమగ చలకకరగ
ఇఇటట ననఇ:7-365
వయససస:36
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-367
వయససస:33
లఇ: పప
1396 RBE1100999
పషరర: శవ పడతతపషటట

100-80/853

తఇడడ:డ ససతనరషమయత చఇతమళళ
ఇఇటట ననఇ:7-365
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననసరయత చలకకరగ
ఇఇటట ననఇ:7-365
వయససస:39
లఇ: పప
1393 RBE1855931
పషరర: సషఇబయత నలర బబ తతల

1385 RBE0857573
పషరర: నలర బబ తత అఇజమమ

1383 RBE0857565
పషరర: నలర బబ తతల రమణ
భరత : వనఇకటటశరరరర
ఇఇటట ననఇ:7-363B
వయససస:57
లఇ: ససత స

భరత : అఇజయత
ఇఇటట ననఇ:7-363D
వయససస:49
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ ససతనరషమయత చఇతమళళ
ఇఇటట ననఇ:7-365
వయససస:30
లఇ: ససత స
1390 RBE1161108
పషరర: రషమగ చలకకరగ

100-80/850

భరత : సషఇబయత
ఇఇటట ననఇ:7-363B
వయససస:35
లఇ: ససత స

భరత : శవయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:7-363B
వయససస:31
లఇ: ససత స
1387 RBE1453604
పషరర: జజతత చఇతమళళ

1382 RBE0433094
పషరర: నలర బబ తతల గఇగమమ

1407 RBE1474808
పషరర: అఇజయత ననయన

100-80/866

తఇడడ:డ బబదరరర ననయన
ఇఇటట ననఇ:7-608
వయససస:66
లఇ: పప
100-79/871

1410 RBE1310770
పషరర: ససభబన షషక

100-80/868

తఇడడ:డ బబడడ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-781
వయససస:31
లఇ: పప
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1411 RBE1310812
పషరర: సససదన షషక

100-80/869

తఇడడ:డ బబడడ షషక
ఇఇటట ననఇ:7-781
వయససస:33
లఇ: పప
1414 RBE1454198
పషరర: పరర మమ పపటర

100-80/872

100-80/877

100-78/1096

100-80/880

100-80/883

100-80/886

100-80/879

100-80/889

100-80/881

1427 RBE1203363
పషరర: కలమలరగ ఆవపల

1430 RBE1160027
పషరర: చదననకజశవ రషవప ననలపషటట

1433 RBE1470335
పషరర: కరరమగన షషక

1436 RBE1214642
పషరర: జతనన

100-78/1099

1439 RBE1532506
పషరర: కకఇడమమ కలఇబ
భరత : శశనస కలఇబ
ఇఇటట ననఇ:10-185
వయససస:38
లఇ: ససత స

1419 RBE1610740
పషరర: అఇకమమ గగగగల

100-79/872

1422 RBE1635895
పషరర: అననష మఇడపషటట

100-78/1097

1425 RBE1203330
పషరర: అఇకషలల ఆవపల

100-80/882

తఇడడ:డ నసకషలల ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:35
లఇ: పప
100-80/884

1428 RBE1203371
పషరర: శశనస ఆవపల

100-80/885

తఇడడ:డ యరశయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:35
లఇ: పప
100-78/1098

100-79/873
1431 RBE1856905
పషరర: తరరపతనచనరర ననరషయణదనసస

తఇడడ:డ ననగభబషణనచనరగ ననరషయణదనసస
ఇఇటట ననఇ:9-265
వయససస:40
లఇ: పప
100-80/887

1434 RBE0837435
పషరర: వజయ కకమలరర కలఇచల

100-80/888

తలర : భబగతమమ
ఇఇటట ననఇ:9-713
వయససస:38
లఇ: పప
100-80/890

భరత : సప నరమ
ఇఇటట ననఇ:9-764
వయససస:60
లఇ: ససత స

భరత : చదననకజశవ రషవప కషకలమలనస
ఇఇటట ననఇ:10-40 NEAR JYOTHI SCHOOL
వయససస:25
లఇ: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 RBE1203272
పషరర: తరరపతమమ ఆవపల

