దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-01
1
RBE1672369
పపరర: వరయయ గగజజయ

100-112/31

తగడడ:డ మమతయయ గగజజయ
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:60
లగ: పప
4
RBE1674795
పపరర: రరప చలయల

100-112/34

100-114/4

100-119/3

100-121/1127

100-114/9

100-116/1119

100-115/15

భరస : వనగకటటష గగళళ
ఇగటట ననగ:1-52
వయససస:28
లగ: ససస స
25
RBE1690478
పపరర: మణణకగఠ వనలవనల

100-115/17

తగడడ:డ నదగరశశర రరవప వనలవనల
ఇగటట ననగ:1-241
వయససస:28
లగ: పప
28
RBE2517571
పపరర: అబమబల షపక
తగడడ:డ బబజ షపక
ఇగటట ననగ:1-399
వయససస:18
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

11
RBE2516664
పపరర: రమయదదవ కరయకరకలల

14
RBE1207100
పపరర: ససరరఖ కకడడదదటట

17
RBE1880814
పపరర: నరరష కలగబబ

20
RBE2516516
పపరర: కకతస పలల మనశర కకతస పలల

100-120/1071

9
RBE1901073
పపరర: జజనమమ దదదసరరకల

12
RBE2518017
పపరర: జజరగన ఎడమల

100-114/7

15
RBE1585116
పపరర: దదవ కనకగ
తగడడ:డ రవ
ఇగటట ననగ:1-1
వయససస:23

100-115/13

18
RBE1880830
పపరర: వనగకట రమణ కలగబబ

100-121/1126

100-114/8

100-115/14

భరస : గగపస చగద కలగబబ
ఇగటట ననగ:1-1
వయససస:24
లగ: ససస స
100-121/1116

21
RBE1663616
పపరర: సరశత గమరజజల
భరస : గగరరష కలమయర గమరజజల
ఇగటట ననగ:1-4
వయససస:24
లగ: ససస స

100-122/991
23
RBE2523405
పపరర: వనగకట నదగ నదతన కలమయర
నరరళళ
తగడడ:డ వరగజననయమలల నరరళళ
ఇగటట ననగ:1-142A
వయససస:18
లగ: పప

24
RBE1723311
పపరర: ససరరష పససపపలలటట
తగడడ:డ పపలయల రరవప పససపపలలటట
ఇగటట ననగ:1-167
వయససస:21
లగ: పప

26
RBE1671825
పపరర: కలగభ నదగరరజ

27
RBE1472026
పపరర: హహసపసన బ గమగడద

తగడడ:డ వనగకటటశశర రరడడడ కకలయ
ఇగటట ననగ:1-401
వయససస:22
లగ: పప

100-114/6

లగ: ససస స

తగడడ:డ కకతస పలల యకకబమ
ఇగటట ననగ:1-1
వయససస:20
లగ: ససస స

29
RBE1882232
పపరర: శశకరగత రరడడడ కకలయ

100-112/36

తగడడ:డ దదవదస ఎడమల
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:65
లగ: పప

100-113/13

తగడడ:డ మమతయలల
ఇగటట ననగ:1-297
వయససస:24
లగ: పప
100-119/510

6
RBE1674837
పపరర: రతత కలమయరగ ణమకబతస న

భరస : శశనస దదదసరరకల
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:44
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకటటశశర రరవప కలగబబ
ఇగటట ననగ:1-1
వయససస:25
లగ: పప

భరస : వకరశ పలలపప గ
ఇగటట ననగ:1-1
వయససస:23
లగ: ససస స
22
RBE1922756
పపరర: మనదకడ కలగచపపలల

100-114/5

తగడడ:డ శవ కకడడడదటట
ఇగటట ననగ:1-1
వయససస:27
లగ: ససస స

భరస : రగగ బబబమ పప నదతరగ
ఇగటట ననగ:1-1
వయససస:40
లగ: ససస స
19
RBE2517613
పపరర: ససగదరమమ పరలలపప గమ

8
RBE1633502
పపరర: రమణ తతపకలల

100-112/33

భరస : కకశశర ణమకబతస న
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:25
లగ: ససస స

భరస : శవరరజ కరయకరకలల
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:24
లగ: ససస స

భరస : జజరగన ఎడమల
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:55
లగ: ససస స
16
RBE1611359
పపరర: మగగమమ పప నదతరగ

100-112/35

భరస : నరససగహరరవప తతపకలల
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:39
లగ: ససస స

తగడడ:డ బబజ షపక
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:24
లగ: ససస స
13
RBE2518025
పపరర: సరమయమజయగ ఎడమల

5
RBE1674811
పపరర: లగగయయ ఐతరరజ

3
RBE1672385
పపరర: యలల మమ మటబగ
భరస : యయదగగరగ మటబగ
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ బల నరసయయ ఐతరరజ
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:25
లగ: పప

తగడడ:డ మమతయయ గనజయ
ఇగటట ననగ:1-0
వయససస:60
లగ: పప
10
RBE1926849
పపరర: గగససయ షపక

100-112/32

తగడడ:డ గగగ రరమమలల మటగ
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:42
లగ: పప

తగడడ:డ నరససగహరరవప చలయల
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:23
లగ: ససస స
7
RBE1890540
పపరర: వరయయ గననయ

2
RBE1672377
పపరర: రగబబబమ మటగ

100-119/4

100-115/16

100-115/504

భరస : గరలషర గమగడద
ఇగటట ననగ:1-305
వయససస:24
లగ: ససస స
100-119/5

30
RBE2482958
పపరర: వనగకటటష వగటల

100-115/252

తగడడ:డ అపప రరవప వగటల
ఇగటట ననగ:1-692
వయససస:24
లగ: పప
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31
RBE1087445
పపరర: కమల బబబమ బగడల

100-114/53

తగడడ:డ ఇసమయయలల బగడల
ఇగటట ననగ:2-00
వయససస:28
లగ: పప
34
RBE1525989
పపరర: మరగయమమ ఇగజమమరగ

భరస : ససరరష
ఇగటట ననగ:2-8
వయససస:28

100-114/55

100-114/536

100-114/56

100-114/59

100-114/62

100-125/23

100-115/505

భరస : కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-48
వయససస:38
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

44
RBE1546175
పపరర: నవన బగడల

47
RBE1381334
పపరర: సతష కకతస పలల

50
RBE1400290
పపరర: బబజ మమలయల షపక

53
RBE1731728
పపరర: దధలప రరజ బగడల

100-112/899

56
RBE1898568
పపరర: జజయత కకడడదదటట

100-114/60

59
RBE0150714
పపరర: కకటయయ నదదదగడల
తగడడ:డ సరగబయయ
ఇగటట ననగ:2-48
వయససస:43
లగ: పప

39
RBE1381326
పపరర: సరగర బబబమ బగడల

100-114/538

42
RBE1252873
పపరర: సగపపరష సదరరపలల

100-114/58

45
RBE0972555
పపరర: పరగశదబ కలమయరగ కకడడదదటట

100-114/61

భరస : దదనయయ కకడడదదటట
ఇగటట ననగ:2-12
వయససస:27
లగ: ససస స
100-114/63

48
RBE1900380
పపరర: భబగయ లకడమ బగడల

100-114/64

తగడడ:డ భబగయ రరజ బగడల
ఇగటట ననగ:2-13A
వయససస:27
లగ: ససస స
100-114/65

51
RBE1663566
పపరర: అశశక చలక

100-119/7

తగడడ:డ బబబమ చలక
ఇగటట ననగ:2-19
వయససస:21
లగ: పప
100-112/897

54
RBE1746650
పపరర: శశనదథ బగడడ

100-112/898

తగడడ:డ శశనవరసరరవప బగడడ
ఇగటట ననగ:2-31
వయససస:21
లగ: పప
100-114/66

తగడడ:డ శవయయ కకడడదదటట
ఇగటట ననగ:2-44
వయససస:20
లగ: ససస స
100-113/490

100-114/535

తగడడ:డ చన లయలయయ సదరరపలల
ఇగటట ననగ:2-11
వయససస:26
లగ: ససస స

తగడడ:డ మమతస యయ
ఇగటట ననగ:2-28
వయససస:21
లగ: పప

భరస : మమనర
ఇగటట ననగ:2-39
వయససస:30
లగ: ససస స
58
RBE0145045
పపరర: ఆదదమమ నదదదగడల

100-114/57

తగడడ:డ మమలయల షపక
ఇగటట ననగ:2-14
వయససస:25
లగ: పప

తగడడ:డ కకటయయ బగడల
ఇగటట ననగ:2/23
వయససస:27
లగ: పప
55
RBE1674779
పపరర: మరరబ షపక

41
RBE1252832
పపరర: జజనకమమ సదరరపలల

36
RBE0901892
పపరర: ససరరష బగడల

తగడడ:డ పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-8
వయససస:26
లగ: పప

తలల : ధధనమమ
ఇగటట ననగ:2-13
వయససస:26
లగ: పప

తగడడ:డ భబగయరరజ బగడల
ఇగటట ననగ:2/13A
వయససస:27
లగ: ససస స
52
RBE1108555
పపరర: నరరగదడ బగడల

100-114/537

తగడడ:డ ససధదకర బగడల
ఇగటట ననగ:2-11/2
వయససస:23
లగ: పప

భరస : యయసప బమ
ఇగటట ననగ:2-13
వయససస:31
లగ: ససస స
49
RBE1611847
పపరర: భగయలకడమ బగడల

38
RBE0903351
పపరర: శరరష బగడల

100-114/54

తగడడ:డ పపద పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-8
వయససస:30
లగ: పప

భరస : చన లయలయయ సదరరపలల
ఇగటట ననగ:2-11
వయససస:40
లగ: ససస స

తగడడ:డ వనగకయయ ససరరపలల
ఇగటట ననగ:2-11
వయససస:33
లగ: పప
46
RBE0941906
పపరర: రరణణ బగడల

100-114/534

భరస : జజశరఫ కలమయర
ఇగటట ననగ:2-8
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:డ మయణణకయరరవప బగడల
ఇగటట ననగ:2-10
వయససస:25
లగ: పప
43
RBE1910389
పపరర: చనత లయలయయ ససరరపలల

35
RBE1526011
పపరర: సశపత బగడల

33
RBE1910108
పపరర: మధస కగదసల
తగడడ:డ యయససదదనగ కగదసల
ఇగటట ననగ:2-1
వయససస:21
లగ: పప

తగడడ:డ యయకకబమ బగడల
ఇగటట ననగ:2-6
వయససస:22
లగ: ససస స

లగ: ససస స

40
RBE1225417
పపరర: శశకరగత బగడల

100-115/21

తగడడ:డ రగబబబమ కపపపర
ఇగటట ననగ:2-00
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:డ సపసదసలల ఇగజమమరగ
ఇగటట ననగ:2-2
వయససస:34
లగ: ససస స
37
RBE0901918
పపరర: మమరగ రరణణ బగడల

32
RBE1671999
పపరర: సరయ కకషష కపపపర

57
RBE1920503
పపరర: షపక జమల గమరజజల

100-113/489

భరస : మహబమబ జజన గమరజజల
ఇగటట ననగ:2-47
వయససస:23
లగ: ససస స
100-113/491

60
LHL3812922
పపరర: బబబమ ఈటట

100-114/337

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-48
వయససస:52
లగ: పప
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61
LHL4180535
పపరర: రవ ఈటట

100-114/338

తగడడ:డ బబబమరరవప
ఇగటట ననగ:2-48
వయససస:35
లగ: పప
64
RBE2216190
పపరర: నవమమ ఈటట

100-114/341

100-114/344

100-114/347

100-114/349

100-114/352

100-114/539

100-114/542

భరస : నదగరశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-52
వయససస:29
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

74
LHL2541258
పపరర: మరగయమమ బగడల

77
LHL4180568
పపరర: మరగయ బబబమ వనలలపల

80
LHL4184305
పపరర: మరగయమమ వనలలపల

83
LHL4183224
పపరర: సపసదసలల తగరగ

100-114/545

86
LHL3812914
పపరర: ఇసరసక బగడదల

100-114/350

89
RBE2216216
పపరర: పపదదదనమమ బగడల
భరస : ఇసరసక
ఇగటట ననగ:2-52
వయససస:66
లగ: ససస స

69
RBE1442805
పపరర: రమమశ మగదదరపప

100-114/346

72
RBE1884485
పపరర: కకశశర మగదరపప

100-115/509

75
LHL3811858
పపరర: నదగయయ మసరల

100-114/351

తగడడ:డ కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-50
వయససస:44
లగ: పప
100-114/353

78
RBE2216208
పపరర: దదనమమ బగడల

100-114/354

భరస : ఏససపరదగ
ఇగటట ననగ:2-50
వయససస:62
లగ: ససస స
100-114/540

81
LHL4185294
పపరర: రరతమమ బగడదల

100-114/541

భరస : సరగర బబబమ
ఇగటట ననగ:2-50
వయససస:34
లగ: ససస స
100-114/543

84
RBE0902759
పపరర: రరజరష బగడల

100-114/544

తగడడ:డ ఆనగద రరవప
ఇగటట ననగ:2-51
వయససస:28
లగ: పప
100-114/546

తగడడ:డ పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-52
వయససస:71
లగ: పప
100-114/548

100-114/343

తగడడ:డ దదసస మగదరపప
ఇగటట ననగ:2-49/A
వయససస:20
లగ: పప

తగడడ:డ హహసపన
ఇగటట ననగ:2-51
వయససస:49
లగ: పప

భరస : జయరరజ
ఇగటట ననగ:2-52
వయససస:35
లగ: ససస స
88
RBE0903302
పపరర: మమరగ కలమయరగ అగదసగల

100-114/348

భరస : మరగయ బబబమ
ఇగటట ననగ:2-50
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : ఆనగదరరవప
ఇగటట ననగ:2-51
వయససస:47
లగ: ససస స
85
LHL2541134
పపరర: మయరస మమ బగడల

71
RBE1890805
పపరర: కకషప ర మగదదరపప

66
LHL4186086
పపరర: శశశలజ అరబ ల

తగడడ:డ దదసస
ఇగటట ననగ:2-49
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:డ బకకలల
ఇగటట ననగ:2-50
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:డ ఏససపరదగ
ఇగటట ననగ:2-50
వయససస:35
లగ: పప
82
LHL2540318
పపరర: సగతతషగ బగడల

100-114/345

భరస : మరగయదదసస
ఇగటట ననగ:2-50
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ యయససపరదగ
ఇగటట ననగ:2-50
వయససస:44
లగ: పప
79
LHL2520088
పపరర: సరగరర బబబమ బగడల

68
RBE1412055
పపరర: దదసస మగదదరపప

100-114/340

భరస : నదగరరజ
ఇగటట ననగ:2-48/A
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదసస మగదదరపప
ఇగటట ననగ:2-49/A
వయససస:21
లగ: పప

తగడడ:డ పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-50
వయససస:69
లగ: పప
76
LHL4180550
పపరర: మరగయదదసస బగడల

100-114/342

తగడడ:డ యయసయయ మగదదరపప
ఇగటట ననగ:2-49
వయససస:43
లగ: పప

భరస : రమమశ
ఇగటట ననగ:2-49
వయససస:26
లగ: ససస స
73
LHL2521144
పపరర: ఏససపరదగ బగడల

65
LHL4180543
పపరర: నదగరరజ అరరల

63
RBE1087502
పపరర: మనషర ఈటట
భరస : వజయ కలమయర
ఇగటట ననగ:2-48
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:డ నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-48/A
వయససస:35
లగ: పప

భరస : దదసస
ఇగటట ననగ:2-49
వయససస:40
లగ: ససస స
70
RBE1442813
పపరర: మమరర కలమయర మగదదరపప

100-114/339

భరస : రవ
ఇగటట ననగ:2-48
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : బబబమ
ఇగటట ననగ:2-48
వయససస:100 లగ: ససస స
67
LHL2542082
పపరర: మమరగ మయగదదరపప

62
LHL4184289
పపరర: మరగయ కలమయరగ ఈటట

87
LHL3813581
పపరర: జయరరజ బగడల

100-114/547

తగడడ:డ ఇసరసకల
ఇగటట ననగ:2-52
వయససస:37
లగ: పప
100-114/549

90
RBE1887843
పపరర: అనత వటటటపప

100-114/550

భరస : కకరణ వటటటపప
ఇగటట ననగ:2-52/a
వయససస:20
లగ: ససస స
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91
RBE1442821
పపరర: కకరణ కలమయర వటటటపప

100-114/551

తగడడ:డ మగగయయ
ఇగటట ననగ:2-52-A
వయససస:25
లగ: పప
94
RBE1295386
పపరర: వజయకలమయరర బగడల

100-114/554

100-114/557

తగడడ:డ యలల మగద
ఇగటట ననగ:2-54
వయససస:49
లగ: పప
103
RBE1253376
పపరర: యలమగద మగదద

100-114/561

100-114/563

100-114/566

100-114/569

భరస : దదనయయలల
ఇగటట ననగ:2-56A
వయససస:52
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

104
RBE1442839
పపరర: రగజజ మగద

107
LHL2541027
పపరర: ససజజత కటటకరల

110
RBE2216232
పపరర: ససగదరమమ బగడల

113
RBE1381367
పపరర: వనగకటరరవప మసరల

100-125/24

116
RBE1083955
పపరర: సమమయయలల హరగదదసస

100-114/562

119
RBE1667724
పపరర: నరససగహ రరవప అలల
తగడడ:డ ఆనగద రరవప అలల
ఇగటట ననగ:2/57
వయససస:23
లగ: పప

100-113/493

102
RBE1253335
పపరర: మయణణకయరరవప మగదద

100-114/560

105
RBE1960368
పపరర: మమబషపర షపక

100-115/510

తగడడ:డ గలశర షపక
ఇగటట ననగ:2-54
వయససస:24
లగ: ససస స
100-114/564

108
LHL2520245
పపరర: సపసదసలల బగడల

100-114/565

తగడడ:డ యలమగదయయ
ఇగటట ననగ:2-55
వయససస:37
లగ: పప
100-114/567

111
RBE0803999
పపరర: నదగరశశర రరవప అగదసగమల

100-114/568

తగడడ:డ ఎలజబబత
ఇగటట ననగ:2-56
వయససస:28
లగ: పప
100-114/570

114
RBE1531151
పపరర: డదనయయలల హరగదదసస

100-114/571

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల హరగదదసస
ఇగటట ననగ:2-56
వయససస:24
లగ: పప
100-125/25

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల హరగదదసస
ఇగటట ననగ:2-56
వయససస:31
లగ: పప
100-114/573

99
RBE0726877
పపరర: రగభబక బగడల

తగడడ:డ లగగయయ మగదద
ఇగటట ననగ:2-54
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:డ యయససదదసస
ఇగటట ననగ:2-56
వయససస:30
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటటసశరరల హరరదదసస
ఇగటట ననగ:2-56
వయససస:29
లగ: పప
118
RBE2216240
పపరర: సరగజన అలల

100-114/559

భరస : యలల మగద
ఇగటట ననగ:2-55
వయససస:52
లగ: ససస స

భరస : వనగకటరరవప
ఇగటట ననగ:2-56
వయససస:27
లగ: ససస స
115
RBE1061290
పపరర: దదవద హరరదదసస

101
LHL4184313
పపరర: మమరగ బగడల

100-114/556

భరస : గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-54
వయససస:31
లగ: ససస స

భరస : సమమయలల
ఇగటట ననగ:2-54A
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-55
వయససస:59
లగ: పప
112
RBE1381359
పపరర: సరగరగక మసరల

100-113/492

భరస : యలమగద
ఇగటట ననగ:2-54
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదనయయ
ఇగటట ననగ:2-54A
వయససస:41
లగ: పప
109
LHL3813029
పపరర: యలల మగదయయ బగడల