100-80/876

భరత : అపపల రరడడడ మఇడపషటట
ఇఇటట ననఇ:9-12
వయససస:26
లఇ: ససత స

భరత : ననవనసష షషక
ఇఇటట ననఇ:9-695
వయససస:26
లఇ: ససత స

భరత : మలలర సరర రషవప కకనమఇచల
ఇఇటట ననఇ:9-756
వయససస:36
లఇ: ససత స
1438 RBE1470301
పషరర: సషయ పషరరత కషకలమలనస

100-80/878

తఇడడ:డ రషమయత ననలపషటట
ఇఇటట ననఇ:9-165/1
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ కజధర మసషతన షషక
ఇఇటట ననఇ:9/392
వయససస:38
లఇ: పప
1435 RBE1152453
పషరర: సవతనడమమ కకనమఇచల

1421 RBE1474873
పషరర: ఆశత చటటటపప డ లల

1416 RBE0955312
పషరర: బబజ షషక

భరత : పవరషయత గగగగల
ఇఇటట ననఇ:8-00
వయససస:33
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటశరరరర ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:31
లఇ: ససత స

భరత : శశనస ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:31
లఇ: ససత స
1432 RBE1214667
పషరర: బబజ షషక

100-78/1095

భరత : యరశయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:68
లఇ: ససత స

భరత : వనఇకటటశరరరర ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:33
లఇ: ససత స
1429 RBE1310671
పషరర: కలమలరగ ఆవపల

1418 RBE1610732
పషరర: మరగయమమ పలర పప

100-80/871

తఇడడ:డ వషల షషక
ఇఇటట ననఇ:7TH WARD
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశరర రషవప చటటటపప డ లల
ఇఇటట ననఇ:8-28/1
వయససస:24
లఇ: ససత స

భరత : కకరణ బబబగ జలద
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:34
లఇ: ససత స
1426 RBE1203355
పషరర: వరమమ ఆవపల

100-80/873

భరత : వనఇకటటశరరరర పలర పప
ఇఇటట ననఇ:8-00
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ మలబగ పఠషన
ఇఇటట ననఇ:8-4-15
వయససస:26
లఇ: పప
1423 RBE1474899
పషరర: కరరణ జలద

1415 RBE1454230
పషరర: పరర మమ పపటర

1413 RBE1115238
పషరర: వనఇకటపయత శవరషతడ
తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలల శవరషతడ
ఇఇటట ననఇ:7-799/A
వయససస:30
లఇ: పప

భరత : శశనస పపటర
ఇఇటట ననఇ:7-915
వయససస:30
లఇ: ససత స

భరత : కకశషష రషజ నవతనలర
ఇఇటట ననఇ:7TH WARD
వయససస:28
లఇ: ససత స
1420 RBE1454107
పషరర: జలలన ఖలన పఠషన

100-80/870

భరత : ససభబన షషక
ఇఇటట ననఇ:7-781
వయససస:25
లఇ: ససత స

భరత : శశనస పపటట
ఇఇటట ననఇ:7-915
వయససస:30
లఇ: ససత స
1417 RBE1454214
పషరర: పదమ నవతనలర

1412 RBE1397547
పషరర: మమలల బ షషక

1437 RBE1994359
పషరర: శశవషణణ వలలర పప

100-79/434

భరత : సతతతరననయనన వలలర పప
ఇఇటట ననఇ:9-824
వయససస:30
లఇ: ససత స
100-80/220

1440 RBE1454149
పషరర: మఇతడ ననయక ధదరషవత

100-79/215

తఇడడ:డ సససదన ననయక ధదరషవత
ఇఇటట ననఇ:10-187
వయససస:26
లఇ: పప
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1441 LHL3895307
పషరర: మదదదరషమగలమమ మహఇకషళ

100-80/221

భరత : అమరలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:10-361/1
వయససస:57
లఇ: ససత స
100-80/224

భరత : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:10-361/2
వయససస:37
లఇ: ససత స
100-79/216

భరత : బబల కకషష ననయన
ఇఇటట ననఇ:11-18/1
వయససస:29
లఇ: ససత స
100-78/1100

100-78/1102

1456 RBE0111849
పషరర: రషఇబబబగ తమమశశటట

1459 RBE1856855
పషరర: రషమగ గటటట

100-80/229

1451 RBE1165043
పషరర: రషజ కలమలరగ తమమశశటట

1462 RBE1485721
పషరర: అదద ననరషయణ చననపప తతల

1454 RBE1213727
పషరర: మధస కకపపలల

1457 RBE0989485
పషరర: అననమమ చఇతమలర

100-79/436

1460 RBE2518504
పషరర: ననగమణణ కలరశ

100-80/228

తఇడడ:డ చనన అచచయత చననపప తతల
ఇఇటట ననఇ:714
వయససస:31
లఇ: పప

1463 RBE1943448
పషరర: ఝలనస మలచరర

100-78/1103

భరత : అదడయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:28
లఇ: ససత స

1466 RBE1203421
పషరర: లకడమ నలర బబ తతల

100-80/230

1469 RBE1310986
పషరర: అల సససదన షషక
తఇడడ:డ హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:47
లఇ: పప

100-80/227

1452 RBE1310028
పషరర: బసమమ ఈదన

100-78/1101

1455 RBE1239970
పషరర: కకశషషవవణణ బతత
త ల

100-78/1104

1458 RBE0989501
పషరర: దదన కలమలరగ బబ లలర దసద

100-80/231

భరత : యలకకబగ
ఇఇటట ననఇ:116-B2
వయససస:27
లఇ: ససత స
100-80/935

1461
పషరర: సససదనరషవప సచనచ

100-78/1119

తఇడడ:డ ససబబయత సచనచ
ఇఇటట ననఇ:405
వయససస:38
లఇ: పప
100-74/6

1464 RBE1203223
పషరర: ననగరషజ మలలర

100-79/1

తఇడడ:డ చనన వరయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:29
లఇ: పప
100-79/3

భరత : శశనస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:40
లఇ: ససత స
100-79/5

1449 RBE0837443
పషరర: ససజజన బఇదస ఆలలటట

భరత : శశనవషసరషవప బతత
త ల
ఇఇటట ననఇ:111/57/1
వయససస:32
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ రవ మలచరర
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:22
లఇ: ససత స
100-79/2

100-80/226

భరత : రషమరరడడడ ఈదన
ఇఇటట ననఇ:98
వయససస:62
లఇ: ససత స

భరత : ననగరషజ కలరశ
ఇఇటట ననఇ:147 7TH WARD
వయససస:26
లఇ: ససత స
100-80/232

1446 RBE1530286
పషరర: రరషపత జజరగగజ

భరత : ససననద పషడమల కలమర
ఇఇటట ననఇ:11-111
వయససస:32
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకషషయత
ఇఇటట ననఇ:116-62
వయససస:70
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చదఇగయత గటటట
ఇఇటట ననఇ:142
వయససస:59
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-79/435

తఇడడ:డ రవ కకపపలల
ఇఇటట ననఇ:111/57
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆచనరరతలల
ఇఇటట ననఇ:112-3-1335
వయససస:37
లఇ: పప

భరత : కకటయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:28
లఇ: ససత స

1448 RBE1856889
పషరర: లకడమ బబ దనర

100-80/223

తఇడడ:డ పడసషద జజరగగజ
ఇఇటట ననఇ:10-556
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆచనరరతలల తమశశటట
ఇఇటట ననఇ:27-258-1
వయససస:28
లఇ: ససత స

భరత : మధస కకపపలల
ఇఇటట ననఇ:111/57
వయససస:28
లఇ: ససత స

1468 RBE1203660
పషరర: మరగయమమ మలలర

100-80/225

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర బబ దనర
ఇఇటట ననఇ:11-44
వయససస:21
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర రషజవరపప
ఇఇటట ననఇ:26
వయససస:26
లఇ: పప