98
RBE0726851
పపరర: శరగత బగడల

100-114/553

భరస : మగగయయ
ఇగటట ననగ:2-53
వయససస:45
లగ: ససస స

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-54
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ లగగయయ మగదద
ఇగటట ననగ:2-54
వయససస:29
లగ: పప
106
LHL2521136
పపరర: సమమయలల కటటకరల

100-114/555 96
95
RBE1723790
RBE2216224
పపరర: భమకరయవథ కకషష రరవప నదయక
పపరర: కలమయరగ వటటటపప

భరస : పడకరశ రరవప
ఇగటట ననగ:2-54
వయససస:31
లగ: ససస స
100-114/558

93
RBE0903294
పపరర: పపరష యయ బగడల
తగడడ:డ ఇసరసక
ఇగటట ననగ:2-53
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ నదయక
ఇగటట ననగ:2-53
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:డ సరగర
ఇగటట ననగ:2-53B
వయససస:28
లగ: ససస స
100
LHL4180592
పపరర: మసప మగదద

100-114/552

తగడడ:డ లచచయయ
ఇగటట ననగ:2-53
వయససస:52
లగ: పప

భరస : ఏసదరతతగ
ఇగటట ననగ:2-53
వయససస:35
లగ: ససస స
97
RBE0804229
పపరర: పపషపలతద పపరరపప గమ

92
LHL4180584
పపరర: మగగయయ వటటటపప

117
LHL4180618
పపరర: దదనఏలల అలల

100-114/572

తగడడ:డ దదవదస
ఇగటట ననగ:2-56A
వయససస:64
లగ: పప
100-114/39

120
LHL2543387
పపరర: ఎలశమమ కటటకరల

100-114/574

భరస : ఆనగదరరవప
ఇగటట ననగ:2-57
వయససస:47
లగ: ససస స
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121
LHL3813177
పపరర: ఏససరతతగ గనసపలల

100-114/575

తగడడ:డ నదగయయ
ఇగటట ననగ:2-57
వయససస:69
లగ: పప
124
LHL2521235
పపరర: మషప అలల

100-114/578

100-114/581

100-114/584

100-114/587

100-114/590

100-114/593

100-114/596

భరస : మరగయ దదస
ఇగటట ననగ:2-61
వయససస:38
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

134
LHL3812591
పపరర: ససరరష కకడడదదటట

137
LHL4186169
పపరర: మమరర కకడడదదటట

140
LHL2544047
పపరర: ఏసమమ బగడల

143
LHL4180659
పపరర: అశశక కలమయర బగడల

100-114/599

146
LHL4180683
పపరర: మరగయ దదస కకగడడడ

100-114/588

149
RBE1519644
పపరర: అనత బగడల
భరస : బబల కలమయర బగడల
ఇగటట ననగ:2-61
వయససస:24
లగ: ససస స

129
RBE2216265
పపరర: శరగతమమ అలల

100-114/583

132
LHL4184321
పపరర: ససశల అలల

100-114/586

135
LHL4180634
పపరర: ఏసయయ కకడడదదటట

100-114/589

తగడడ:డ మయరరర
ఇగటట ననగ:2-60
వయససస:64
లగ: పప
100-114/591

138
RBE2216273
పపరర: కమలమమ కకడడదదటట

100-114/592

భరస : ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-60
వయససస:57
లగ: ససస స
100-114/594

141
LHL2520229
పపరర: గమరవయయ బగడల

100-114/595

తగడడ:డ కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-61
వయససస:54
లగ: పప
100-114/597

144
LHL4180667
పపరర: కకటటశశరరరవప బగడల

100-114/598

తగడడ:డ గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-61
వయససస:35
లగ: పప
100-114/600

తగడడ:డ చనతబబబయ
ఇగటట ననగ:2-61
వయససస:40
లగ: పప
100-114/602

100-114/580

భరస : మషప
ఇగటట ననగ:2-58/A
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:డ గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-61
వయససస:33
లగ: పప

తగడడ:డ గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-61
వయససస:34
లగ: పప
148
LHL4184347
పపరర: మరగయమమ కకగడడడ

100-114/585

తగడడ:డ మతస యయ
ఇగటట ననగ:2-60B
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:డ గగపయయ
ఇగటట ననగ:2-61
వయససస:46
లగ: పప
145
LHL4180675
పపరర: బబల కలమయర బగడల

131
RBE0942086
పపరర: రరజ కడడయగ

126
RBE1252964
పపరర: రరజరష అలల

భరస : దదనయయ
ఇగటట ననగ:2-58
వయససస:44
లగ: ససస స

భగధసవప: ససధదర
ఇగటట ననగ:2-60
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ మతస యయ
ఇగటట ననగ:2-60A
వయససస:57
లగ: ససస స
142
LHL4180642
పపరర: పడకరశరరవప మసరల

100-114/582

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-60
వయససస:39
లగ: పప

తగడడ:డ యయసయయ
ఇగటట ననగ:2-60
వయససస:33
లగ: పప
139
LHL2564979
పపరర: సరమయమజయగ బగడల

128
RBE1885284
పపరర: ధన లకడమ పప షర

100-114/577

తగడడ:డ దదనయయ అలల
ఇగటట ననగ:2-58
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:డ కరటయయ
ఇగటట ననగ:2-58
వయససస:37
లగ: పప

భరస : ససరరష
ఇగటట ననగ:2-60
వయససస:37
లగ: ససస స
136
LHL4183000
పపరర: ససధదర కకడడదదటట

100-114/579

భరస : రరమ కకషష పప షర
ఇగటట ననగ:2-58
వయససస:22
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదవదస
ఇగటట ననగ:2-58
వయససస:49
లగ: పప
133
LHL2559987
పపరర: ఆనగదకలమయరగ కకడడదదటట

125
RBE0942094
పపరర: మరగయమమ కడడయగ

123
RBE2216257
పపరర: పరపమమ అలల
భరస : ఆనగదరరవప
ఇగటట ననగ:2-57
వయససస:44
లగ: ససస స

భరస : రరజ
ఇగటట ననగ:2-58
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : రరజరశ అల
ఇగటట ననగ:2-58
వయససస:20
లగ: ససస స
130
LHL2521342
పపరర: దదనయయ అలల

100-114/576

తగడడ:డ దదవద
ఇగటట ననగ:2-57
వయససస:39
లగ: పప

తగడడ:డ దదనయయలల
ఇగటట ననగ:2-58
వయససస:45
లగ: పప
127
RBE1725530
పపరర: సగధయ అల

122
LHL4180626
పపరర: ఆనగదరరవప అలల

147
LHL4184339
పపరర: వజయలకడమ బగడల

100-114/601

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-61
వయససస:34
లగ: ససస స
100-114/603

150
RBE1177360
పపరర: జజయత రరనపప గమ

100-114/604

భరస : రవ
ఇగటట ననగ:2-62
వయససస:28
లగ: ససస స
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151
RBE1442847
పపరర: రవ రరనపప గమ

100-114/605

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-62
వయససస:30
లగ: పప
154
LHL2520518
పపరర: పపలల యయ బగడదల

100-114/607

100-114/610

100-114/613

100-114/615

100-114/618

100-114/621

100-114/623

తగడడ:డ గమరవయయ ససదర దల
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:29
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

164
LHL4180709
పపరర: వనగకటటశశరరల బగడల

167
RBE2216307
పపరర: యశశద బగడల

170
RBE1177337
పపరర: యలమగదమమ బగడల

173
RBE0901942
పపరర: రవకలమయర బగడల

100-114/626

176
RBE0970963
పపరర: రరజ ససదబల

100-114/616

179
RBE1116400
పపరర: మమనక ససదర దల
భరస : శవ ససదర దల
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:27
లగ: ససస స

159
RBE2216281
పపరర: లలత బగడల

100-114/612

162
LHL2520013
పపరర: షడడక బగడల

100-114/614

165
LHL4182192
పపరర: సరగర బబబమ బగడదల

100-114/617

తగడడ:డ షడడక
ఇగటట ననగ:2-64
వయససస:35
లగ: పప
100-114/619

168
LHL2520039
పపరర: బబబమ బగడల

100-114/620

తగడడ:డ వగదనగ
ఇగటట ననగ:2-65
వయససస:49
లగ: పప
100-114/67

171
LHL4180717
పపరర: సపసదసలల బగడదల

100-114/622

తగడడ:డ వగదనగ
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:54
లగ: పప
100-114/624

174
RBE0902825
పపరర: గమరవయయ బగడల

100-114/625

తగడడ:డ యలమగద
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:34
లగ: పప
100-114/627

తగడడ:డ గమరవయ ససదబల
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:33
లగ: పప
100-114/629

100-114/609

తగడడ:డ వనగకయయ
ఇగటట ననగ:2-64
వయససస:54
లగ: పప

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ యలమగద
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:31
లగ: ససస స
178
RBE1116392
పపరర: శవ ససదర దల

100-113/494

భరస : కకశశర బబబమ
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:31
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:32
లగ: పప
175
RBE0902858
పపరర: పడకరశ రరవప బగడల

161
RBE0726885
పపరర: మరగయమమ బగడల

156
LHL4180691
పపరర: సపసదయయ బగడల

భరస : పపలల యయ
ఇగటట ననగ:2-63
వయససస:48
లగ: ససస స

భరస : షడడక
ఇగటట ననగ:2-64
వయససస:50
లగ: ససస స

భరస : బబబమ
ఇగటట ననగ:2-65
వయససస:42
లగ: ససస స
172
LHL4183018
పపరర: కకశశర బబబమ బగడదల

100-114/611

తగడడ:డ షడడక
ఇగటట ననగ:2-64
వయససస:35
లగ: పప

భగధసవప: హహసపన బ
ఇగటట ననగ:2-64
వయససస:35
లగ: ససస స
169
RBE2216315
పపరర: మయరస మమ బగడల

158
LHL4184354
పపరర: మమరగ బగడల

100-114/606

తగడడ:డ కకపరదదనగ
ఇగటట ననగ:2-63
వయససస:36
లగ: పప

భరస : సరగర బబబమ
ఇగటట ననగ:2-64
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : జజజనయయ
ఇగటట ననగ:2-64
వయససస:52
లగ: ససస స
166
LHL4185575
పపరర: మసరసన బ శశక

100-114/608

భరస : సపసదయయ
ఇగటట ననగ:2-63
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : కకపరదదనగ
ఇగటట ననగ:2-63
వయససస:49
లగ: ససస స
163
LHL2541266
పపరర: ఏససదదన మమ కడప

155
LHL4180402
పపరర: రరజ బగడల

153
LHL2520062
పపరర: కకపరదదనగ బగడల
తగడడ:డ జజనస
ఇగటట ననగ:2-63
వయససస:54
లగ: పప

తగడడ:డ పపలల యయ
ఇగటట ననగ:2-63
వయససస:32
లగ: పప

తగడడ:డ కకపరదదనగ
ఇగటట ననగ:2-63
వయససస:32
లగ: పప
160
RBE2216299
పపరర: ఏససదదనగ బగడల

100-112/900

భరస : వనగకట రరడడడ కకల
ఇగటట ననగ:2-62-63
వయససస:20
లగ: ససస స

తగడడ:డ వనగకయయ
ఇగటట ననగ:2-63
వయససస:51
లగ: పప
157
LHL4182978
పపరర: రవగదడ బబబమ బగడదల

152
RBE1746791
పపరర: ససపడజ కకల

177
RBE0971003
పపరర: అరరణ ససదబల

100-114/628

భరస : రరజ
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:30
లగ: ససస స
100-114/630

180
RBE2216323
పపరర: జయమమ బగడల

100-114/631

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-66
వయససస:49
లగ: ససస స
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181
RBE0902882
పపరర: కకటటశశర రరవప తగరగ

100-114/632

తగడడ:డ సపసదయయ
ఇగటట ననగ:2-66/1
వయససస:44
లగ: పప
184
RBE1896745
పపరర: మరగయమమ బగడల

100-114/634

100-114/636

100-114/639

100-114/642

100-114/645

100-114/647

100-112/895

తగడడ:డ ఆదదగ
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:27
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
RBE2216349
పపరర: బమజన బగడల

197
RBE1940600
పపరర: వమల కలమయరగ బగడల

200
LHL4180766
పపరర: సగసప నస బగడల

203
RBE0838177
పపరర: మయరగయ బబబమ ఆలలటట

100-114/651

206
LHL4180790
పపరర: సపసదసలల చలక

100-114/643

209
RBE1442888
పపరర: తడవనణణ అలలటట
భరస : మయరగయయబబబమ
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:25
లగ: ససస స

189
RBE1442862
పపరర: మయధసరగ చలక

100-114/638

192
LHL4180741
పపరర: కరశయయ బగడల

100-114/641

195
RBE2216356
పపరర: వమలయకలమయరర బగడదల

100-114/644

భరస : ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-69
వయససస:58
లగ: ససస స
100-112/902

198
LHL4180758
పపరర: పడభమ దదస బగడల

100-114/646

తగడడ:డ కరశయయ
ఇగటట ననగ:2-70
వయససస:39
లగ: పప
100-114/648

201
RBE2216372
పపరర: శరగతమమ బగడల

100-114/649

భరస : సగసప న
ఇగటట ననగ:2-71
వయససస:46
లగ: ససస స
100-113/496

204
LHL4180774
పపరర: దదనయయ కకడడదదటట

100-114/650

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:34
లగ: పప
100-114/652

తగడడ:డ ఆదదగ
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:33
లగ: పప
100-114/654

100-112/901

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-69
వయససస:49
లగ: పప

తగడడ:డ లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:32
లగ: పప

తగడడ:డ రతతగ
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:36
లగ: పప
208
RBE1177311
పపరర: ససనతద చలక

100-114/640

తగడడ:డ గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-71
వయససస:49
లగ: పప

భరస : లకమయయ ఆలలటట
ఇగటట ననగ:2/72
వయససస:47
లగ: ససస స
205
LHL4180782
పపరర: వనగకటటశ కగభగపరటట

191
LHL3821485
పపరర: ససపరనమమ బగడల

186
RBE1611292
పపరర: శరరష వరరశ

తగడడ:డ నరససగహ రరవప
ఇగటట ననగ:2-68
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:డ యయసయయ బగడల
ఇగటట ననగ:2-70
వయససస:55
లగ: ససస స

తగడడ:డ రతస యయ
ఇగటట ననగ:2-70A
వయససస:25
లగ: ససస స
202
RBE1926401
పపరర: నవమమ ఆలలటట

100-114/637

భరస : కరశయయ
ఇగటట ననగ:2-69
వయససస:44
లగ: ససస స

భరస : ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-69
వయససస:74
లగ: ససస స
199
RBE1442870
పపరర: నదగరశశరగ బగడల

188
RBE1108456
పపరర: నవన చలక

100-113/495

భరస : రరమయలగగర రరడడడ వరరశ
ఇగటట ననగ:2-68
వయససస:29
లగ: ససస స

భరస : పడభమదదసస
ఇగటట ననగ:2-69
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ కరశయయ బగడల
ఇగటట ననగ:2-69
వయససస:26
లగ: ససస స
196
RBE2216364
పపరర: చసకరమయమ బగడల

100-114/635

తలల : వజయ భబరత చలక
ఇగటట ననగ:2-68
వయససస:27
లగ: పప

భరస : రతస యయ
ఇగటట ననగ:2-68
వయససస:50
లగ: ససస స
193
RBE1253350
పపరర: మరగయమమ బగడల

185
RBE1442854
పపరర: రరధధక కడప

183
RBE0838250
పపరర: మరగయమమ కడపర
భరస : జజనయయ
ఇగటట ననగ:2-67
వయససస:30
లగ: ససస స

తగడడ:డ జజజనయయ
ఇగటట ననగ:2-67-A
వయససస:25
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-68
వయససస:54
లగ: పప
190
RBE2216331
పపరర: రతస మమ బగడల

100-114/633

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-66/1
వయససస:34
లగ: ససస స

భరస : మరగయదదసస బగడల
ఇగటట ననగ:2-67
వయససస:30
లగ: ససస స
187
LHL3812625
పపరర: రతస యయ బగడల

182
RBE0902916
పపరర: శరగత కలమయరగ తగరగ

207
LHL4184370
పపరర: మమరగ చలక

100-114/653

భరస : చగదడయయ
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:33
లగ: ససస స
100-114/655

210
RBE1525971
పపరర: నవన కలమయర చలక

100-114/656

తగడడ:డ ఆదదగ చలక
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:25
లగ: పప
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211
RBE1526078
పపరర: మహహష బబబమ అలలటట

100-114/657

తగడడ:డ లకమయయ అలలటట
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:23
లగ: పప
214
LHL4180808
పపరర: చన అదమమ చలకర

100-114/659

100-113/497

100-114/662

100-114/665

100-114/668

100-114/670

100-113/501

భరస : నరసయయ
ఇగటట ననగ:2-77
వయససస:59
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

224
RBE0331967
పపరర: వనగకటటశశరరల లగజపలల

227
RBE1899863
పపరర: మజరశ బససపప గమ

230
RBE0726547
పపరర: వజయ కటటకల

233
RBE0727115
పపరర: ససవరరస కటటకల

100-114/672

236
RBE2216422
పపరర: కలమయరగ బగడల

100-114/666

239
LHL4180840
పపరర: కకపయయ బగడల
తగడడ:డ పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-78
వయససస:59
లగ: పప

219
LHL2520369
పపరర: నదగరరజ లగజపలల

100-114/661

222
LHL4180824
పపరర: రవ కలమయర లగజపలల

100-114/664

225
RBE1442896
పపరర: నరరశ బగడల

100-114/667

తగడడ:డ ఝననపరల
ఇగటట ననగ:2-73
వయససస:25
లగ: పప
100-113/498

228
LHL4180832
పపరర: గమరవయయ బగడల

100-114/669

తగడడ:డ నరసయయ
ఇగటట ననగ:2-74
వయససస:77
లగ: పప
100-113/499

231
RBE0726612
పపరర: బబబమ రరవప కటటకల

100-113/500

తగడడ:డ ఆనగద రరవప
ఇగటట ననగ:2-76
వయససస:32
లగ: పప
100-113/502

234
LHL4182432
పపరర: రరమయయ రవనసతల

100-114/671

తగడడ:డ వరన
ఇగటట ననగ:2-76
వయససస:45
లగ: పప
100-114/673

భరస : నరసయయ
ఇగటట ననగ:2-76
వయససస:44
లగ: ససస స
100-114/674

100-112/903

తగడడ:డ పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-73
వయససస:35
లగ: పప

భరస : వజయ
ఇగటట ననగ:2-76
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : రరమయయ
ఇగటట ననగ:2-76
వయససస:38
లగ: ససస స
238
RBE2216430
పపరర: చనతమయమయ బగడల

100-114/663

తగడడ:డ ఆనగద రరవప
ఇగటట ననగ:2-76
వయససస:34
లగ: పప

భరస : సరగర
ఇగటట ననగ:2-76
వయససస:32
లగ: ససస స
235
LHL4184396
పపరర: రరణణ రరవనదతల

221
LHL4180816
పపరర: పసచచయయ లగజపలల

216
RBE1979707
పపరర: ససవరష బగడల

తగడడ:డ పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-73
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:డ మరగయదదసస బససపప గమ
ఇగటట ననగ:2-74
వయససస:21
లగ: పప

భరస : గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-74
వయససస:74
లగ: ససస స
232
RBE0727107
పపరర: చన వనగకమమ కకడడదదటట

100-114/40

తగడడ:డ పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-73
వయససస:44
లగ: పప

భరస : పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-73
వయససస:60
లగ: ససస స
229
RBE2216414
పపరర: దదవమమ బగడల

218
RBE1880806
పపరర: సరగరమయమ బగడల

100-121/21

తగడడ:డ జజన పరల బగడల
ఇగటట ననగ:2-73
వయససస:41
లగ: ససస స

తగడడ:డ పపదపసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-73
వయససస:64
లగ: పప

భరస : రవ కలమయర
ఇగటట ననగ:2-73
వయససస:36
లగ: ససస స
226
RBE2216406
పపరర: జజజనమమ లగజపలల