1465 RBE1203256
పషరర: కకటమమ మలలర

1445 RBE1523810
పషరర: తడషపత జజరగగజ

1443 LHL3896388
పషరర: గగరవమమ తమమశశటట
భరత : ఆచనరరతలల
ఇఇటట ననఇ:10-361/2
వయససస:57
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ పడసషద జజరగగజ
ఇఇటట ననఇ:10-556
వయససస:23
లఇ: పప

1447 RBE1997329
పషరర: పపలర మమ ననయన

1453 RBE1213271
పషరర: కలమలరగ కకపపలల

100-80/222

భరత : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:10-361/2
వయససస:42
లఇ: ససత స

1444 LHL3899507
పషరర: శవమమ దడరఇగగల

1450 RBE1239988
పషరర: ఏడడకకఇడలల రషజవరపప

1442 LHL3895232
పషరర: అఇజమమ తమమశశటట

1467 RBE1203439
పషరర: శశనస నలర బబ తతల

100-79/4

తఇడడ:డ పప లయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:46
లఇ: పప
100-79/6

1470 RBE1383926
పషరర: పడభగదనస పటబడ

100-79/7

తఇడడ:డ ఆనఇదరషవప పటబడ
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:41
లఇ: పప
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1471 RBE1397505
పషరర: ననగమణణ కఇకణనల

100-79/8

తఇడడ:డ సషఇబయత కఇకణనల
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:31
లఇ: ససత స
1474 RBE1397539
పషరర: శవ పడసషద కఇకణనల

100-79/11

100-79/219

100-79/222

100-79/225

100-79/220

1481 RBE1856830
పషరర: బగడద సషహహబ షషక

1484 RBE1856962
పషరర: హసపన షషక

100-80/892

100-79/437

1487 RBE1310358
పషరర: రవతడజ దడవరశశటట

1476 RBE1203249
పషరర: మరగయమమ మలలర

1479 RBE1311034
పషరర: మరష బ షషక

100-79/223

100-79/226

1485 RBE1054410
పషరర: వవణగ గగపషల ఏళ

100-78/1105

1488 RBE1635887
పషరర: నరజష ఆవపలమఇద
తఇడడ:డ వనఇకటటశరరరర ఆవపలమఇద
ఇఇటట ననఇ:Door no:6-67
వయససస:22
లఇ: పప

1490 RBE1857291
పషరర: సషయ శశ రషవపల

1491 RBE1100965
పషరర: రషమల రషవప నకషక

100-80/893

1493 RBE1356550
పషరర: ఏలసషమమ పషతడ

1494 RBE1470368
పషరర: రషజజష పషరరపప గగ

1498 RBE1833193
పషరర: గగరవయత పపయలల
తఇడడ:డ శశనస పపయల
ఇఇటట ననఇ:IRIKEPALLI
వయససస:21
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-80/895

భరత : రమమశ పషతడ
ఇఇటట ననఇ:H.NO 7-275/A
వయససస:33
లఇ: ససత స

తలర : హహసషసన బరజల షషక
ఇఇటట ననఇ:H.NO:7-352
వయససస:37
లఇ: పప

1496 RBE1203678
పషరర: వనఇకటటశరరరర ఆవపల

1499 RBE1165050
పషరర: ససనల కలమలర చటబతల
తఇడడ:డ రమలదడవ చటబతల
ఇఇటట ననఇ:IRIKEPALLI
వయససస:31
లఇ: పప

100-78/1107

100-80/896

తఇడడ:డ ననగజశరర రషవప పషరరపప గగ
ఇఇటట ననఇ:H.NO:7-7
వయససస:24
లఇ: పప
100-80/898

తఇడడ:డ యరశయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:I-1
వయససస:36
లఇ: పప
100-79/874

100-78/1106

తఇడడ:డ శశనవషస రషవప దడవరశశటట
ఇఇటట ననఇ:D NO 11-46/3, JANAPADU RO
వయససస:31
లఇ: పప

1492 RBE1310473
పషరర: రమమశ పషతడ

100-80/897

100-80/891

తఇడడ:డ రవ ఏళ
ఇఇటట ననఇ:A-10
వయససస:30
లఇ: పప

తఇడడ:డ సతతఇ నకషక
ఇఇటట ననఇ:H.NO.7-96
వయససస:30
లఇ: పప

1495 RBE1054428
పషరర: చన నగబల మరష షషక

100-79/224

భరత : శశనవషసరషవప కకయ
ఇఇటట ననఇ:0-0
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ గషలయత రషవపల
ఇఇటట ననఇ:DURGA BHAVANI COLONY
వయససస:20
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ కకటటశరర రషవప పషతడ
ఇఇటట ననఇ:H.NO 7-275/A
వయససస:41
లఇ: పప

100-79/221

1482 RBE1856921
పషరర: అననపవరష కకయ

తఇడడ:డ వర సషరమ మసషల
ఇఇటట ననఇ:DURGA BHAVANI COLONY
వయససస:25
లఇ: ససత స
100-80/894

100-79/218

భరత : అల సససదన షషక
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:42
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సససదలర షషక
ఇఇటట ననఇ:0-0
వయససస:37
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ శశనవషస రషవప సఇపత
ఇఇటట ననఇ:C-102
వయససస:20
లఇ: పప
1489 RBE1857028
పషరర: భబరత మసషల

1478 RBE1203322
పషరర: పసదద తరరపతమమ మలలర

100-79/10

భరత : కకటటశ మలలర
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ జజన సషహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:0-0
వయససస:58
లఇ: పప

భరత : అనల కలమలర మగపలవరపప
ఇఇటట ననఇ:0-0
వయససస:34
లఇ: ససత స
1486 RBE1827252
పషరర: వనఇకటటష సఇపత

100-79/217

భరత : మఇగయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:32
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చఇదడయత కకపషకలల
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:37
లఇ: పప
1483 RBE1856947
పషరర: సససదమమ మగపలవరపప

1475 RBE1203231
పషరర: కకటటశ మలలర

1473 RBE1397521
పషరర: వరలకడమ కకపషకలల
తఇడడ:డ చఇదడయత కకపషకలల
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:33
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ చదఇచయత మలలర
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ పసదద నరసపఇహ మలలర
ఇఇటట ననఇ:00
వయససస:34
లఇ: పప
1480 RBE1397497
పషరర: సషఇబయత కకపషకలల

100-79/9

తఇడడ:డ ఇసషతరగ కకపషకలల
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:72
లఇ: పప

తఇడడ:డ సషఇబయత కఇకణనల
ఇఇటట ననఇ:000
వయససస:26
లఇ: పప
1477 RBE1203314
పషరర: మఇగయత మలలర

1472 RBE1397513
పషరర: యలమఇద కకపషకలల

1497 RBE1202928
పషరర: ననగజఇదడఇ తతరటట

100-78/1108

భరత : శశనస తతరటట
ఇఇటట ననఇ:IRIKEPALLI
వయససస:27
లఇ: ససత స
100-80/899

1500 RBE1214154
పషరర: వశషశఇత పప తతరషజ

100-80/900

భరత : జఇగయత పప తతరషజ
ఇఇటట ననఇ:IRIKEPALLI
వయససస:37
లఇ: ససత స
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1501 RBE1223643
పషరర: కకటమమ వవమగల

100-80/901

భరత : మగసలయత వవమగల
ఇఇటట ననఇ:IRIKEPALLI
వయససస:68
లఇ: ససత స
1504 RBE1160043
పషరర: మహహష మసషల

100-78/1114

100-80/903

100-80/906

100-80/909

100-80/912

100-80/915

100-80/918

తఇడడ:డ చఇదడయత కకపషలకలల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:48
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1514 RBE1240159
పషరర: కకఇడన బబ గరఇ

1517 RBE1397554
పషరర: లకమమమ సఇపత

1520 RBE1397604
పషరర: జజనయత సఇపత

1523 RBE1397638
పషరర: లకడమ కకపషలకలల

100-80/921

1526 RBE1397661
పషరర: రషజమమ కకపషలకలల

100-80/910

1529 RBE1397695
పషరర: శశనవషస రషవప సఇపత
తఇడడ:డ పషరయత సఇపత
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:41
లఇ: పప

1509 RBE1203751
పషరర: శశనస నలర బబ తతల

100-80/905

1512 RBE1221001
పషరర: కనక మహలకడమ కకనమఇచల

100-80/908

1515 RBE1240365
పషరర: వనఇకట రమణ చలలర

100-80/911

భరత : జజన చలలర
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:42
లఇ: ససత స
100-80/913