100-114/660

భరస : నదగరరజ బగడల
ఇగటట ననగ:2/73
వయససస:23
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-73
వయససస:37
లగ: ససస స
223
LHL4184388
పపరర: మమరగ లగజపలల

215
RBE2216398
పపరర: మయరస మమ చలకర

213
RBE1938802
పపరర: మరగయ బబబమ ఆలలటట
తగడడ:డ లకమయయ ఆలలటట
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:29
లగ: పప

భరస : చనదదదమమ
ఇగటట ననగ:2-72A
వయససస:47
లగ: ససస స

భరస : నదగరరజ
ఇగటట ననగ:2-73
వయససస:32
లగ: ససస స
220
LHL2540029
పపరర: మరగయమమ లగజపలల

100-114/658

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-72
వయససస:75
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-72A
వయససస:55
లగ: పప
217
RBE0726893
పపరర: మమరరమయత లగజపలల

212
RBE2216380
పపరర: శరరమమ చలకర

237
RBE1803287
పపరర: పపడమ సరగర రవనఠరలయ

100-114/41

తగడడ:డ రరమయయ రవనసటటలయ
ఇగటట ననగ:2/77
వయససస:21
లగ: పప
100-114/675

240
LHL4184404
పపరర: మరగయమమ బగడల

100-114/676

భరస : మరగయదదసస
ఇగటట ననగ:2-78
వయససస:35
లగ: ససస స
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241
LHL4184412
పపరర: రతతకలమయరగ బగడల

100-114/677

భరస : శలలవ రరజ
ఇగటట ననగ:2-78
వయససస:33
లగ: ససస స
244
LHL3811049
పపరర: మరగయదదసస బగడల

100-114/680

100-114/683

100-113/503

100-114/687

100-114/689

100-114/692

100-114/695

భరస : సరగబశవ రరడడ వరశ
ఇగటట ననగ:2-84
వయససస:29
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

254
RBE1888189
పపరర: నదగలకడమ అనతగ

257
RBE2216596
పపరర: నరసమమ బబ మమరరడడ

260
LHL4180899
పపరర: యబమ కగదసల

263
RBE1253616
పపరర: జజజజనమమ కగదసల

100-114/698

266
LHL3821386
పపరర: ఏసమమ పపరరపప గమ

100-113/504

269
LHL3812583
పపరర: నరససగహరరవప బబ మమరరడడ
తగడడ:డ వనగకటబడమయయ
ఇగటట ననగ:2-84
వయససస:42
లగ: పప

249
RBE2216570
పపరర: మమరగకలమయరగ నదగరగడల

100-114/685

252
RBE0902270
పపరర: నదగబబబమ నదగరగడల

100-114/686

255
LHL4180873
పపరర: ఏసయయ నదగరగడల

100-114/688

తగడడ:డ నదరయయ
ఇగటట ననగ:2-81
వయససస:51
లగ: పప
100-114/690

258
LHL2542363
పపరర: గమరవమమ లగజపలల

100-114/691

భరస : కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-82
వయససస:57
లగ: ససస స
100-114/693

261
LHL4184420
పపరర: ఎలజబబత కగదసల

100-114/694

భరస : యబమ
ఇగటట ననగ:2-82
వయససస:37
లగ: ససస స
100-114/696

264
LHL4183042
పపరర: సరగర బబబమ పపరరపప గమ

100-114/697

తలల : యహనద
ఇగటట ననగ:2-83/B
వయససస:32
లగ: పప
100-114/699

భరస : యహనస
ఇగటట ననగ:2-83B
వయససస:57
లగ: ససస స
100-113/505

100-114/682

తగడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-80
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ యబమ
ఇగటట ననగ:2-82
వయససస:25
లగ: ససస స

భరస : ఉదయ
ఇగటట ననగ:2-83/B
వయససస:27
లగ: ససస స
268
RBE1295345
పపరర: మగజల రరడడడ వరశ

100-114/42

తగడడ:డ గమరవయయ కగదసల
ఇగటట ననగ:2-82
వయససస:38
లగ: పప

భరస : లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-82
వయససస:33
లగ: ససస స
265
RBE0972027
పపరర: పపడమ లత పపరరపప గమ

251
RBE1723964
పపరర: పడవలల క నదగరగడల

246
LHL4180857
పపరర: పడసరదస నదగరగడల

భరస : పడసరదస
ఇగటట ననగ:2-79
వయససస:42
లగ: ససస స

భరస : వనగకటబడమయయ
ఇగటట ననగ:2-81
వయససస:60
లగ: ససస స

తగడడ:డ మయరగయయ బబబమ
ఇగటట ననగ:2-82
వయససస:35
లగ: ససస స
262
LHL4184438
పపరర: రమయదదవ తతట

100-114/684

భరస : నదగరరజ అనతగ
ఇగటట ననగ:2-81
వయససస:26
లగ: ససస స

భరస : ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-81
వయససస:48
లగ: ససస స
259
LHL2542371
పపరర: మశమమ కకటడ

248
RBE1526151
పపరర: మమరరమయత నదగరగడల

100-114/679

తగడడ:డ నదరయయ
ఇగటట ననగ:2-79
వయససస:46
లగ: పప

తగడడ:డ నదగరశశర రరవప నదగరగడల
ఇగటట ననగ:2/80
వయససస:21
లగ: ససస స

తగడడ:డ బమజన నదగళల
ఇగటట ననగ:2-80
వయససస:24
లగ: పప
256
RBE2216588
పపరర: దదనమమ నదగరగడల

100-114/681

భరస : పడశరగత నదగరగడల
ఇగటట ననగ:2-79
వయససస:22
లగ: ససస స

భరస : శరగబయయ బబడడశ
ఇగటట ననగ:2-80
వయససస:27
లగ: ససస స
253
RBE1633478
పపరర: ససనల నదగళల

245
RBE2216562
పపరర: నదగరతతమమ బగడల

243
LHL2520070
పపరర: ససలలవరరజ బగడల
తగడడ:డ కకపయయ
ఇగటట ననగ:2-78A
వయససస:35
లగ: పప

భరస : పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-78A
వయససస:84
లగ: ససస స

తగడడ:డ పడసరద
ఇగటట ననగ:2-79
వయససస:26
లగ: పప
250
RBE1729896
పపరర: బబడడశ లకడమ తడవనణణ

100-114/678

భరస : కకపయయ
ఇగటట ననగ:2-78
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకపయయ
ఇగటట ననగ:2-78A
వయససస:36
లగ: పప
247
RBE1381375
పపరర: పడశరగత నదగరగడల

242
RBE2216554
పపరర: రరఖ బగడల

267
LHL2550481
పపరర: రరమమలమమ బగడల

100-114/700

భరస : దధబబయయ
ఇగటట ననగ:2-83D
వయససస:72
లగ: ససస స
100-114/701

270
LHL4184446
పపరర: భమలకడమ బబ మమరరడడ

100-114/702

భరస : నరశగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-84
వయససస:39
లగ: ససస స
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100-114/703 272
271
RBE1207035
RBE2216604
పపరర: వనగకట రరమయయ బబ మమరరడడ
పపరర: జయమమ ఆరర

తగడడ:డ రరమయయ బబ మమరరడడ
ఇగటట ననగ:2-84
వయససస:67
లగ: పప
274
LHL2520682
పపరర: రరమమ వరయలపలల

భరస : నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-84
వయససస:60
లగ: ససస స
100-114/705

తగడడ:డ చన వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-85
వయససస:36
లగ: పప
277
RBE1611334
పపరర: నదగరరజ వరయలపలల

100-113/508

100-114/708

100-114/711

100-114/713

281
LHL4180907
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ జజన

284
RBE1643311
పపరర: కళళయణణ వరయలపలల

287
RBE1746965
పపరర: నదవనన కలమయర అల

100-114/714

290
LHL4180915
పపరర: నదరయయ నదగరగడల

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-89
వయససస:47
లగ: ససస స

293
LHL2566206
పపరర: దదడకకయమమ గరగకపరటట

భరస : రరదడ కలమయర వరయలపలల
ఇగటట ననగ:2-90
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:డ నదగరశశరరరవప అకకరనపలల
ఇగటట ననగ:2-90
వయససస:24
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-114/712

299
RBE1400241
పపరర: లకమయయ తతట
తగడడ:డ లగగయయ తతట
ఇగటట ననగ:2/91-A
వయససస:40
లగ: పప

279
LHL2543957
పపరర: శశదదవ వరయలపలల

100-114/707

282
LHL4184461
పపరర: నదగమణణ బబ జజన

100-114/710

100-115/506
285
RBE1102946
పపరర: వనగకటటశశర రరవప యగడమమరగ

తగడడ:డ నరససగహ మమరగస యగడమమరగ
ఇగటట ననగ:2/86
వయససస:61
లగ: పప
100-112/904

288
RBE1746973
పపరర: నవన కలమయర అల

100-112/905

తగడడ:డ దదనయయ అల
ఇగటట ననగ:2-88
వయససస:21
లగ: పప
100-114/715

291
RBE0838185
పపరర: చదరల స బగడల

100-113/509

తగడడ:డ షడడక
ఇగటట ననగ:2-89
వయససస:29
లగ: పప
100-114/717

294
LHL3812773
పపరర: శశనవరసరరవప గరగకపరటట

100-114/718

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-89
వయససస:37
లగ: పప
100-114/720

తగడడ:డ లగగయయ ఆరర
ఇగటట ననగ:2-90
వయససస:26
లగ: ససస స
100-118/10

100-113/507

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-86
వయససస:47
లగ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇగటట ననగ:2-89
వయససస:42
లగ: ససస స

100-114/719 296
295
RBE1252998
RBE1253020
పపరర: వనగకట నరసమమ వరయలపలల
పపరర: శరగత ఆరర

298
RBE1529320
పపరర: శవ కకషష అకకరనపలల

100-114/709

తగడడ:డ వనగకయయ
ఇగటట ననగ:2-88A
వయససస:81
లగ: పప
100-114/716

276
RBE1611326
పపరర: కళళయణణ వరయలపలల

భరస : చగదడ
ఇగటట ననగ:2-86
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదనయయ అల
ఇగటట ననగ:2-88
వయససస:20
లగ: పప

భరస : ఆగజననయమలల
ఇగటట ననగ:2-88
వయససస:69
లగ: ససస స
292
LHL2540094
పపరర: అచచమమ గరగకపరటట

100-114/68

భరస : నదగరరజ వరయలపలల
ఇగటట ననగ:2-86
వయససస:22
లగ: ససస స

తగడడ:డ అచచయయ -ఇగటట ననగ:2-87
వయససస:47
లగ: పప
289
RBE2216612
పపరర: చగదడమమ ఆరర

278
RBE1898535
పపరర: రమణ బగడల

100-113/506

భరస : నదగరరజ వరయలపలల
ఇగటట ననగ:2-86
వయససస:23
లగ: ససస స

తగడడ:డ గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-86
వయససస:53
లగ: పప

తగడడ:డ చగదడగ వరయలపలల
ఇగటట ననగ:2-86
వయససస:24
లగ: పప
286
LHL3811643
పపరర: నరససగహరరవప బబ డడడ

100-114/706

భరస : రరజ బగడల
ఇగటట ననగ:2-86
వయససస:25
లగ: ససస స

తగడడ:డ చన వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-86
వయససస:44
లగ: పప
283
RBE1643303
పపరర: నదగరరజ వరయలపలల

275
LHL2543965
పపరర: చనత లకడమ వరయలపలల

273
RBE0145367
పపరర: అగజల వరయలపలల
భరస : రరమమ
ఇగటట ననగ:2-85
వయససస:34
లగ: ససస స

భరస : చనతవనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-85
వయససస:57
లగ: ససస స

తగడడ:డ చగదడగ వరయలపలల
ఇగటట ననగ:2-86
వయససస:24
లగ: పప
280
LHL3814076
పపరర: చగదడగ వరయలపలల

100-114/704

297
RBE1253046
పపరర: రరమకకషష బబ మమరరడడడ

100-114/721

తగడడ:డ వనగకట రరమయయ బబ మమరరడడ
ఇగటట ననగ:2-90
వయససస:39
లగ: పప
100-114/43

300
LHL3811981
పపరర: లగగయయ తతట

100-114/722

తగడడ:డ వరయయ
ఇగటట ననగ:2-92
వయససస:57
లగ: పప
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301
LHL4183349
పపరర: వల శశక

100-114/723

తగడడ:డ నదగమల బమడద
ఇగటట ననగ:2-92
వయససస:35
లగ: పప
304
LHL4186623
పపరర: హహసపన బ శశక

100-114/726

100-114/729

100-114/732

100-114/735

100-114/738

100-114/741

100-112/906

భరస : వనగకటటశశరళళ
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:68
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

314
RBE1252774
పపరర: ససపసడయ పప తతగమగటల

317
LHL4180931
పపరర: గగసస షపక

320
RBE1442904
పపరర: జకశయయ ససదల

323
RBE1880343
పపరర: మగగరరవప మమడద

100-114/745

326
LHL4183125
పపరర: పపలల యయ కలగభ

100-114/736

329
LHL4186326
పపరర: ససతద కలగభ
భరస : పపలల యయ
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:38
లగ: ససస స

309
LHL4186573
పపరర: రఫసయయ శశక

100-114/731

312
LHL3812039
పపరర: రరమయరరవప మమడద

100-114/734

315
RBE2216620
పపరర: అనగతరరవమమ మమడ

100-114/737

భరస : చదనతయయ
ఇగటట ననగ:2-94
వయససస:79
లగ: ససస స
100-114/739

318
RBE0903377
పపరర: యలమగదమమ ససదబల

100-114/740

భరస : జకశయయ
ఇగటట ననగ:2-95
వయససస:35
లగ: ససస స
100-114/742

321
RBE2216638
పపరర: వనగకటనరసమమ మమడద

100-114/743

భరస : అచదచరరవప
ఇగటట ననగ:2-95
వయససస:42
లగ: ససస స
100-112/907

324
LHL4180949
పపరర: కకషష రరరవప మమడద

100-114/744

తగడడ:డ చదనతయయ
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:51
లగ: పప
100-114/746

తగడడ:డ వరయయ
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:64
లగ: పప
100-114/748

100-114/728

తగడడ:డ చదనతయయ
ఇగటట ననగ:2-94
వయససస:44
లగ: పప

తగడడ:డ కకషష రరవప మమడద
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:22
లగ: పప

తగడడ:డ రరమయయ
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:53
లగ: పప
328
LHL4186300
పపరర: వజయమయమ కటబ

100-114/733

తగడడ:డ బమలల యయ
ఇగటట ననగ:2-95
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:24
లగ: పప
325
LHL4183109
పపరర: లకమయయ కకడదబబ యన

311
LHL4183372
పపరర: మయబమ ససబబన శశక

306
RBE1177428
పపరర: మబబ షపక

భరస : సరయబబ
ఇగటట ననగ:2-92/1
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఖయససగసపసదద షపక
ఇగటట ననగ:2-95
వయససస:46
లగ: పప

తగడడ:డ నదసర సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-95
వయససస:30
లగ: పప
322
RBE1672443
పపరర: గగపస బబ డడడ

100-114/730

తగడడ:డ కకషరషరరనన రరవప పప తతగమగటల
ఇగటట ననగ:2-94
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ చదనతయయ
ఇగటట ననగ:2-95
వయససస:48
లగ: పప
319
RBE0971136
పపరర: బషసరరదధబన షపక

308
LHL4183356
పపరర: సరయళ బబ శశక

100-114/725

భరస : వల
ఇగటట ననగ:2-92
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:డ పపదబ హహసపన
ఇగటట ననగ:2-92/3
వయససస:40
లగ: పప

భరస : రరమ రరవప
ఇగటట ననగ:2-94
వయససస:38
లగ: ససస స
316
LHL4180923
పపరర: అచదచరరవప మమడద

100-114/727

తగడడ:డ పపదబ హహసపన
ఇగటట ననగ:2-92/1
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:డ పపద హహసపన
ఇగటట ననగ:2-92/2
వయససస:42
లగ: పప
313
LHL4186292
పపరర: శశలకకమ మమడ

305
LHL4186797
పపరర: మహబమబ శశక

303
LHL4186615
పపరర: ఆషర శశక
భరస : గగశ
ఇగటట ననగ:2-92
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : బమడద
ఇగటట ననగ:2-92
వయససస:39
లగ: ససస స

భరస : వహబ షపక
ఇగటట ననగ:2-92
వయససస:31
లగ: ససస స
310
LHL4183364
పపరర: గగస శశక

100-114/724

భరస : ఇసరమయల
ఇగటట ననగ:2-92
వయససస:45
లగ: ససస స

భరస : మయబమ ససబబన
ఇగటట ననగ:2-92
వయససస:37
లగ: ససస స
307
RBE1526128
పపరర: సపసదదభ షపక

302
LHL4186581
పపరర: జజన బ శశక

327
LHL4186284
పపరర: పదదమ కకననడబబ యనద

100-114/747

భరస : లకమయయయ
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:48
లగ: ససస స
100-114/749

330
RBE1087304
పపరర: నదగరగదడబబబమ మమడ

100-114/750

తగడడ:డ కకషరషరరవప
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:26
లగ: పప
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331
RBE1225425
పపరర: బడహమగ బబ టల

100-114/751

తగడడ:డ కకటటశశరరవప బబ టల
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:37
లగ: పప
334
RBE1663202
పపరర: ససకనయ మమడ

100-114/44

100-114/756

100-114/758

100-114/761

100-114/764

100-114/767

100-113/510

తగడడ:డ ఆనగద రరవప
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:29
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

344
LHL4180956
పపరర: వనగకటటసశరరల కనసకకటల

347
LHL4184487
పపరర: నదగమలల బబ డడడ

350
RBE1087569
పపరర: మయరరటమమ బగడల

353
RBE1163351
పపరర: నరమల జజయత బగడల

100-114/771

356
LHL3812781
పపరర: కరశయయ బగడల

100-114/762

359
RBE0902676
పపరర: నదగమణణ బగడల
తగడడ:డ ఆనగద రరవప
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:49
లగ: ససస స

339
RBE1207175
పపరర: మయధవ కనకలటల

100-114/69

342
LHL3812567
పపరర: ఆదధనదరరయణ బబ డడడ

100-114/760

345
RBE1163369
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ బబ డడడ

100-114/763

భరస : ఆదధనదరరయణ బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-97A
వయససస:31
లగ: ససస స
100-114/765

348
RBE0332122
పపరర: వనగకట లకకమ బబ డడడ

100-114/766

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-98
వయససస:43
లగ: ససస స
100-114/768

351
RBE1253111
పపరర: సపసదమమ ఆరర

100-114/769

భరస : లగగయయ ఆరర
ఇగటట ననగ:2-98
వయససస:42
లగ: ససస స
100-114/45

354
LHL2520021
పపరర: ఆనగదరరవప బగడల

100-114/770

తగడడ:డ కరశయయ
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:69
లగ: పప
100-114/772

తగడడ:డ ఆనగద రరవప బగడల
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:41
లగ: పప
100-114/774

100-114/755

తగడడ:డ కకగడలల
ఇగటట ననగ:2-97A
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:డ ఆనగద రరవప బగడల
ఇగటట ననగ:2/99
వయససస:30
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఏససపరదగ
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:44
లగ: పప
358
RBE0902650
పపరర: దదససబబబమ బగడల

100-114/759

భరస : పపడమకలమయర
ఇగటట ననగ:2-98
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:డ మయరగయయదదసస
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:31
లగ: ససస స
355
LHL3811486
పపరర: బబబమ చలకర

341
LHL4183117
పపరర: నరససగహరరవప కణణకలటల

336
LHL3821766
పపరర: ఆదధలకడమ బబ డడడ

భరస : నరససగహరరవప కనకలటల
ఇగటట ననగ:2-97/A
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-97B
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ దధతయయలల
ఇగటట ననగ:2-98
వయససస:34
లగ: పప
352
RBE0695361
పపరర: కకటటశశరగ మగదద

100-114/757

తగడడ:డ ససబబయయ
ఇగటట ననగ:2-97A
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:డ నరసయయ
ఇగటట ననగ:2-97B
వయససస:42
లగ: పప
349
RBE1087551
పపరర: పపడమ కలమయర బగడల

338
RBE2216653
పపరర: కకటటశశరమమ మమడద

100-114/753

తగడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-97
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-97/A
వయససస:32
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-97A
వయససస:52
లగ: ససస స
346
LHL3812757
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ డడడ

100-114/754

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-97
వయససస:49
లగ: ససస స

భగధసవప: ఆదధనదరరయణ
ఇగటట ననగ:2-97/A
వయససస:32
లగ: పప
343
LHL3821758
పపరర: అచచమమ కనసకకటల

335
LHL3812716
పపరర: వనగకటటశశరరల మమడ

333
RBE2216646
పపరర: లకడమ మమడద
భరస : కకషరషరరవప
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:44
లగ: ససస స

తగడడ:డ చదనతయయ
ఇగటట ననగ:2-97
వయససస:54
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-97
వయససస:32
లగ: పప
340
LHL4183091
పపరర: నరససగహరరవప బబ డడడ

100-114/752

భరస : బడహమగ
ఇగటట ననగ:2-96
వయససస:35
లగ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప మమడ
ఇగటట ననగ:2/97
వయససస:28
లగ: ససస స
337
LHL4183240
పపరర: శశనవరస రరవప మమడద

332
RBE1225433
పపరర: కలమయరగ బబ టల

357
LHL4180964
పపరర: మరగయ దదసస మగదద

100-114/773

తగడడ:డ సరమమలల
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:33
లగ: పప
100-114/775

360
RBE0972548
పపరర: కవత బగడల

100-114/776

భరస : చన కరశయయ
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:31
లగ: ససస స
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361
RBE1087452
పపరర: మమనక బగడల

100-114/777

భరస : యయకకభమ
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:27
లగ: ససస స
364
LHL2542538
పపరర: నదగమలలల శశరగ బగడల

100-114/70

100-114/73

100-114/76

100-114/79

100-112/909

100-114/82

100-114/85

తగడడ:డ చనఏజజడ
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:54
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

374
RBE2216703
పపరర: మరగయమమ బగడల

377
RBE1926591
పపరర: సరగరగక బగడల

380
LHL4186334
పపరర: శరరమమ చలకర

383
RBE1253459
పపరర: కకషష కలమయర బగడల

100-114/88

386
RBE2216711
పపరర: శరగతమమ బగడల

100-114/80

389
RBE2216745
పపరర: మరగయమయమ కకమమమ
భరస : దదనయయ
ఇగటట ననగ:2-103
వయససస:60
లగ: ససస స

369
LHL2520526
పపరర: ఏససరతతగ బగడల

100-114/75

372
RBE1526086
పపరర: అకరమమ బగడల

100-114/78

375
RBE1881242
పపరర: సరగరగక బగడల

100-112/908

భరస : కకషష కలమయర బగడల
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:23
లగ: ససస స
100-112/910

378
LHL4183133
పపరర: ఆనగద రరవప చలకర

100-114/81

తగడడ:డ దధబబయయ
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:35
లగ: పప
100-114/83

381
LHL4186342
పపరర: రమయదదవ చలకర

100-114/84

భరస : ఆనగద రరవప
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:31
లగ: ససస స
100-114/86

384
RBE1253475
పపరర: రరససలమమ బగడల

100-114/87

తగడడ:డ యయససరతతగ బగడల
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:30
లగ: ససస స
100-114/89

భరస : ఏససరతతగ
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:49
లగ: ససస స
100-114/91

100-114/72

భరస : ఎబననజర బగడల
ఇగటట ననగ:2-101
వయససస:22
లగ: ససస స

తగడడ:డ యయససరతతగ బగడల
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:28
లగ: పప

భరస : చన ేదజడ
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:76
లగ: ససస స
388
RBE2216737
పపరర: రతతగ బగడల

100-114/77

భరస : దధబబయయ
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:డ యయససరతతగ బగడల
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:26
లగ: పప
385
RBE1442912
పపరర: వకకటరగయమమ బబగదల

371
RBE0971201
పపరర: ఎబననజరర బగడల

366
LHL3813144
పపరర: ఏససపరదగ చలకర

తగడడ:డ వనగకయయ
ఇగటట ననగ:2-101
వయససస:63
లగ: పప

తగడడ:డ కకషష కలమయర బగడల
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదనగ
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:60
లగ: పప
382
RBE1253442
పపరర: సగదదప బగడల

100-114/74

భరస : ససధదకరరరవప
ఇగటట ననగ:2-101/2
వయససస:46
లగ: ససస స

భరస : మటట యయ బగడల
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:20
లగ: ససస స
379
LHL4183513
పపరర: దధబబయయ చలకర

368
LHL2520211
పపరర: మరగయదదసస బగడల

100-114/779

తగడడ:డ రరమయయ
ఇగటట ననగ:2-100
వయససస:64
లగ: పప

తగడడ:డ ఏసస రతతగ
ఇగటట ననగ:2-101
వయససస:29
లగ: పప

భరస : ఏససరతతగ
ఇగటట ననగ:2-101
వయససస:54
లగ: ససస స
376
RBE1926575
పపరర: శరరష బగడల

100-114/71

తగడడ:డ ఏససరతతగ స
ఇగటట ననగ:2-101
వయససస:35
లగ: పప

భరస : మరగయదదసస
ఇగటట ననగ:2-101
వయససస:32
లగ: ససస స
373
RBE2216695
పపరర: రరహహలల బగడల

365
LHL3812443
పపరర: సరగర బబబమ బగడల

363
RBE2216679
పపరర: ససభబగయమమ బగడల
భరస : ఆనగదరరవప
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:64
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఇసరమయయలల
ఇగటట ననగ:2-100
వయససస:37
లగ: పప

భరస : ఇసరమయయలల
ఇగటట ననగ:2-100
వయససస:64
లగ: ససస స
370
LHL4186193
పపరర: జజయతసనద బగడదల

100-114/778

భరస : సరమమయలల
ఇగటట ననగ:2-99
వయససస:49
లగ: ససస స

భరస : సరగరర బబబమ
ఇగటట ననగ:2-100
వయససస:35
లగ: ససస స
367
RBE2216687
పపరర: ససగమణమమ బగడల

362
RBE2216661
పపరర: ససజజజనమమ మగద

387
RBE2216729
పపరర: వకకటరగయమమ బగడల

100-114/90

భరస : చననజజడ
ఇగటట ననగ:2-102
వయససస:84
లగ: ససస స
100-114/92

390
LHL4184503
పపరర: యయసమమ వనలలపల

100-114/93

భరస : ససరరష
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:33
లగ: ససస స
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391
LHL4184511
పపరర: మరగయమమ వనలలపల

100-114/94

భరస : సగసప న
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:33
లగ: ససస స
394
RBE1526110
పపరర: బబ సస బబబమ వనలలపల

100-114/97

100-114/100

100-114/103

100-114/104

100-114/107

100-114/110

100-114/113

భరస : ఇసరమయల
ఇగటట ననగ:2-107
వయససస:51
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
LHL2542520
పపరర: సపసదమమ వనలలపల

407
RBE1412089
పపరర: జజయత వనలలపల

410
RBE0804013
పపరర: మరగయ బబబమ వనలలపల

413
RBE2216786
పపరర: కననకరగ కకటబడ

100-114/116

416
LHL2521201
పపరర: ఇసరమయయలల బగడల

100-114/105

419
LHL4184537
పపరర: నదగలకడమ కలగభబ
భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-107
వయససస:38
లగ: ససస స

399
LHL2520336
పపరర: దదవదదనగ వనలలపల

100-114/102

402
RBE1992841
పపరర: ససరరష వనలలపల

100-129/5

405
LHL3811932
పపరర: పపదబ సపసదసలల వనలలపల

100-114/106

తగడడ:డ మయరరర
ఇగటట ననగ:2-105
వయససస:35
లగ: పప
100-114/108

408
RBE2216778
పపరర: అచచమమ తతడడగ

100-114/109

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-105
వయససస:44
లగ: ససస స
100-114/111

411
RBE0804237
పపరర: జయయ రరణణ వనలలపల

100-114/112

తగడడ:డ రరజ రరవప
ఇగటట ననగ:2-106
వయససస:28
లగ: ససస స
100-114/114

414
RBE0804021
పపరర: చనత సపసదసలల వనలలపల

100-114/115

తగడడ:డ మయరరర
ఇగటట ననగ:2-106/A
వయససస:28
లగ: పప
100-114/117

తగడడ:డ దధబబయయ
ఇగటట ననగ:2-107
వయససస:55
లగ: పప
100-114/119

100-114/99

తగడడ:డ దదవదదనగ వనలలపల
ఇగటట ననగ:2-104/A
వయససస:35
లగ: పప

భరస : గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-106
వయససస:59
లగ: ససస స

తగడడ:డ చనత సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-106A
వయససస:28
లగ: ససస స
418
LHL3821378
పపరర: యలమగదమమ బగడల

100-118/1108

తగడడ:డ రతదస యయ
త
ఇగటట ననగ:2-106
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ మరగయబబబమ
ఇగటట ననగ:2-106
వయససస:28
లగ: ససస స
415
RBE0804252
పపరర: మమరగ వనలలపల

401
RBE2516433
పపరర: ఆదధ వనలలపల

396
RBE2216760
పపరర: మరగయమమ వనలలపల

తగడడ:డ భమషణగ
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:59
లగ: పప

భరస : చగదడ బబబమ వనలలపల
ఇగటట ననగ:2-105
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:డ రతదస యయ
త
ఇగటట ననగ:2-106
వయససస:28
లగ: పప
412
RBE0804245
పపరర: మమరగ వనలలపల

100-114/101

భరస : పపదబ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-105
వయససస:35
లగ: ససస స

తలల : మరగయమమ వనలలపల
ఇగటట ననగ:2-105
వయససస:29
లగ: పప
409
RBE0804005
పపరర: రరజ రరవప వనలలపల

398
LHL2520328
పపరర: సగసప నస వనలలపల

100-114/96

భరస : దదవదదనగ
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:56
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదవదదనగ వనలలపల
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:18
లగ: పప

భరస : మయరరర
ఇగటట ననగ:2-105
వయససస:47
లగ: ససస స
406
RBE1412022
పపరర: చగదడ బబబమ వనలలపల

100-114/98

తగడడ:డ దదవదదనగ
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:42
లగ: పప

భరస : సలలమన
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:35
లగ: ససస స
403
LHL2542405
పపరర: మరగయమమ వనలలపల

395
RBE2216752
పపరర: రరహహలల వనలలపల

393
RBE1526094
పపరర: మరగయమమ వనలలపల
భరస : శగసప నస వనలలపల
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:26
లగ: ససస స

భరస : రతస యయ
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:49
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదవదదనగ
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:38
లగ: పప
400
LHL2542728
పపరర: మరగయమమ వనలలపల

100-114/95

భరస : దదవదదనగ
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదవదదనగ వనలలపల
ఇగటట ననగ:2-104
వయససస:22
లగ: పప
397
LHL3811916
పపరర: సలలమనస వనలలపల

392
RBE0695189
పపరర: పసచచమమ వనలలపల

417
LHL3811437
పపరర: నరససగహరరవప బగడల

100-114/118

తగడడ:డ ఇసరమయయలల
ఇగటట ననగ:2-107
వయససస:35
లగ: పప
100-114/120

420
RBE1442920
పపరర: పసడయయగక బగడల

100-114/121

భరస : చన నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-107
వయససస:25
లగ: ససస స
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421
RBE2216794
పపరర: ఎలజరబబత కకటబడ

100-114/122

భరస : ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-107
వయససస:54
లగ: ససస స
424
LHL2521011
పపరర: సతదయనగదగ బగడల

100-114/125

100-114/128

100-114/131

100-114/134

100-114/137

100-114/140

100-114/143

భరస : మసరసన వల షపక
ఇగటట ననగ:2-112C
వయససస:37
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE1546167
పపరర: మయరగయ బబబమ బగడల

437
LHL3812096
పపరర: బమజనబబబమ కకమమమ

440
RBE0902999
పపరర: రరణణ బగడల

443
RBE1087627
పపరర: హరరశ బగడల

100-114/146

446
RBE1253400
పపరర: మగగ పడతదపప

100-114/135

449
RBE0903211
పపరర: అరరణ పడతదపప
భరస : నదగయయ
ఇగటట ననగ:2-113
వయససస:29
లగ: ససస స

429
RBE2216810
పపరర: సపసదమమ వనసకకగడ

100-114/130

432
LHL3821725
పపరర: ఎసపస రర రరణణ చలకర

100-114/133

435
LHL4184362
పపరర: ససవరరస కటటకరల

100-114/136

భరస : మరగయదదసస
ఇగటట ననగ:2-111-A
వయససస:35
లగ: ససస స
100-114/138

438
LHL4184552
పపరర: కకమమమ వజయ

100-114/139

భరస : రరజ
ఇగటట ననగ:2-112
వయససస:35
లగ: ససస స
100-114/141

441
RBE0903021
పపరర: పడభమదదసస బగడల

100-114/142

తగడడ:డ ససధదకర రరవప
ఇగటట ననగ:2-112
వయససస:32
లగ: పప
100-114/144

444
RBE1151760
పపరర: రరజ కకమమమ

100-114/145

తగడడ:డ దదనయయ కకమమమ
ఇగటట ననగ:2-112
వయససస:45
లగ: పప
100-114/147

భరస : వరల వనగకయయ పడతదపప
ఇగటట ననగ:2-112/B
వయససస:29
లగ: ససస స
100-121/22

100-114/127

భరస : రరమయయ
ఇగటట ననగ:2-110
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ అబడబబ
ఇగటట ననగ:2-112
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:డ దదనయయ
ఇగటట ననగ:2-112
వయససస:42
లగ: పప
448
RBE1519784
పపరర: మమమమమన బ షపక

100-114/132

భరస : పడభమదదసస
ఇగటట ననగ:2-112
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:డ ససధదకర రరవప
ఇగటట ననగ:2-112
వయససస:29
లగ: పప
445
LHL4180972
పపరర: నదగరరజ కకమమమ

431
LHL3811445
పపరర: రరమయయ చలకర

426
LHL2542439
పపరర: సతదయవత బగడల

భరస : యయకకబమ
ఇగటట ననగ:2-109
వయససస:66
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదనయయ
ఇగటట ననగ:2-112
వయససస:39
లగ: పప

భరస : బమజన బబబమ
ఇగటట ననగ:2-112
వయససస:32
లగ: ససస స
442
RBE0903070
పపరర: సరమయయలల బగడల

100-114/129

తగడడ:డ ఎలసయయ బగడల
ఇగటట ననగ:2-111
వయససస:25
లగ: పప

తగడడ:డ ఇసరమయలల
ఇగటట ననగ:2-111B
వయససస:49
లగ: పప
439
LHL4185435
పపరర: ఏసపస రర రరణణ కకమమమ

428
LHL2546521
పపరర: జమమమమ చలకర

100-114/124

భరస : గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-108B
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఏససపరదగ
ఇగటట ననగ:2-110
వయససస:37
లగ: పప

భరస : ఏససపరదగ
ఇగటట ననగ:2-110
వయససస:36
లగ: ససస స
436
LHL3812534
పపరర: ససధదకరరరవప బగడల

100-114/126

భరస : బబబమ
ఇగటట ననగ:2-109
వయససస:40
లగ: ససస స

భరస : ఏససపరదగ
ఇగటట ననగ:2-110
వయససస:57
లగ: ససస స
433
RBE1442938
పపరర: ససతమమ చలక

425
LHL2521193
పపరర: గమరవయయ బగడల

423
LHL4186219
పపరర: సగతతషగ బగడదల
భరస : సతయనగదగ
ఇగటట ననగ:2-108/B
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-108B
వయససస:67
లగ: పప

భరస : గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-108B
వయససస:37
లగ: ససస స
430
LHL2546554
పపరర: దదనమమ చలకర

100-114/123

భరస : యయకకబమ
ఇగటట ననగ:2-108
వయససస:64
లగ: ససస స

తగడడ:డ గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-108B
వయససస:37
లగ: పప
427
LHL4184545
పపరర: ఏససదదనమమ బగడల

422
RBE2216802
పపరర: రరయయలల వనసకకగడ

447
RBE1253426
పపరర: వరల వనగకయయ పడతదపప

100-114/148

తగడడ:డ శశనస పడతదపప
ఇగటట ననగ:2-112/B
వయససస:31
లగ: పప
100-114/149

450
RBE1087528
పపరర: రమమశ బగడల

100-114/150

తగడడ:డ యయససదదనగ
ఇగటట ననగ:2-113
వయససస:27
లగ: పప
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451
RBE1381532
పపరర: జజన బబషర షపక

100-114/151

తగడడ:డ పఖర అహమమద
ఇగటట ననగ:2-113
వయససస:32
లగ: పప
454
LHL2520120
పపరర: ససతయయ తగడడ

100-114/153

100-114/156

100-114/159

100-115/22

100-114/164

100-114/167

100-114/170

భరస : పడభమదదసస కటబట
ఇగటట ననగ:2-121/2
వయససస:30
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE1381383
పపరర: పడభబవత కటటకల

467
LHL4180998
పపరర: ఏససబబబమ వనసకకగడ

470
LHL4184578
పపరర: సరగత వనసకకగడ

473
RBE1087668
పపరర: సరగబయయ దసరగర

100-114/173

476
RBE2216844
పపరర: మరగయమమ బగడల

100-114/162

479
LHL2540961
పపరర: మరగయమమ బగడల
భరస : మరగయబబబమ
ఇగటట ననగ:2-121A
వయససస:40
లగ: ససస స

459
LHL4180980
పపరర: గమరవయయ కకటబడ

100-114/158

462
LHL3812146
పపరర: ఏసయయ కకటబడ

100-114/161

465
LHL2520138
పపరర: లకమయయ నదగరగడల

100-114/163

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-120
వయససస:62
లగ: పప
100-114/165

468
LHL4182440
పపరర: సరగర నదగరగడల

100-114/166

తగడడ:డ లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-120
వయససస:34
లగ: పప
100-114/168

471
LHL4184586
పపరర: మరగయమమ దసరగర

100-114/169

భరస : సరగబయయ
ఇగటట ననగ:2-120
వయససస:38
లగ: ససస స
100-114/171

474
RBE2216836
పపరర: ఎసపస రమమ బగడల

100-114/172

భరస : అబడహగ
ఇగటట ననగ:2-120A
వయససస:49
లగ: ససస స
100-114/174

భరస : ఏససదదనగ
ఇగటట ననగ:2-121
వయససస:44
లగ: ససస స
100-121/23

100-114/155

తగడడ:డ మయరరర
ఇగటట ననగ:2-117
వయససస:59
లగ: పప

తగడడ:డ చనదతబబఈ
ఇగటట ననగ:2-120
వయససస:48
లగ: పప

తగడడ:డ సరమమయలల
ఇగటట ననగ:2-121
వయససస:64
లగ: పప
478
RBE1880798
పపరర: తరరపతమమ కటబట

100-114/160

భరస : యయసస బబబమ
ఇగటట ననగ:2-120
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : యయసయయ
ఇగటట ననగ:2-120
వయససస:32
లగ: ససస స
475
LHL4181012
పపరర: ఏససదదనగ బగడల

461
LHL3811510
పపరర: ఏసప బమ కటబడ

456
RBE0332130
పపరర: మతదస మమ తతడడగ

తగడడ:డ మయరరర
ఇగటట ననగ:2-116
వయససస:64
లగ: పప

తగడడ:డ యయకకబమ
ఇగటట ననగ:2-120
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:డ ఇమయణణయయలల
ఇగటట ననగ:2-120
వయససస:32
లగ: పప
472
LHL4185625
పపరర: రగజజ నదగరగడల