1518 RBE1397588
పషరర: అరరణ సఇపత

100-80/914

భరత : శశనవషస రషవప సఇపత
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:38
లఇ: ససత స
100-80/916

1521 RBE1397612
పషరర: లకడమ కకపషకలల

100-80/917

తఇడడ:డ యలమఇద కకపషకలల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:25
లఇ: ససత స
100-80/919

1524 RBE1397646
పషరర: పపచచమమ కఇకణనల

100-80/920

భరత : సషఇబయత కఇకణనల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:65
లఇ: ససత స
100-80/922

భరత : చఇదడయత కకపషలకలల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:67
లఇ: ససత స
100-80/924

100-78/1117

తఇడడ:డ కకఇడల రషవప కకనమఇచల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:37
లఇ: ససత స

భరత : శశనవషస కకపషలకలల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:35
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సషఇబయత కఇకణనల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:29
లఇ: పప
1528 RBE1397687
పషరర: శశనవషస కకపషలకలల

100-80/907

తఇడడ:డ పషరయత సఇపత
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ జఇగగలయత రషవపల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:47
లఇ: పప
1525 RBE1397653
పషరర: శఇకర కఇకణనల

1511 RBE1220995
పషరర: కళళతణణ కకనమఇచల

1506 RBE1310119
పషరర: ససరజష కడడయఇ

తఇడడ:డ పప లయత నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:48
లఇ: పప

భరత : పషరయత సఇపత
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:62
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సససదయత సఇపత
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:72
లఇ: పప
1522 RBE1397620
పషరర: గషలయత రషవపల

100-80/904

తలర : ఎరశకకటమమ బబ గరఇ
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:31
లఇ: పప

భరత : మహన రషవప కడడయఇ
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:43
లఇ: ససత స
1519 RBE1397596
పషరర: పషరయత సఇపత

1508 RBE1161173
పషరర: అధదయత ననగజఇడర

100-80/902

తఇడడ:డ మహన రషవప కడడయఇ
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:26
లఇ: పప

భరత : మలలర శరర రషవప కకనమఇచల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:36
లఇ: ససత స

భరత : కకఇడలల బబ గరఇ
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:30
లఇ: ససత స
1516 RBE1288811
పషరర: మరగయమమ కడడయఇ

100-78/1115

తఇడడ:డ హహసషసన ననగజఇడర
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ ననకషలయత ఆవపల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:30
లఇ: పప
1513 RBE1240142
పషరర: గగవఇదమమ బబ గరఇ

1505 RBE1160050
పషరర: శషశవన మసషల

1503 RBE1203769
పషరర: లకడమ నలర బబ తతల
భరత : శశనస నలర బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:NE
వయససస:38
లఇ: ససత స

భరత : మహహశ మసషల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:28
లఇ: ససత స

తఇడడ:డ సససదన షషక
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:31
లఇ: పప
1510 RBE1214493
పషరర: తరరపతయత ఆవపల

100-78/1109

తఇడడ:డ బగడద సషహహబ
ఇఇటట ననఇ:IRKAPALLI
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఏలమఇద మసషల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:33
లఇ: పప
1507 RBE1160167
పషరర: జజనపషడడ సససదన వల షషక

1502 RBE1749498
పషరర: ససభబన షషక

1527 RBE1397679
పషరర: మఇగమమ రషవపల

100-80/923

భరత : గషలయత రషవపల
ఇఇటట ననఇ:NEW
వయససస:42
లఇ: ససత స
100-80/925

1530 RBE1403435
పషరర: వనఇకట సససదయత బగసషన

100-80/926

తఇడడ:డ లఇగయత బగసషన
ఇఇటట ననఇ:NEW DUGRA BHAVANI COLON
వయససస:36
లఇ: పప
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