100-114/157

భరస : ఆనగద రరవప కటటకల
ఇగటట ననగ:2-119
వయససస:43
లగ: ససస స

భరస : లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-120
వయససస:59
లగ: ససస స
469
LHL4182457
పపరర: చనత సపసదసలల దడరరగడదల

458
RBE1253483
పపరర: మతస యయ బగడల

100-119/6

భరస : ససతయయ
ఇగటట ననగ:2-114
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-117
వయససస:35
లగ: పప

తగడడ:డ నదగరశశరరరవప శకగగరరపత
ఇగటట ననగ:2-118
వయససస:42
లగ: పప
466
LHL2543577
పపరర: వనగకరయమమ నదగరగడల

100-114/154

తగడడ:డ యయసయయ బగడల
ఇగటట ననగ:2-115
వయససస:26
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-117
వయససస:36
లగ: పప
463
RBE1672476
పపరర: రరజరగదడ పడసరద శకగగరరపత

455
LHL4184560
పపరర: మరగయమమ తత఼఼డడగ

453
RBE1926773
పపరర: ససజజజనమయమ మగడ
భరస : శరమమయలల మగడ
ఇగటట ననగ:2/113
వయససస:57
లగ: ససస స

తగడడ:డ రరమయయ
ఇగటట ననగ:2-114
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ యయకకభమ
ఇగటట ననగ:2-114
వయససస:27
లగ: పప
460
LHL2521276
పపరర: మయరగయ బబబమ కకటడ

100-114/152

భరస : జజనబబషర
ఇగటట ననగ:2-113
వయససస:31
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-114
వయససస:35
లగ: పప
457
RBE1087684
పపరర: రరజరశ పపరరపప గమ

452
RBE1381565
పపరర: జజన బబగగ షపక

477
RBE1880772
పపరర: రరమయయ కలగబ

100-114/175

తగడడ:డ గగపయయ కలగబ
ఇగటట ననగ:2-121/2
వయససస:46
లగ: పప
100-114/176

480
LHL4181038
పపరర: మరగయబబబమ బగడల

100-114/177

తగడడ:డ ఇజజడయయలల
ఇగటట ననగ:2-121A
వయససస:42
లగ: పప
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481
RBE2216851
పపరర: కకపమమ బగడల

100-114/178

భరస : ఇసరడయయలల
ఇగటట ననగ:2-121A
వయససస:62
లగ: ససస స
484
RBE1177378
పపరర: బబలససతరరవమమ బబ డడడ

100-114/182

100-114/185

100-114/188

100-114/191

100-114/194

100-114/197

100-114/199

తగడడ:డ అగజ
ఇగటట ననగ:2-132
వయససస:28
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

494
LHL2542686
పపరర: లకడమ చదరరకలరగ

497
LHL4183232
పపరర: మరగయదదసస కకటబడ

500
LHL4209151
పపరర: అగజననయమలల యలమల

503
RBE2216893
పపరర: మరగయమమ పపరరపప గమ

100-114/202

506
RBE1747120
పపరర: సతయగ పడటబపప

100-114/192

509
RBE2216927
పపరర: కనకమయమ పడతదపప
భరస : గగగయయ
ఇగటట ననగ:2-132
వయససస:44
లగ: ససస స

489
RBE1087734
పపరర: మరగయమమ వటటటపప

100-114/187

492
RBE1177402
పపరర: నదగమణణ ఉషసక

100-114/190

495
LHL4181046
పపరర: కకటయయ చదరరకలరగ

100-114/193

తగడడ:డ మలల యయ చదరరకలరగ
ఇగటట ననగ:2-129
వయససస:42
లగ: పప
100-114/195

498
LHL4186409
పపరర: లకకమ పలతదపప

100-114/196

భరస : కకషషయయ
ఇగటట ననగ:2-130
వయససస:33
లగ: ససస స
100-129/6

501
LHL3812856
పపరర: చనతబబబయ పరతదపప

100-114/198

తగడడ:డ మమతదయలల
ఇగటట ననగ:2-130A
వయససస:42
లగ: పప
100-114/200

100-114/201
504
RBE2216901
పపరర: యయకకబమ పపరపప గమ పపరరపప గమ

తగడడ:డ వగదనగ
ఇగటట ననగ:2-130B
వయససస:49
లగ: పప
100-112/911

తగడడ:డ గగగయయ పడటబపప
ఇగటట ననగ:2-132
వయససస:27
లగ: పప
100-114/204

100-114/184

భరస : రరమయరరవప
ఇగటట ననగ:2-128
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : యయకకబమ
ఇగటట ననగ:2-130B
వయససస:46
లగ: ససస స

భరస : రరమయయ
ఇగటట ననగ:2-131
వయససస:42
లగ: ససస స
508
RBE0804260
పపరర: మమరగ మయత ఇనసమమకరల

100-114/189

తగడడ:డ చనత కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-130
వయససస:40
లగ: పప

భరస : ఏససదదనగ
ఇగటట ననగ:2-130A
వయససస:54
లగ: ససస స
505
RBE2216919
పపరర: కలమయరగ కలగభబ

491
RBE1177394
పపరర: రరమయరరవప ఉషసక

486
RBE1177410
పపరర: వనగకయయ మగగళపలల

భరస : పరమమశశరరరరవ
ఇగటట ననగ:2-128
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:డ యయకకబమ
ఇగటట ననగ:2-130
వయససస:38
లగ: పప

భగధసవప: యయకకబమ
ఇగటట ననగ:2-130
వయససస:34
లగ: ససస స
502
RBE2216885
పపరర: కమలమమ కగదసల

100-114/186

భరస : కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-129
వయససస:40
లగ: ససస స

తగడడ:డ మమతదయలల
ఇగటట ననగ:2-130
వయససస:35
లగ: పప
499
LHL4186425
పపరర: గరతద కకటబడ

488
LHL3813383
పపరర: సరగబయయ చదరరకలరగ

100-114/181

తగడడ:డ ఉలయగ
ఇగటట ననగ:2-127
వయససస:74
లగ: పప

తగడడ:డ నరససగహ
ఇగటట ననగ:2-128
వయససస:40
లగ: పప

భరస : మయరగయయదదసస
ఇగటట ననగ:2-128
వయససస:28
లగ: ససస స
496
LHL4181061
పపరర: కకషషయయ పరతదపప

100-114/183

తగడడ:డ మలల యయ
ఇగటట ననగ:2-127
వయససస:47
లగ: పప

తగడడ:డ కకటటశశరరవప
ఇగటట ననగ:2-128
వయససస:27
లగ: పప
493
RBE1442946
పపరర: ఎసపట రరణణ అలలటట

485
RBE2216869
పపరర: నదగరగదడమమ కలగభబ

483
RBE1177352
పపరర: అశశక బబ డడడ
తగడడ:డ నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-125
వయససస:28
లగ: పప

భరస : ఇగదడయయ
ఇగటట ననగ:2-125
వయససస:44
లగ: ససస స

భరస : సరగబయయ
ఇగటట ననగ:2-127
వయససస:42
లగ: ససస స
490
RBE1177386
పపరర: గగపసచగద కలగబ

100-114/180

తగడడ:డ గరపయయ
ఇగటట ననగ:2-125
వయససస:57
లగ: పప

భరస : అశశక
ఇగటట ననగ:2-125
వయససస:27
లగ: ససస స
487
RBE2216877
పపరర: సపసదమమ చదరరకలరగ

482
LHL2520807
పపరర: ఇగదడయయ కలగభబ

507
LHL2521367
పపరర: గగగయయ పరతదపప

100-114/203

తగడడ:డ సతస యయ
ఇగటట ననగ:2-132
వయససస:49
లగ: పప
100-114/205

510
RBE1153873
పపరర: సరశత మజజల

100-114/206

తగడడ:డ వజయ కలమయర సరశమ మజజల
ఇగటట ననగ:2-133
వయససస:28
లగ: ససస స
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511
RBE1519651
పపరర: సశరషలత మజజల

తగడడ:డ వజయ కలమయరసరశమ మజజల
ఇగటట ననగ:2-133
వయససస:26
లగ: ససస స

100-114/208
512
RBE1519669
పపరర: పపద వనగకటటశశరరల సరశమ
మజజల
తగడడ:డ వజయ కలమయర సరశమ మజజల
ఇగటట ననగ:2-133
వయససస:23
లగ: పప

భరస : సరగర
ఇగటట ననగ:2-134
వయససస:35
లగ: ససస స

514
RBE2216935
పపరర: రరమమలమమ పరతదపప

515
LHL2543080
పపరర: సరమయమజయగ పరతదపప

516
LHL4181079
పపరర: పపదబకకగడ పరతదపప

100-114/207

100-114/210

భరస : మమతదయలల
ఇగటట ననగ:2-134
వయససస:72
లగ: ససస స
517
LHL4186243
పపరర: నదగలకకమ పరతదపప

భరస : చనతబబబయ
ఇగటట ననగ:2-136
వయససస:42
లగ: ససస స
100-114/213

భరస : పపదబ కకగడ
ఇగటట ననగ:2-136
వయససస:35
లగ: ససస స
520
LHL4181103
పపరర: వనగకటటశశరరల పడతదపప

100-114/216

100-114/219

100-114/222

100-114/225

100-114/228

భరస : మరగయదదసస
ఇగటట ననగ:2-140
వయససస:32
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-114/220

527
RBE1526169
పపరర: సరగర బబబమ పడతదపప

530
LHL4181111
పపరర: ఏసయయ. అవపల

533
LHL2543569
పపరర: మరగయమమ కతస

100-114/231

536
LHL4181137
పపరర: మరగయదదసస కతస

100-114/223

539
RBE0332155
పపరర: లలతదమమ కతస
తలల : మరగయదదసస
ఇగటట ననగ:2-140
వయససస:61
లగ: ససస స

522
LHL4186383
పపరర: రమన పరతదపప

100-114/218

525
RBE1087585
పపరర: నదగమణణ పడతదప

100-114/221

528
RBE1526177
పపరర: వనగకటటశశరరల పడతదపప

100-114/224

తగడడ:డ కకగడ పడతదవప
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:24
లగ: పప
100-114/226

531
RBE2216950
పపరర: ఏసమమ ఆవపల

100-114/227

భరస : ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-138
వయససస:42
లగ: ససస స
100-114/229

534
LHL3812666
పపరర: సపసమయన కతస

100-114/230

తగడడ:డ సరమమయలల
ఇగటట ననగ:2-140
వయససస:69
లగ: పప
100-114/232

తగడడ:డ పపనతయయ
ఇగటట ననగ:2-140
వయససస:36
లగ: పప
100-114/234

100-114/215

భరస : శశణణఊ
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : చనత పడసరద
ఇగటట ననగ:2-140
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ సరమమలల
ఇగటట ననగ:2-140
వయససస:60
లగ: పప
538
LHL4186250
పపరర: రరబబకర కతస

524
RBE1087510
పపరర: అగకమమ పపదల

519
LHL4181095
పపరర: వనగకటటశశరరల పడతదపప

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:55
లగ: ససస స

తగడడ:డ అగకయయ
ఇగటట ననగ:2-138
వయససస:46
లగ: పప

తగడడ:డ సపసమయనస
ఇగటట ననగ:2-140
వయససస:39
లగ: పప
535
LHL4181129
పపరర: పపనతయయ కతస

100-114/217

తగడడ:డ కకగడ పడతదపప
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:22
లగ: పప

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:42
లగ: ససస స
532
LHL2520625
పపరర: చనత పడసరదస కతస

521
LHL4183083
పపరర: సరగర పడతదపప

100-114/212

తగడడ:డ మమతదయలల
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:44
లగ: పప

భరస : నదగరరజ
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:34
లగ: ససస స

తగడడ:డ మమతదయలల
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:38
లగ: పప
529
RBE2216943
పపరర: రమణ పరతదపప

100-114/214

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:33
లగ: పప

భరస : ఏసస పరదగ
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:32
లగ: ససస స
526
RBE1087718
పపరర: నదగరరజ పపదల

518
LHL4181087
పపరర: శశనస పరతదపప

100-114/209

తగడడ:డ మమతదయలల పరతదపప
ఇగటట ననగ:2-136
వయససస:42
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:44
లగ: పప

తగడడ:డ శశరరమమలల
ఇగటట ననగ:2-137
వయససస:62
లగ: పప
523
LHL4186391
పపరర: రరమ తతలసస చదరరకలరర

100-114/211

513
LHL4186268
పపరర: పప లమమ పరతదపప

537
LHL4183190
పపరర: కకషష కతస

100-114/233

తగడడ:డ మరగయదదసస
ఇగటట ననగ:2-140
వయససస:35
లగ: పప
100-114/235

540
LHL3822079
పపరర: మయరస మమ కతస

100-114/236

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-141
వయససస:37
లగ: ససస స
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541
LHL4181145
పపరర: చన సరగబయయ చదరరకలరగ

100-114/237

తగడడ:డ వనగకట రరమయయ
ఇగటట ననగ:2-141
వయససస:36
లగ: పప
544
LHL4185633
పపరర: రరధధకర దడరగడల

100-114/240

100-114/356

100-114/359

100-114/362

100-113/364

100-114/367

100-114/370

తగడడ:డ పడసరద
ఇగటట ననగ:2-147
వయససస:31
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

554
LHL4181160
పపరర: మగగయయ నదగరగడల

557
LHL2520104
పపరర: మరగయదదసస బగడల

560
RBE0804278
పపరర: రమయదదవ ససతదరపప

563
RBE1731835
పపరర: గగపయయ తతరక

100-114/371

566
RBE0145466
పపరర: రరజరశశరగ వనళబబటట

100-114/363

569
RBE1087700
పపరర: దధవయభబరత వనళబటట
తగడడ:డ పడసరద
ఇగటట ననగ:2-147
వయససస:30
లగ: ససస స

549
RBE1442961
పపరర: మయరగయయరరణణ కతస

100-114/358

552
RBE2216976
పపరర: ససజజత కతస

100-114/361

555
RBE2216984
పపరర: కమలమమ నదగరగడల

100-114/364

భరస : మగగయయ
ఇగటట ననగ:2-144A
వయససస:44
లగ: ససస స
100-114/365

558
LHL2520187
పపరర: ఆశరశదగ బగడల

100-114/366

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-146
వయససస:64
లగ: పప
100-114/368

561
RBE0804286
పపరర: ధనలకకమ ససతదరపప

100-114/369

తగడడ:డ నదగరరనన
ఇగటట ననగ:2-146
వయససస:28
లగ: ససస స
100-112/912

564
RBE1726124
పపరర: ససతమమ తతరక

100-113/365

భరస : గగపయయ తతరక
ఇగటట ననగ:2-146/a
వయససస:36
లగ: ససస స
100-113/366

భరస : ససబబబరరవప
ఇగటట ననగ:2-147
వయససస:53
లగ: ససస స
100-114/372

100-114/355

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-143
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:డ మటట యయ తతరక
ఇగటట ననగ:2-146-a
వయససస:42
లగ: పప

తగడడ:డ బకగ
ఇగటట ననగ:2-146/A
వయససస:43
లగ: పప
568
RBE1087692
పపరర: పడవణ కలమయర వనళబటట

100-114/360

తగడడ:డ శశరరమమలల
ఇగటట ననగ:2-146
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : ఆశరరశదగ
ఇగటట ననగ:2-146
వయససస:54
లగ: ససస స
565
LHL4181178
పపరర: యయకకబమ అలలటట

551
RBE1526185
పపరర: నరరష కలగభబ

546
LHL4183075
పపరర: వనగకట రరవప బగదదల

తగడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-143
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఆశరరశదగ
ఇగటట ననగ:2-146
వయససస:39
లగ: పప

తగడడ:డ శశరరమమలల
ఇగటట ననగ:2-146
వయససస:28
లగ: పప
562
RBE2216992
పపరర: భబగయమమ బగడల

100-114/357

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-144A
వయససస:49
లగ: పప

తగడడ:డ ఆశరరశదగ
ఇగటట ననగ:2-146
వయససస:33
లగ: పప
559
RBE0804039
పపరర: నదగరగదడబబబమ ససతదరపప

548
RBE1442953
పపరర: కకటటశశరరరవప కతస

100-114/239

తగడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-143
వయససస:35
లగ: పప

తలల : లకడమ కలగభబ
ఇగటట ననగ:2-143
వయససస:25
లగ: పప

భరస : సరమమయలల
ఇగటట ననగ:2-143A
వయససస:79
లగ: ససస స
556
RBE0151324
పపరర: ససనల బగడల

100-114/241

తగడడ:డ రరజ
ఇగటట ననగ:2-143
వయససస:44
లగ: పప

భరస : వనగకరటరరవ
ఇగటట ననగ:2-143
వయససస:26
లగ: ససస స
553
LHL2541290
పపరర: కరశమమ బగడల

545
RBE2216968
పపరర: శరగతమమ దదరగగగడల

543
LHL4181152
పపరర: ఇమయమనయయసస దడరగమగటల
తగడడ:డ ససగదరరరవప
ఇగటట ననగ:2-142
వయససస:55
లగ: పప

భరస : ఇమయమనయయలల
ఇగటట ననగ:2-142
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:డ వనగకట రరమమలల
ఇగటట ననగ:2-143
వయససస:35
లగ: పప
550
RBE1442979
పపరర: మమరర బగడదలయ

100-114/238

తగడడ:డ ఇమయమనయయలల
ఇగటట ననగ:2-142
వయససస:35
లగ: పప

భగధసవప: శరగతమమ
ఇగటట ననగ:2-142
వయససస:32
లగ: ససస స
547
LHL4183182
పపరర: యయససపరదగ చదరరకలరగ

542
LHL3813250
పపరర: సపసదసలల దడరగమగడల

567
RBE0151043
పపరర: ససబబబరరవప వనళళటట

100-113/367

తగడడ:డ నలయయ
ఇగటట ననగ:2-147
వయససస:66
లగ: పప
100-114/373

570
LHL4184297
పపరర: యశశద బగడల

100-114/374

భరస : మరగయదదసస
ఇగటట ననగ:2-148
వయససస:37
లగ: ససస స
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571
RBE0804294
పపరర: మమరగ కలమయరగ బగడల

100-114/375

తగడడ:డ దధబబయయ
ఇగటట ననగ:2-148
వయససస:28
లగ: ససస స
574
RBE1526193
పపరర: లయలలభబషర షపక

100-114/378

100-114/381

100-114/384

100-112/913

100-114/387

100-114/390

100-114/392

తగడడ:డ యహన కకడడదదటట
ఇగటట ననగ:2-153
వయససస:49
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

584
RBE1729854
పపరర: రరమ దదవ శగఖవరపప

587
RBE0902619
పపరర: కరశగత కలమయర చదటల

590
RBE2217016
పపరర: సగతతషగ చదటల

593
RBE1002658
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-114/394

596
RBE2217024
పపరర: శరరమమ గగగవరపప

100-113/368

599
LHL3821790
పపరర: రరహహలల కకడడదదటట
భరస : శవ
ఇగటట ననగ:2-154
వయససస:42
లగ: ససస స

579
LHL3821402
పపరర: వజయకలమయరగ బగడల

100-114/383

582
RBE2217008
పపరర: మరగయమమ బగడల

100-114/386

585
RBE1729870
పపరర: లకకమదదవ శగఖవరపప

100-113/369

తగడడ:డ సపసదసలల శగఖవరపప
ఇగటట ననగ:2-150
వయససస:21
లగ: ససస స
100-114/388

588
RBE0972563
పపరర: రరణణ చదటల

100-114/389

భరస : శరత
ఇగటట ననగ:2-150
వయససస:27
లగ: ససస స
100-114/391

100-114/813
591
RBE2519031
పపరర: అమర వనగకట సరయ శగకవరపప

తగడడ:డ సపసదసలల శగకవరపప
ఇగటట ననగ:2-150
వయససస:19
లగ: పప
100-113/370

594
LHL2540391
పపరర: మరగయమమ గగగవరపప

100-114/393

భరస : డదవడ
ఇగటట ననగ:2-152
వయససస:47
లగ: ససస స
100-114/395

భరస : ఆనగదరరవప
ఇగటట ననగ:2-152
వయససస:59
లగ: ససస స
100-114/397

100-114/380

భరస : ఏససదదనగ
ఇగటట ననగ:2-149
వయససస:46
లగ: ససస స

భరస : బమడద
ఇగటట ననగ:2-152
వయససస:30
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఆనగదరరవప
ఇగటట ననగ:2-152
వయససస:44
లగ: పప
598
LHL4181210
పపరర: ఏసయయ కకడడదదటట

100-114/385

భరస : ఇసరక
ఇగటట ననగ:2-150
వయససస:46
లగ: ససస స

తగడడ:డ యయససపరదగ ఊటటకలరగ
ఇగటట ననగ:2-151
వయససస:26
లగ: ససస స
595
LHL4181202
పపరర: డదవడ గగగవరపప

581
LHL4184610
పపరర: శవ పడతదప

576
LHL2520484
పపరర: దదవదస బగడల

భరస : దదవదస
ఇగటట ననగ:2-149
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-150
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-150
వయససస:28
లగ: పప
592
RBE1253210
పపరర: ససజనయ ఊటటకలరగ

100-114/382

తగడడ:డ సపసదసలల శగఖవరపప
ఇగటట ననగ:2-150
వయససస:21
లగ: ససస స

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-150
వయససస:78
లగ: ససస స
589
RBE0972571
పపరర: శరత చదటల

578
LHL2521052
పపరర: కకపయయ బగడల

100-114/377

తగడడ:డ కకపయయ
ఇగటట ననగ:2-149
వయససస:44
లగ: పప

భరస : అచచయయ
ఇగటట ననగ:2-149
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ పపరయయ పపడడ దరపప
ఇగటట ననగ:2-149/1
వయససస:46
లగ: పప
586
LHL4184636
పపరర: గమరవమమ పడతదప

100-114/379

తగడడ:డ కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-149
వయససస:72
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-149
వయససస:36
లగ: పప
583
RBE1883354
పపరర: కసయయ పపడడ దరపప

575
LHL2520377
పపరర: ఏససదదనగ బగడల

573
RBE1253491
పపరర: వదదయ సరగర బగడల
తగడడ:డ యయససదదనగ బగడల
ఇగటట ననగ:2-148
వయససస:26
లగ: పప

తగడడ:డ కకపయయ
ఇగటట ననగ:2-149
వయససస:49
లగ: పప

తగడడ:డ కకపయయ
ఇగటట ననగ:2-149
వయససస:42
లగ: పప
580
LHL4181186
పపరర: అచచయయ పడతదప

100-114/376

భరస : లయల బబష షపక
ఇగటట ననగ:2-148
వయససస:34
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదసలల షపక
ఇగటట ననగ:2-148
వయససస:42
లగ: పప
577
LHL2520633
పపరర: మరగయదదసస బగడల

572
RBE1252618
పపరర: జజన బ షపక

597
LHL2540292
పపరర: లత కకడడదదటట

100-114/396

భరస : ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-153
వయససస:45
లగ: ససస స
100-114/398

600
LHL4186185
పపరర: యయసమమ బగడదల

100-114/399

భరస : పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-154
వయససస:38
లగ: ససస స
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601
RBE0721340
పపరర: శవ కకడడదదటట

100-114/400

తగడడ:డ యహనస
ఇగటట ననగ:2-154
వయససస:44
లగ: పప
604
LHL4183505
పపరర: బబబమఎబననజరర మమడడ

100-114/403

100-114/406

100-114/409

100-114/412

100-114/413

100-114/416

100-114/419

భరస : ఆశరరశదగ
ఇగటట ననగ:2-159
వయససస:69
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

614
RBE1663293
పపరర: జజనస బబబమ చదటల

617
RBE1526201
పపరర: సగధయ కరటటపలల

620
RBE1725548
పపరర: మహహశ అల

623
LHL4181251
పపరర: రరగబబబమ పడతదప

100-114/422

626
RBE1442995
పపరర: వమల పప నతల

100-114/46

629
RBE2217081
పపరర: కలమయరగ పప నతల
భరస : యహనస
ఇగటట ననగ:2-159
వయససస:42
లగ: ససస స

609
LHL3812302
పపరర: వనగకటటశశరరల లగజపలల

100-114/408

612
LHL4185427
పపరర: మరగయమమ లగజ పలల

100-114/411

615
RBE1663327
పపరర: పవతడ చదటల

100-114/47

భరస : జజన బబబమ
ఇగటట ననగ:2/158
వయససస:21
లగ: ససస స
100-114/414

618
RBE1526219
పపరర: పసలల రరజ కరటటపలల

100-114/415

తగడడ:డ యలమగద కరటటపలల
ఇగటట ననగ:2-158
వయససస:32
లగ: పప
100-114/417

621
RBE2217073
పపరర: సతదయవత చదటల

100-114/418

భరస : డదవడ
ఇగటట ననగ:2-158
వయససస:42
లగ: ససస స
100-114/420

624
RBE1087544
పపరర: తరపటమమ పరతదప

100-114/421

భరస : రరగబబబమ
ఇగటట ననగ:2-159
వయససస:29
లగ: ససస స
100-114/423

భరస : అదదమ
ఇగటట ననగ:2-159
వయససస:27
లగ: ససస స
100-114/425

100-114/405

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-157
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-159
వయససస:33
లగ: పప

తగడడ:డ యహనస
ఇగటట ననగ:2-159
వయససస:30
లగ: పప
628
RBE2216828
పపరర: మరగయమమ పప నతల

100-114/410

తగడడ:డ దదనయయ అల
ఇగటట ననగ:2-158
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:డ ఆశరశదగ
ఇగటట ననగ:2-159
వయససస:49
లగ: పప
625
RBE1442987
పపరర: ఆదదగ పప నతల

611
LHL4183026
పపరర: శశనద లగజపలల

606
RBE2217057
పపరర: ససజజజనమమ మమడడ

తగడడ:డ కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-157
వయససస:35
లగ: పప

భరస : పసలల రరజ కరటటపలల
ఇగటట ననగ:2-158
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : యలమగద కరటటపలల
ఇగటట ననగ:2-158
వయససస:48
లగ: ససస స
622
LHL4181244
పపరర: యహన పప నతల

100-114/407

తగడడ:డ డదవడ
ఇగటట ననగ:2/158
వయససస:22
లగ: పప

తగడడ:డ జజనస
ఇగటట ననగ:2-158
వయససస:44
లగ: పప
619
RBE1526227
పపరర: కనకరగ కరటటపలల

608
LHL2541019
పపరర: మమరగకలమయరగ లగజవలల

100-114/402

భరస : దదవదదనగ
ఇగటట ననగ:2-155
వయససస:60
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-157
వయససస:40
లగ: పప

భరస : పపలయలరరవప
ఇగటట ననగ:2-157
వయససస:26
లగ: ససస స
616
LHL3812260
పపరర: డదవడ చదటల

100-114/404

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:2-157
వయససస:40
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-157
వయససస:32
లగ: పప
613
RBE1381409
పపరర: సరగరగక లగజపలల

605
RBE2217040
పపరర: సగదదయరరణణ మమడడ

603
LHL4181228
పపరర: దదవరనగదబబబమ మమడడ
తగడడ:డ దదవదదనమమ
ఇగటట ననగ:2-155
వయససస:48
లగ: పప

భరస : దదవదదనగ
ఇగటట ననగ:2-155
వయససస:45
లగ: ససస స

భరస : బబబమఎబననజరర
ఇగటట ననగ:2-156
వయససస:46
లగ: ససస స
610
LHL4181236
పపరర: పపలయలరరవప లగజపలల

100-114/401

భరస : యహనస
ఇగటట ననగ:2-154
వయససస:69
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదవదదనమమ
ఇగటట ననగ:2-155
వయససస:54
లగ: పప
607
RBE2217065
పపరర: సగయమకస మమడడ

602
RBE2217032
పపరర: ఏసమమ కకడడదదటట

627
RBE1443001
పపరర: సరగర పప నతల

100-114/424

తగడడ:డ యహనస
ఇగటట ననగ:2-159
వయససస:25
లగ: పప
100-114/426

630
RBE2482909
పపరర: రరజ అలల పపరగ

100-114/427

తగడడ:డ ఆగజననయమలల అలల పపరగ
ఇగటట ననగ:2-159
వయససస:34
లగ: పప
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631
RBE2482891
పపరర: ఆశరరశదగ అలల పపరగ

100-114/780

భరస : రరజ అలల పపరగ
ఇగటట ననగ:2-159
వయససస:30
లగ: ససస స
634
RBE1087478
పపరర: యయశమమ వనపపరర

632
LHL4186359
పపరర: మరగయమమ కగదసల
భరస : యయసప బమ
ఇగటట ననగ:2-160
వయససస:32
లగ: ససస స

100-114/430

తగడడ:డ యయశయయ
ఇగటట ననగ:2-160
వయససస:26
లగ: ససస స

635
RBE2217099
పపరర: రతస మమ ఏపపరగ

భరస : సపసదద రరవప రరమణ బబ యన
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:36
లగ: ససస స

భరస : రగశయయ
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:40
లగ: ససస స
643
RBE1207084
పపరర: సగగరత కకడడదదటట

641
LHL4184677
పపరర: జజయత కరగడడగమగట

100-114/437

644
RBE1381417
పపరర: సలగ షపక

647
RBE2217107
పపరర: నదగరతతగ కకడడదదటట

తగడడ:డ సపసదదశశర రరవప రరమనబబ యన
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:29
లగ: ససస స

భరస : ఆనగదరరవప
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:49
లగ: ససస స

649
RBE1443944
పపరర: మహహష ఉయయయల

650
LHL2540672
పపరర: కరశమమ రరమయ

100-115/512

తగడడ:డ రగశయయ ఉయయయల
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:26
లగ: పప
652
RBE1443027
పపరర: దదనమమ రరమ

100-114/444

తగడడ:డ ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-167
వయససస:51
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-114/435

100-114/447

656
RBE2217123
పపరర: వజడమమ బగడల

100-114/438

659
RBE1087403
పపరర: కకశషషవనణణ పగదధటట
భరస : లగగయయ
ఇగటట ననగ:2-167
వయససస:43
లగ: ససస స

639
LHL4181277
పపరర: రగశయయ ఉయయయల

100-114/433

642
LHL4186789
పపరర: సదరమమ కరగడడగమగట

100-114/436

645
RBE1381425
పపరర: రజయయ బబగగ షపక

100-114/439

భరస : సలగ
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:27
లగ: ససస స
100-114/441

648
RBE1443720
పపరర: గగపస ఉయయయల

100-115/511

తగడడ:డ రగశయయ ఉయయయల
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:27
లగ: పప
100-114/442

651
LHL3812401
పపరర: అబడహగ రరమయ

100-114/443

తగడడ:డ పపరయయ
ఇగటట ననగ:2-165
వయససస:42
లగ: పప
100-114/445

654
RBE0902726
పపరర: యయసయయ బగడల

100-114/446

తగడడ:డ రరమయయ
ఇగటట ననగ:2-166
వయససస:74
లగ: పప
100-114/448

భరస : ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-166
వయససస:74
లగ: ససస స
100-114/449

100-112/914

భరస : సరగబయయ
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:63
లగ: ససస స

భరస : దదనయయ
ఇగటట ననగ:2-165
వయససస:57
లగ: ససస స

తగడడ:డ బమజన బబబమ బగడల
ఇగటట ననగ:2-166
వయససస:25
లగ: ససస స
658
LHL4181285
పపరర: శరయమమసగదరరరవప బగడల

653
RBE2217115
పపరర: నవమమ బగడల

636
RBE1939735
పపరర: సపసదద రరవప రరమణ బబ యన

తగడడ:డ రరమ కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:58
లగ: పప

భరస : అబడహగ
ఇగటట ననగ:2-165
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ అబడహగ
ఇగటట ననగ:2-165
వయససస:25
లగ: ససస స
655
RBE1225359
పపరర: ససలలచన బగడల

100-114/432

తగడడ:డ లయలల
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:30
లగ: పప
100-114/440

100-114/429

తగడడ:డ శత రరమయయ రరమణ బబ యన
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:40
లగ: పప

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఆనగద రరవప కకడడదదటట
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:31
లగ: ససస స
646
RBE1725597
పపరర: శశషకలమయరగ రరమనబబ యన

100-114/431

తగడడ:డ సరగబయయ
ఇగటట ననగ:2-163
వయససస:37
లగ: పప
100-114/434

633
RBE1087460
పపరర: ససవరరరస ఏపపరగ
తగడడ:డ యయశయయ
ఇగటట ననగ:2-160
వయససస:27
లగ: ససస స

భరస : ఏసయయ
ఇగటట ననగ:2-160
వయససస:50
లగ: ససస స

100-112/915 638
637
RBE1939743
LHL4181269
పపరర: వజయ లకడమ రరమణ బబ యన
పపరర: నదగఈశశరరరవప కరగడడగమగట

640
LHL4184669
పపరర: మరగయమమ ఉయయయల

100-114/428

657
RBE1805399
పపరర: రరజకలమయరగ పగదధటట

100-113/371

భరస : సరమయయలల పగదధటట
ఇగటట ననగ:2-167
వయససస:26
లగ: ససస స
100-114/450

660
RBE1087429
పపరర: లగగయయ పగదధటట

100-114/451

తగడడ:డ కకటటలగగగ
ఇగటట ననగ:2-167
వయససస:48
లగ: పప
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661
RBE1087437
పపరర: సరమమయలల పగదధటట

100-114/452

తగడడ:డ లగగయయ
ఇగటట ననగ:2-167
వయససస:27
లగ: పప
664
RBE1225391
పపరర: డదల బగడల

100-114/455

100-114/48

100-114/457

100-114/460

100-112/916

100-114/464

100-115/25

భరస : పడకరశ రరవప
ఇగటట ననగ:2-172
వయససస:37
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

674
LHL4181293
పపరర: అబమబలల రరమ షపక

677
RBE1880699
పపరర: తరరపతమమ మకరపరటట

680
LHL4181301
పపరర: సపసదసలల వగజమమరగ

683
RBE2217198
పపరర: వజయమమ ఇగజమమరగ

100-115/28

686
LHL4186227
పపరర: మమేస వగజమమరగ

100-114/461

689
RBE1443019
పపరర: లయవణయ బగడల
తగడడ:డ సతయగ
ఇగటట ననగ:2-172
వయససస:24
లగ: ససస స

669
RBE1538164
పపరర: చనదరమమశ బగడల

100-114/50

672
RBE1295394
పపరర: రరణణ దదరగగడల

100-114/459

675
LHL4184685
పపరర: మయరస మమ పపరరపప గమ

100-114/462

భరస : వగదనగ
ఇగటట ననగ:2-170
వయససస:63
లగ: ససస స
100-113/372

678
RBE1880657
పపరర: తడవనణణ కలగబ

100-114/463

భరస : కరరగసక కలగబ
ఇగటట ననగ:2-171
వయససస:24
లగ: ససస స
100-115/23

681
RBE1672450
పపరర: కలగభ తడవనణణ

100-115/24

భరస : కరరరసక
ఇగటట ననగ:2-171
వయససస:24
లగ: ససస స
100-115/26

684
LHL4181319
పపరర: సతయగ బగడల

100-115/27

తగడడ:డ నదగచరయయ బగడల
ఇగటట ననగ:2-172
వయససస:49
లగ: పప
100-115/29

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-172
వయససస:33
లగ: ససస స
100-115/31

100-118/11

భరస : చనత సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-168
వయససస:26
లగ: ససస స

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-171
వయససస:60
లగ: ససస స

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-172
వయససస:36
లగ: ససస స
688
RBE0941930
పపరర: ఏసమయమ మసరల

100-114/458

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-171
వయససస:43
లగ: పప

భరస : అబమబలల రరగ
ఇగటట ననగ:2-171
వయససస:59
లగ: ససస స
685
LHL4184693
పపరర: యయసమమ వగజమమరగ

671
LHL4183174
పపరర: చనత రమమష బగడదల

666
RBE1920453
పపరర: రగజజన బ షపక

తగడడ:డ జవరతతబబబమ బగడల
ఇగటట ననగ:2/168
వయససస:32
లగ: పప

భరస : శశనస మకరపరటట
ఇగటట ననగ:2-171
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ మమతదయలయయ కలగబ
ఇగటట ననగ:2-171
వయససస:28
లగ: పప
682
RBE2217180
పపరర: జలలఖయబ షపక

100-114/49

తగడడ:డ అబమబల అజజ
ఇగటట ననగ:2-169
వయససస:69
లగ: పప

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:2-171
వయససస:29
లగ: ససస స
679
RBE1880707
పపరర: కరరగసక కలగబ

668
RBE1207050
పపరర: డదయన బగడల

100-114/454

భరస : పపదబ దసస గగరగ షపక
ఇగటట ననగ:2-167
వయససస:63
లగ: ససస స

తగడడ:డ జవ రతత బబబమ
ఇగటట ననగ:2-168
వయససస:32
లగ: పప

భరస : జవ రతతగ
ఇగటట ననగ:2-168
వయససస:49
లగ: ససస స
676
RBE1672419
పపరర: మకరపరటట తరపతమమ

100-114/456

తగడడ:డ జవరతతబబబమ బగడల
ఇగటట ననగ:2/168
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:డ యయషయయ బగడల
ఇగటట ననగ:2-168
వయససస:44
లగ: పప
673
RBE2217149
పపరర: వజయమమ బగడల

665
RBE2217131
పపరర: మరగయమమ బగడల

663
RBE1225383
పపరర: శరరష బగడల
భరస : పపద రమమష బగడల
ఇగటట ననగ:2-167
వయససస:26
లగ: ససస స

భరస : శరయమససగదరరరవప
ఇగటట ననగ:2-167
వయససస:47
లగ: ససస స

తగడడ:డ జవరతత బబబమ బగడల
ఇగటట ననగ:2/168
వయససస:28
లగ: ససస స
670
LHL2520351
పపరర: జవ రతతగ బబబమ బగడల

100-114/453

తగడడ:డ శరయమ ససగదరరరవప బగడల
ఇగటట ననగ:2-167
వయససస:30
లగ: పప

తగడడ:డ శరయమ ససగదరరరవప బగడల
ఇగటట ననగ:2-167
వయససస:26
లగ: ససస స
667
RBE1207001
పపరర: పసడయయగక బగడల

662
RBE1225375
పపరర: పపద రమమష బగడల

687
RBE0941922
పపరర: వనయ కలమయర మసరల

100-115/30

తగడడ:డ పడకరశ రరవప
ఇగటట ననగ:2-172
వయససస:28
లగ: పప
100-115/32

690
RBE1526250
పపరర: నదగమణణ బగడల

100-115/33

తగడడ:డ సతదయనగదగ బగడల
ఇగటట ననగ:2-172
వయససస:23
లగ: ససస స
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691
RBE2217206
పపరర: రరతమమ బగడల

100-115/34

భరస : సతయగ
ఇగటట ననగ:2-172
వయససస:42
లగ: ససస స
694
LHL4181335
పపరర: జజజన ససగదర రరవప కకటడ

100-115/36

100-115/39

100-115/42

100-115/45

100-113/374

100-115/50

100-113/376

భరస : జజన భబషర షపక
ఇగటట ననగ:2-180
వయససస:22
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
RBE1526235
పపరర: కరనసక మమరర పడతదపప

707
LHL4186235
పపరర: సరమయమజయగ కకటబ

710
RBE1519610
పపరర: రక సప మబతస న

100-115/52

100-115/46

719
RBE2217230
పపరర: సపసదదబషపక
భరస : లయల
ఇగటట ననగ:2-180
వయససస:51
లగ: ససస స

100-115/41

702
RBE0903286
పపరర: మరగయదదసస కటటకల

100-115/44

705
RBE1526243
పపరర: గగపస పడతదపప

100-115/47

తగడడ:డ శశనస పడతదపప
ఇగటట ననగ:2-175
వయససస:26
లగ: పప
100-115/48

708
LHL4186441
పపరర: జయయ కలమయరర సప మయబతస న

100-115/49

తలల : వజయ కలమయరర గగటటల
ఇగటట ననగ:2-176
వయససస:41
లగ: ససస స
100-115/51

711
RBE0145383
పపరర: కమల మయచవరపప

100-113/375

తగడడ:డ చన ఆనగదగ
ఇగటట ననగ:2-176/1
వయససస:33
లగ: ససస స
100-113/378

తగడడ:డ దదనయయ
ఇగటట ననగ:2-176/1
వయససస:63
లగ: పప
100-115/53

తగడడ:డ లయలల
ఇగటట ననగ:2-180
వయససస:32
లగ: పప
100-115/55

699
RBE2217222
పపరర: ఆదధలకడమ బగడల

100-113/377 714
713
RBE0151167
RBE0151290
పపరర: జజనసన కలమయర మయచవరపప
పపరర: చన ఆనగదగ మయచవరపప

716
LHL4182523
పపరర: సరఈసర వరల శశక

100-115/38

తగడడ:డ చన వనగకలలల
ఇగటట ననగ:2-174
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:డ చన ఆనగదగ
ఇగటట ననగ:2-176/1
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:డ సపససర
ఇగటట ననగ:2-180
వయససస:54
లగ: పప
718
RBE1526276
పపరర: ఫరతమయ షపక

100-115/43

తగడడ:డ మయరరర సప మబతస న
ఇగటట ననగ:2-176
వయససస:22
లగ: ససస స

భరస : చన ఆనగదగ
ఇగటట ననగ:2-176/1
వయససస:58
లగ: ససస స
715
LHL2520773
పపరర: లయలల షపక

701
LHL2521029
పపరర: బబబమ బగడల

696
RBE0941955
పపరర: శశనస సగదదపప గమ

భరస : బబబమ
ఇగటట ననగ:2-173
వయససస:49
లగ: ససస స

భరస : యయససదదనగ
ఇగటట ననగ:2-176
వయససస:63
లగ: ససస స

భరస : పడభమదదసద
ఇగటట ననగ:2-176
వయససస:41
లగ: ససస స
712
RBE0145490
పపరర: ఏసపస రర రరణణ మయచవరపప

100-115/40

భరస : గగపస పడతదపప
ఇగటట ననగ:2-175
వయససస:23
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదవబకగ చగదవరపప
ఇగటట ననగ:2-176
వయససస:42
లగ: పప
709
RBE0941948
పపరర: శరరదద చగదవరపప

698
RBE1526268
పపరర: కరవయ బగడల

100-113/373

తగడడ:డ సతయగ
ఇగటట ననగ:2-173
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:డ మయణణకయగ
ఇగటట ననగ:2-173
వయససస:52
లగ: పప

భరస : శశనస పడతదపప
ఇగటట ననగ:2-175
వయససస:32
లగ: ససస స
706
RBE0646091
పపరర: పడభమదదసస చగదవరపప

100-115/37

భరస : సగదదప బగడల
ఇగటట ననగ:2-173
వయససస:23
లగ: ససస స

తగడడ:డ భకరయయ
ఇగటట ననగ:2-173
వయససస:35
లగ: పప
703
RBE1225326
పపరర: రరమమలమమ పడతదపప

695
RBE0332171
పపరర: ససవరరస కకటడ

693
RBE0726604
పపరర: రమమష బగడల
తగడడ:డ బబబమ
ఇగటట ననగ:2-173
వయససస:32
లగ: పప

భరస : జజజన ససగదరగ
ఇగటట ననగ:2-173
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:డ పడసరదస చలక
ఇగటట ననగ:2-173
వయససస:42
లగ: పప
700
LHL4181327
పపరర: పడసరదస సగదధపప గమ

100-115/35

భరస : నదగచదరయయ
ఇగటట ననగ:2-172
వయససస:70
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదవద
ఇగటట ననగ:2-173
వయససస:53
లగ: పప
697
RBE1225409
పపరర: నరససగహరరవప చలక

692
RBE2217214
పపరర: దదనమమ బగడల

717
RBE0902940
పపరర: చగద బబషర షపక

100-115/54

తగడడ:డ లయల షపక
ఇగటట ననగ:2-180
వయససస:30
లగ: పప
100-115/56

720
RBE1925890
పపరర: సపసద షపక

100-114/465

తగడడ:డ సపసదసలల షపక
ఇగటట ననగ:2-181
వయససస:49
లగ: పప
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721
RBE1926021
పపరర: హహమయమ బ షపక

100-114/466

భరస : సపసద షపక
ఇగటట ననగ:2-181
వయససస:46
లగ: ససస స
724
RBE2217255
పపరర: సపసదదవల షపక

100-115/59

100-115/62

100-113/511

100-115/66

100-115/69

100-115/71

100-115/73

తగడడ:డ నసరర సహహబ
ఇగటట ననగ:2-189
వయససస:36
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
RBE2217263
పపరర: హహసపసన బ షపక

737
RBE1295360
పపరర: జజన బబషర షపక

740
RBE1747252
పపరర: అకబర వల షపక

743
RBE2217289
పపరర: సపసదదబషపక

100-115/75

746
LHL3812377
పపరర: షరగపసపన షపక

100-115/67

749
LHL2521185
పపరర: నదరరయణ అదబల
తగడడ:డ లగగయయ
ఇగటట ననగ:2-190
వయససస:57
లగ: పప

729
RBE0941963
పపరర: పడశరగత మమనగర

100-115/64

732
LHL2521102
పపరర: మమలయల షపక

100-115/65

735
LHL3813227
పపరర: సపసదద షపక

100-115/68

తగడడ:డ మరరసరహహబ
ఇగటట ననగ:2-185
వయససస:84
లగ: పప
100-113/513

738
LHL2520757
పపరర: బడహమగ షపక

100-115/70

తగడడ:డ సపసదద
ఇగటట ననగ:2-186
వయససస:44
లగ: పప
100-113/514

741
LHL4185450
పపరర: ససభబన బ శశక

100-115/72

భరస : సపసదద బ
ఇగటట ననగ:2-187
వయససస:32
లగ: ససస స
100-115/74

744
RBE1663269
పపరర: రరషమ బబగమమ షపక

100-114/467

తగడడ:డ షరరరదదబన షపక
ఇగటట ననగ:2-188
వయససస:25
లగ: ససస స
100-115/76

తగడడ:డ పకకరజబద
ఇగటట ననగ:2-188
వయససస:54
లగ: పప
100-113/515

100-115/61

తగడడ:డ సపససర
ఇగటట ననగ:2-184
వయససస:54
లగ: పప

భరస : జమయల
ఇగటట ననగ:2-187
వయససస:49
లగ: ససస స

భరస : షరరపపదదబన
ఇగటట ననగ:2-188
వయససస:46
లగ: ససస స
748
RBE0695296
పపరర: అబమబల హ఼ేసజ షపక

100-113/512

తగడడ:డ జమల శశశదద షపక
ఇగటట ననగ:2-187
వయససస:23
లగ: పప

తలల : సపసదదభ షపక
ఇగటట ననగ:2-187
వయససస:26
లగ: ససస స
745
LHL2540037
పపరర: జజనబ షపక

731
RBE0695171
పపరర: తహరర బ షపక

726
LHL4182374
పపరర: నదగమల మరర శశక

భరస : గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-183
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:డ బడహమగ షపక
ఇగటట ననగ:2-186
వయససస:26
లగ: పప

భరస : బడహమగ
ఇగటట ననగ:2-186
వయససస:42
లగ: ససస స
742
RBE1526326
పపరర: ఫరరద భ షపక

100-115/63

భరస : మమలయల
ఇగటట ననగ:2-184
వయససస:50
లగ: ససస స

భరస : సపసదద
ఇగటట ననగ:2-185
వయససస:74
లగ: ససస స
739
LHL2541522
పపరర: ఖజజబ షపక

728
LHL4183331
పపరర: గమరవయయ మమనగర

100-115/58

తగడడ:డ సఈదద వరల
ఇగటట ననగ:2-182
వయససస:33
లగ: పప

తగడడ:డ నదగమల మరర వల
ఇగటట ననగ:2-184
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : సపసదద షపక
ఇగటట ననగ:2-184
వయససస:30
లగ: ససస స
736
RBE2217271
పపరర: నబబ షపక

100-115/60

తగడడ:డ వనగకట రరవప
ఇగటట ననగ:2-183
వయససస:40
లగ: పప

తగడడ:డ హహసపసనస
ఇగటట ననగ:2-184
వయససస:38
లగ: పప
733
RBE1116434
పపరర: నససమయ షపక

725
LHL2520922
పపరర: సపసదవల షపక

723
RBE2217248
పపరర: ఫరతమమనత షపక
భరస : సపసదదవల
ఇగటట ననగ:2-181
వయససస:44
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదద
ఇగటట ననగ:2-182
వయససస:62
లగ: పప

తగడడ:డ సపససర
ఇగటట ననగ:2-183
వయససస:60
లగ: పప
730
RBE0645945
పపరర: నదగమర మరరవల షపక

100-115/57

తగడడ:డ ఏససరతతగ
ఇగటట ననగ:2-181
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:డ లయలల షపక
ఇగటట ననగ:2-181
వయససస:49
లగ: పప
727
LHL4181343
పపరర: చనబడహమగ షపక

722
RBE0804302
పపరర: మలలశశరగ పసనపరటట

747
RBE0903369
పపరర: ఫకలశదదబన అల షపక

100-115/77

తగడడ:డ సరరపదదబన
ఇగటట ననగ:2-188
వయససస:28
లగ: పప
100-115/78

750
LHL2540532
పపరర: వనగకటరమణ

100-115/79

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-190
వయససస:36
లగ: ససస స
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751
LHL2540748
పపరర: నదగమలలల శశరగ అరబ ల

100-115/80

తగడడ:డ నదరరయణ
ఇగటట ననగ:2-190
వయససస:37
లగ: ససస స
754
LHL4181368
పపరర: సపసదసలల అరరల

100-115/83

100-114/468

100-115/85

100-115/88

100-113/517

100-115/91

100-115/94

తగడడ:డ కరససమలల
ఇగటట ననగ:2-197
వయససస:52
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE1476522
పపరర: సతయనదరరయణ కలరరకలల

767
RBE0804054
పపరర: కరశగత కలమయర మగదద

770
LHL4185476
పపరర: అనసష పపపపల

773
RBE1207159
పపరర: మమమ మమన షపక

100-115/96

776
RBE1526284
పపరర: శరశవణణ పససపపలలటట

100-115/513

779
LHL4183901
పపరర: సపసదద బ షపక
భరస : మహమమద హనప
ఇగటట ననగ:2-197
వయససస:42
లగ: ససస స

759
RBE1920354
పపరర: చగటట తమమశశటట

100-114/470

762
LHL4184719
పపరర: నబబమమ షపక

100-115/87

765
RBE0695163
పపరర: సతయవత పపపపల

100-113/516

తగడడ:డ ఏసదరతతగ
ఇగటట ననగ:2-192
వయససస:30
లగ: ససస స
100-115/89

768
RBE0804310
పపరర: కరవనరర మగదద

100-115/90

తగడడ:డ కరశగత కలమయర
ఇగటట ననగ:2-192
వయససస:28
లగ: ససస స
100-115/92

771
LHL4185484
పపరర: నదగలకకమ పపపపల

100-115/93

భగధసవప: యయససమణణ
ఇగటట ననగ:2-194
వయససస:31
లగ: ససస స
100-114/243

774
RBE0941989
పపరర: నదగగనద బబగమ షపక

100-115/95

భరస : అబమబల అజద
ఇగటట ననగ:2-195
వయససస:29
లగ: ససస స
100-115/97

తగడడ:డ శశనవరసరరవప పససపపలలటట
ఇగటట ననగ:2-195
వయససస:24
లగ: ససస స
100-113/518

100-114/242

భరస : మరర సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-191
వయససస:63
లగ: ససస స

భరస : జజనబబషర షపక
ఇగటట ననగ:2-195
వయససస:36
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఖయదర
ఇగటట ననగ:2-195
వయససస:37
లగ: ససస స
778
LHL4179826
పపరర: మహమద ఆనఫ షపక

100-115/86

భగధసవప: యయససమణణ
ఇగటట ననగ:2-194
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : ఏససరతతగ
ఇగటట ననగ:2-194
వయససస:59
లగ: ససస స
775
RBE1381441
పపరర: రరశరమ షపక

761
LHL4184701
పపరర: జజన బబగగ సయయద

756
RBE1538180
పపరర: చగటట తమమశశటట

తగడడ:డ సరగబశవ రరవప తమమశశటట
ఇగటట ననగ:2-191
వయససస:26
లగ: పప

తలల : ససగరగగనమమ
ఇగటట ననగ:2-192
వయససస:28
లగ: పప

భరస : కనక సతయనదరరయణ పపపపల
ఇగటట ననగ:2-193
వయససస:25
లగ: ససస స
772
RBE2217297
పపరర: ఏససమణణ పపపపల

100-114/469

తగడడ:డ ససబబబరరవప కలరరకలల
ఇగటట ననగ:2-191
వయససస:34
లగ: పప

తగడడ:డ ఏసదరతతగ
ఇగటట ననగ:2-192
వయససస:30
లగ: పప
769
RBE1225367
పపరర: భబగయ లకడమ పపపపల

758
RBE1920347
పపరర: రమణ తమమశశటట

100-115/82

తగడడ:డ సరగబశవ రరవప
ఇగటట ననగ:2-191
వయససస:25
లగ: పప

భరస : నదగమర వల
ఇగటట ననగ:2-191
వయససస:37
లగ: ససస స

భరస : మరగయ దదసస
ఇగటట ననగ:2-191
వయససస:29
లగ: ససస స
766
RBE0695288
పపరర: సతయనదరరయణ పపపపల

100-115/84

భరస : సరగబశవ రరవప తమమశశటట
ఇగటట ననగ:2-191
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:డ రరహమన సయయద
ఇగటట ననగ:2-191
వయససస:41
లగ: పప
763
RBE0941971
పపరర: ససద బగడల

755
LHL4185492
పపరర: సగపపరష గ అరబల

753
LHL4181350
పపరర: అయయనత అదబల
తగడడ:డ నదరరయణ
ఇగటట ననగ:2-190
వయససస:37
లగ: పప

భరస : అయయనత
ఇగటట ననగ:2-190
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:డ సరగబశవరరవప తమమశశటట
ఇగటట ననగ:2-191
వయససస:43
లగ: ససస స
760
LHL4181376
పపరర: నదగమర వల సయయద

100-115/81

భరస : నదరరయణ
ఇగటట ననగ:2-190
వయససస:53
లగ: ససస స

తగడడ:డ నదరరయణ
ఇగటట ననగ:2-190
వయససస:39
లగ: పప
757
RBE1898683
పపరర: రమణ తమమశశటట

752
LHL2540755
పపరర: రరమలగగమమ అరబ ల

777
RBE2217305
పపరర: హహమయగబ షపక

100-115/98

భరస : నదసరరసహహబ
ఇగటట ననగ:2-195
వయససస:53
లగ: ససస స
100-113/519

780
RBE0726687
పపరర: జజన బబషర షపక

100-113/520

తగడడ:డ మహమమద అనఫ
ఇగటట ననగ:2-197
వయససస:30
లగ: పప
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781
LHL4185500
పపరర: శమసన శశక

100-115/99

భరస : ససభబన
ఇగటట ననగ:2-197
వయససస:33
లగ: ససస స
784
RBE2217313
పపరర: మరగయమమ దదవపలలరగ

100-115/102

100-115/105

100-115/107

100-115/110

100-115/112

100-113/521

100-115/117

తగడడ:డ సపసదద షపక
ఇగటట ననగ:2-206
వయససస:25
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE2217347
పపరర: శరగతమమ బతత
స ల

797
LHL2540524
పపరర: కమలకలమయరగ లలకరర

800
LHL2540060
పపరర: పకకరమమ షపక

803
LHL2521086
పపరర: భబషర షపక

100-113/524

806
LHL4185468
పపరర: సఈదద బ శశక

100-115/111

809
RBE1805415
పపరర: ఫరతమ షపక
భరస : ససభబన షపక
ఇగటట ననగ:2-208
వయససస:24
లగ: ససస స

789
LHL2540235
పపరర: మయధవ బబతదల

100-115/106

792
RBE0902775
పపరర: దదన గగలరర బతత
స ల

100-115/109

795
RBE1455931
పపరర: అలలగనరగడర సరటలన బతత
స ల

100-118/12

తగడడ:డ వననసగట పరల బతత
స ల
ఇగటట ననగ:2-200
వయససస:24
లగ: పప
100-115/113

798
RBE2217354
పపరర: హసపనమమ మమనగర

100-115/114

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-201
వయససస:60
లగ: ససస స
100-115/115

801
LHL4186276
పపరర: సపసదమమ పలలవరయళ

100-115/116

భరస : అకకర శశటట
ఇగటట ననగ:2-203
వయససస:69
లగ: ససస స
100-113/522

804
LHL2521326
పపరర: పపద బడహమగ షపక

100-113/523

తగడడ:డ షపక సపసదద
ఇగటట ననగ:2-205
వయససస:67
లగ: పప
100-115/118

భరస : భబషర
ఇగటట ననగ:2-205
వయససస:35
లగ: ససస స
100-115/119

100-115/104

తగడడ:డ వననసగట పరల
ఇగటట ననగ:2-200
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:డ పపద బడహమగ
ఇగటట ననగ:2-205
వయససస:36
లగ: పప

భరస : పపదబడహమగ
ఇగటట ననగ:2-205
వయససస:63
లగ: ససస స
808
RBE1672526
పపరర: నదగమల మర షపక

100-115/108

భరస : సపససర
ఇగటట ననగ:2-203
వయససస:72
లగ: ససస స

తగడడ:డ పకకర అహమద
ఇగటట ననగ:2-204
వయససస:64
లగ: పప
805
LHL2553857
పపరర: సపసదసమసరసన బ షపక

791
RBE0902767
పపరర: ససటవనన బతత
స ల

786
RBE1526318
పపరర: మరగయమమ దదవపలలరగ

తగడడ:డ లలదదర
ఇగటట ననగ:2-200
వయససస:47
లగ: ససస స

భరస : పరపరరరవప
ఇగటట ననగ:2-201
వయససస:57
లగ: ససస స

తగడడ:డ వర అహమద
ఇగటట ననగ:2-203
వయససస:35
లగ: పప
802
LHL2520740
పపరర: సయయద మసరసనశల షపక

100-114/471

భరస : దదవదస
ఇగటట ననగ:2-200
వయససస:64
లగ: ససస స

భరస : పడకరష రరవప
ఇగటట ననగ:2-200/A
వయససస:58
లగ: ససస స
799
RBE0151092
పపరర: సపసదస మసరసన షపక

788
RBE1679679
పపరర: వననసగట పరల బతత
స ల

100-115/101

భరస : కరగతయయ దదవపలలరగ
ఇగటట ననగ:2-199
వయససస:68
లగ: ససస స

తగడడ:డ వననసగట పరల
ఇగటట ననగ:2-200
వయససస:28
లగ: పప

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:2-200
వయససస:46
లగ: ససస స
796
LHL4186078
పపరర: మరగయమమ మగటట

100-115/103

తగడడ:డ ఐజజక బతత
స ల
ఇగటట ననగ:2-200
వయససస:50
లగ: పప

తగడడ:డ మయధవ
ఇగటట ననగ:2-200
వయససస:43
లగ: పప
793
RBE2217339
పపరర: లకడమ వగటల

785
RBE1526300
పపరర: యయసమమ బబససపప గమ

783
LHL2540243
పపరర: కరతదణ
డ ణ దమమమ
భరస : మయరరర
ఇగటట ననగ:2-198
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ పసచచయయ బబససపప గమ
ఇగటట ననగ:2-199
వయససస:22
లగ: ససస స

భరస : వననతగటబపల
ఇగటట ననగ:2-199
వయససస:47
లగ: ససస స
790
LHL4182283
పపరర: లలథర భబతదల

100-115/100

భరస : జజన భబషర
ఇగటట ననగ:2-197
వయససస:27
లగ: ఇ

భరస : కరగతయయ
ఇగటట ననగ:2-198
వయససస:64
లగ: ససస స
787
RBE2217321
పపరర: భబరత బతత
స ల

782
RBE0971268
పపరర: ఖతజజ షపక

807
RBE1671866
పపరర: నదగమల మర షపక

100-113/379

తగడడ:డ సపసదద షపక
ఇగటట ననగ:2-206
వయససస:25
లగ: పప
100-113/525

810
LHL2521094
పపరర: సపసదద షపక

100-115/120

తగడడ:డ లయలల
ఇగటట ననగ:2-208
వయససస:35
లగ: పప
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811
RBE2217362
పపరర: మరరబ షపక

100-115/121

భరస : లయలమమద
ఇగటట ననగ:2-208
వయససస:47
లగ: ససస స
814
RBE0971284
పపరర: సపసదదవల షపక

100-115/124

100-115/127

100-115/130

100-115/133

100-115/135

100-115/138

100-115/141

తగడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇగటట ననగ:2-216
వయససస:22
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE1519776
పపరర: మసరసన వల షపక

827
LHL3812948
పపరర: పపదబ హహసపసన షపక

830
LHL3822061
పపరర: గరలబ షపక

833
RBE2217404
పపరర: ఝయనస ననలటటరగ

100-115/145

836
LHL4185443
పపరర: మసరసన బ శశక

100-121/24

839
LHL2541472
పపరర: అజత బ షపక
భరస : మసరసన వల
ఇగటట ననగ:2-216
వయససస:37
లగ: ససస స

819
RBE1381490
పపరర: బబషర షపక

100-115/129

822
RBE0971300
పపరర: శశలత సగకలరగ

100-115/132

825
RBE1116418
పపరర: సపసదద వల షపక

100-115/134

తగడడ:డ చన బడహమగ షపక
ఇగటట ననగ:2-213-A
వయససస:37
లగ: పప
100-115/136

828
LHL4181418
పపరర: సపసదద వల షపక

100-115/137

తగడడ:డ చన బడహమగ
ఇగటట ననగ:2-214
వయససస:39
లగ: పప
100-115/139

831
LHL4184735
పపరర: నదసరగబ షపక

100-115/140

భరస : జజన భబషర
ఇగటట ననగ:2-215
వయససస:37
లగ: ససస స
100-115/142

834
LHL2541480
పపరర: బబగగ షపక

100-115/144

భరస : చనత హహసపసన
ఇగటట ననగ:2-215A
వయససస:39
లగ: ససస స
100-115/143

భరస : ససభబన
ఇగటట ననగ:2-215/B
వయససస:35
లగ: ససస స
100-114/472

100-115/126

భరస : పపలయలరరవప
ఇగటట ననగ:2-212
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : బకగ ననలటటరగ
ఇగటట ననగ:2-215
వయససస:71
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-215A
వయససస:45
లగ: పప
838
RBE1723816
పపరర: ఫహహగ అసరనద షపక

100-115/131

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-215
వయససస:69
లగ: ససస స

తగడడ:డ బకగ ననలటటరగ
ఇగటట ననగ:2-215
వయససస:46
లగ: ససస స
835
LHL3813557
పపరర: చన హహసపసన షపక

821
LHL4181400
పపరర: వరరగజననయమలల సగకలరగ

816
RBE1177444
పపరర: సపసదద హహసపసన షపక

తగడడ:డ నదసర వల
ఇగటట ననగ:2-211
వయససస:26
లగ: పప

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-214
వయససస:46
లగ: పప

భరస : చనత సపసదద వల
ఇగటట ననగ:2-214
వయససస:35
లగ: ససస స
832
RBE2217396
పపరర: శరగతకలమయరగ ననలటటరగ

100-115/128

తగడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇగటట ననగ:2-212 C
వయససస:48
లగ: పప

భరస : సపసదద వల షపక
ఇగటట ననగ:2-213-A
వయససస:33
లగ: ససస స
829
LHL4186540
పపరర: హహసపన బ శశక

818
RBE2217388
పపరర: ఖయససగబ షపక

100-115/123

తగడడ:డ సపసదద
ఇగటట ననగ:2-210
వయససస:34
లగ: పప

తగడడ:డ ససతయయ
ఇగటట ననగ:2-212
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:డ అబమబలయల షపక
ఇగటట ననగ:2-212
వయససస:25
లగ: పప
826
RBE1116426
పపరర: నదగమర బ షపక

100-115/125

భరస : సపసదద
ఇగటట ననగ:2-210
వయససస:57
లగ: ససస స

భరస : ఖదధన
ఇగటట ననగ:2-211
వయససస:26
లగ: ససస స
823
RBE1587716
పపరర: మయబమ ససభబన షపక

815
RBE0971292
పపరర: జజన బ షపక

813
LHL4181392
పపరర: సపసదద షపక
తగడడ:డ పపదజజన
ఇగటట ననగ:2-210
వయససస:62
లగ: పప

భరస : సపసదద వల
ఇగటట ననగ:2-210
వయససస:27
లగ: ససస స

భరస : సపసదద హహసపసన
ఇగటట ననగ:2-210
వయససస:30
లగ: ససస స
820
RBE1381508
పపరర: హషసన షపక

100-115/122

భరస : ఉదబగడడసరహహబ
ఇగటట ననగ:2-209
వయససస:69
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదద
ఇగటట ననగ:2-210
వయససస:30
లగ: పప
817
RBE1177451
పపరర: మయభ షపక

812
RBE2217370
పపరర: గరలబ షపక

837
LHL2520955
పపరర: ససభబన షపక

100-115/146

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-215B
వయససస:37
లగ: పప
100-115/147

840
RBE1412071
పపరర: షకకల షపక

100-115/148

తగడడ:డ సపసదద వరల షపక
ఇగటట ననగ:2-216
వయససస:29
లగ: ససస స
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841
LHL2521284
పపరర: చనఆగజననయమలల గమడదలల

100-115/149

తగడడ:డ పపరయయ
ఇగటట ననగ:2-217
వయససస:59
లగ: పప
844
RBE1926716
పపరర: వరమమ బబ డడడ

100-113/380

100-115/151

100-115/154

100-115/157

100-112/918

100-115/162

100-115/165

భగధసవప: చతదసబ
ఇగటట ననగ:2-225
వయససస:68
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

854
RBE2217420
పపరర: లతబ షపక

857
LHL2560829
పపరర: సపసదదబ షపక

860
RBE2217438
పపరర: ఖయససగబ షపక

863
LHL4181442
పపరర: పపదదఅగజననయమలల గమడదలల

100-114/473

866
LHL2540490
పపరర: బబజ షపక

100-115/158

869
RBE0971326
పపరర: జమల షపక
భరస : హహసపసన సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-225
వయససస:27
లగ: ససస స

849
RBE1253509
పపరర: పదమ బబ డడడ

100-115/153

852
RBE0902130
పపరర: జజన బ షపక

100-115/156

855
LHL4181426
పపరర: పపలల యయ షపక

100-115/159

తగడడ:డ ఉదబగడడ సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-222
వయససస:53
లగ: పప
100-115/160

858
RBE0971318
పపరర: కరరమమన షపక

100-115/161

భరస : సపసదద
ఇగటట ననగ:2-223
వయససస:28
లగ: ససస స
100-115/164

861
RBE2516367
పపరర: షపసదద షపక

100-115/749

భరస : వల షపక
ఇగటట ననగ:2/223
వయససస:35
లగ: ససస స
100-115/166

864
RBE1921022
పపరర: చదతస దబ షపక

100-113/527

భరస : సయయద జనద షపక
ఇగటట ననగ:2-225
వయససస:63
లగ: ససస స
100-115/167

భరస : లయల బబషర
ఇగటట ననగ:2-225
వయససస:35
లగ: ససస స
100-115/169

100-113/526

భరస : మసరసన వల
ఇగటట ననగ:2-221/A
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ పపరయయ
ఇగటట ననగ:2-224A
వయససస:69
లగ: పప

తగడడ:డ హహసపసన షపక
ఇగటట ననగ:2-225
వయససస:27
లగ: ససస స
868
LHL4182614
పపరర: సపసయద జజన శశక

100-115/155

భరస : ఖయదరరవల
ఇగటట ననగ:2-223
వయససస:54
లగ: ససస స

భరస : మరగయ దదసస
ఇగటట ననగ:2-224
వయససస:29
లగ: ససస స
865
RBE1920602
పపరర: రగజజన బ షపక

851
RBE0902098
పపరర: మసరసన వల షపక

846
RBE1883487
పపరర: రరమయరరవప బబ డడడ

తగడడ:డ నదగరశశరరరవప బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-221
వయససస:27
లగ: ససస స

భరస : ఖయదర వల
ఇగటట ననగ:2-223
వయససస:35
లగ: ససస స

భరస : పకకర సర
ఇగటట ననగ:2-223
వయససస:28
లగ: ససస స
862
RBE0903229
పపరర: మమరర రరణణ బతత
స ల

100-115/152

భరస : పపలయలసరహహబ
ఇగటట ననగ:2-222
వయససస:42
లగ: ససస స

భరస : షపసదద షపక
ఇగటట ననగ:2-223
వయససస:23
లగ: ససస స
859
RBE0972035
పపరర: బబజ బబగగ షపక

848
RBE0903328
పపరర: నరసమమ బబ డడడ

100-112/917

తగడడ:డ నదగరశశర రరవప బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-221
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:డ మసరసన
ఇగటట ననగ:2-221/A
వయససస:41
లగ: పప

తగడడ:డ సయయద జజన షపక
ఇగటట ననగ:2-222
వయససస:26
లగ: ససస స
856
RBE1883396
పపరర: అలయలబ షపక

100-113/381

తగడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-221
వయససస:29
లగ: ససస స

భరస : మసరసన
ఇగటట ననగ:2-221
వయససస:57
లగ: ససస స
853
RBE1253566
పపరర: ఆషర బబగగ షపక

845
RBE1926724
పపరర: నదగరశశర రరవప బబ డడడ

843
RBE1838929
పపరర: రమయరరవప బబ డడడ
తగడడ:డ నదగరశశర రరవప బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-221
వయససస:22
లగ: పప

తగడడ:డ రమమలల బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-221
వయససస:62
లగ: పప

తగడడ:డ నదగరశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-221
వయససస:29
లగ: పప
850
RBE2217412
పపరర: చదగదదబ షపక

100-115/150

భరస : చనదగజననయమలల
ఇగటట ననగ:2-217
వయససస:56
లగ: ససస స

భరస : నగరశశరరరవప బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-221
వయససస:48
లగ: ససస స
847
RBE0903310
పపరర: వనగకటటశశరరల బబ డడడ

842
LHL2541175
పపరర: అగజమమ గమడదలల

867
LHL3814027
పపరర: ఉసరమన సరహహబ షపక

100-115/168

తగడడ:డ సపసదదజ సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-225
వయససస:37
లగ: పప
100-115/170

870
RBE2217446
పపరర: చదతస దబ షపక

100-115/171

భరస : సపసదన దనదసహహబ
ఇగటట ననగ:2-225
వయససస:59
లగ: ససస స
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871
RBE1892256
పపరర: జజససమన షపక

100-129/7

తగడడ:డ లయల బబష
ఇగటట ననగ:2-225
వయససస:20
లగ: ససస స
874
RBE1838903
పపరర: మక బమల దసదదకలల షపక

100-112/919

100-115/173

100-115/176

100-115/179

100-115/181

100-115/184

100-115/187

భరస : మసరసన వల
ఇగటట ననగ:2-230
వయససస:32
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
RBE2217479
పపరర: దసరబషర షపక

887
LHL4181483
పపరర: ఖయససగ సపసదద షపక

890
RBE2217495
పపరర: రగజజనబ షపక

893
LHL3812898
పపరర: హహసపసన షపక

100-113/532

896
RBE1920321
పపరర: అబమబల రహమన షపక

100-115/180

899
RBE1381474
పపరర: మసరసన వల షపక
తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-230
వయససస:40
లగ: పప

879
RBE2217453
పపరర: లయలబ షపక

100-115/175

882
RBE0971334
పపరర: మమజమల షపక

100-115/178

885
RBE1726181
పపరర: శశశదద షపక

100-113/531

తగడడ:డ యమసఫ షపక
ఇగటట ననగ:2-229
వయససస:41
లగ: పప
100-115/182

888
LHL4184743
పపరర: సపసదద బ షపక

100-115/183

తగడడ:డ యమసఫ
ఇగటట ననగ:2-229
వయససస:32
లగ: ససస స
100-115/185

891
RBE2217503
పపరర: ససతదరరవమమ గరగకపరటట

100-115/186

భరస : వనగకటపత
ఇగటట ననగ:2-229
వయససస:66
లగ: ససస స
100-115/188

894
RBE2217511
పపరర: జరహరరబ షపక

100-115/189

భరస : ఉసపసన
ఇగటట ననగ:2-229A
వయససస:45
లగ: ససస స
100-113/533

తగడడ:డ హసన హమమద షపక
ఇగటట ననగ:2-230
వయససస:26
లగ: పప
100-115/191

100-115/172

తగడడ:డ అబమబల రరహమయన
ఇగటట ననగ:2-228
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:డ పపదబజజన
ఇగటట ననగ:2-229A
వయససస:49
లగ: పప

తగడడ:డ మయబమ ససభబన షపక
ఇగటట ననగ:2-230
వయససస:30
లగ: పప
898
RBE1381433
పపరర: ఖయషసగ బ షపక

100-115/177

భరస : ఈసదబమ
ఇగటట ననగ:2-229
వయససస:57
లగ: ససస స

తగడడ:డ హహసపసన
ఇగటట ననగ:2-229/A
వయససస:28
లగ: ససస స
895
RBE0955387
పపరర: హహసపసన షపక

881
LHL4181467
పపరర: షపక అబమబల రరహమయన

876
LHL2540508
పపరర: సపసదద బ షపక

భరస : సలయగ
ఇగటట ననగ:2-227
వయససస:46
లగ: ససస స

తగడడ:డ యమసఫ
ఇగటట ననగ:2-229
వయససస:31
లగ: పప

భరస : ఈసదబమ
ఇగటట ననగ:2-229
వయససస:56
లగ: ససస స
892
RBE0971359
పపరర: షరగఫపన షపక

100-115/174

భరస : అబమబలడహమయన
ఇగటట ననగ:2-228
వయససస:47
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదద
ఇగటట ననగ:2-229
వయససస:61
లగ: పప
889
RBE2217487
పపరర: సపసదదబ షపక

878
RBE1295444
పపరర: అబమబల జలల షపక

100-113/529

భరస : అబమబల జలల
ఇగటట ననగ:2-227
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ మమలయల
ఇగటట ననగ:2-228
వయససస:48
లగ: పప

భరస : సపసద హహసపసన
ఇగటట ననగ:2-228
వయససస:28
లగ: ససస స
886
LHL4181475
పపరర: ఈసదబమ షపక

100-113/530

తగడడ:డ మమలయల షపక
ఇగటట ననగ:2-227
వయససస:42
లగ: పప

భరస : లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-227
వయససస:56
లగ: ససస స
883
RBE0971342
పపరర: ఆషర షపక

875
RBE1729920
పపరర: మక బమల దసదదకలల షపక

873
RBE1729979
పపరర: నగరజ గరగకపరటట
తగడడ:డ వనగకటటశశరరల గరగకపరటట
ఇగటట ననగ:2-226
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:డ అబమబల జలల దసదదకలల షపక
ఇగటట ననగ:2-227
వయససస:23
లగ: పప

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-227
వయససస:43
లగ: ససస స
880
RBE2217461
పపరర: సరమయమజయగ అనతగ

100-113/528

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల గరగకపరటట
ఇగటట ననగ:2-226
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:డ అబమబల జలల దసదదకలల
ఇగటట ననగ:2-227
వయససస:22
లగ: పప
877
LHL3821477
పపరర: కలమయరగ అనతగ

872
RBE1729961
పపరర: అమరణదధ గరగకపరటట

897
LHL4181491
పపరర: హసనఅహమద షపక

100-115/190

తగడడ:డ ఇబడహహగ
ఇగటట ననగ:2-230
వయససస:64
లగ: పప
100-115/192

900
RBE2217529
పపరర: ఇమయగబ షపక

100-115/193

భరస : అసనఅహమద
ఇగటట ననగ:2-230
వయససస:59
లగ: ససస స
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901
LHL2520732
పపరర: సపసదద షపక

100-115/194

తగడడ:డ ఉదబగడడ
ఇగటట ననగ:2-231
వయససస:45
లగ: పప
904
RBE0726935
పపరర: మరరభ షపక

100-113/534

100-115/199

100-115/202

100-115/205

100-113/536

100-115/19

100-115/208

తగడడ:డ సపససర
ఇగటట ననగ:2-235
వయససస:59
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE2217537
పపరర: బబగగ షపక

917
RBE0726943
పపరర: మహబమబ షపక

920
RBE0695353
పపరర: వనగకటటశశరరల బబ జన

923
LHL4185021
పపరర: అనసరరధద బబ జజన

100-114/244

926
LHL2540979
పపరర: సపసదదబ షపక

100-115/206

929
RBE0975245
పపరర: రరశరమ షపక
తగడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇగటట ననగ:2-236
వయససస:31
లగ: ససస స

909
RBE0971367
పపరర: హలమయ షపక

100-115/201

912
RBE1087536
పపరర: వరమమ చదరరకలరగ

100-115/204

915
RBE0695197
పపరర: గగససయయ బబగగ షపక

100-113/535

తగడడ:డ మహబమబ ససబబన
ఇగటట ననగ:2-233
వయససస:31
లగ: ససస స
100-113/537

918
RBE0942011
పపరర: పకకర షర షపక

100-115/18

తగడడ:డ అమరర వరల షపక
ఇగటట ననగ:2/233
వయససస:33
లగ: పప
100-113/538

921
LHL4181525
పపరర: కనతయయ బబ జజన

100-115/207

తగడడ:డ లచచయయ
ఇగటట ననగ:2-234
వయససస:59
లగ: పప
100-115/209

924
RBE2217545
పపరర: హనసమమమ బబ జజన

100-115/210

భరస : కనతయయ
ఇగటట ననగ:2-234
వయససస:54
లగ: ససస స
100-115/211

భరస : సపససర
ఇగటట ననగ:2-235
వయససస:64
లగ: ససస స
100-115/213

100-115/198

భరస : రరమమలల
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:53
లగ: ససస స

భరస : నదగరశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-234
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపససర
ఇగటట ననగ:2-235
వయససస:48
లగ: పప
928
LHL3813151
పపరర: పసరహమద షపక

100-115/203

తగడడ:డ కనతయయ
ఇగటట ననగ:2-234
వయససస:34
లగ: పప

తగడడ:డ కనతయయ
ఇగటట ననగ:2-234
వయససస:34
లగ: పప
925
RBE1177329
పపరర: హససన అహమమద షపక

911
RBE1087338
పపరర: జయరరజ చదరరకలరగ

906
LHL4181517
పపరర: సరగబశవరరవప బబ డడడ

భరస : రరమ సపసదద
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : అమరరవల
ఇగటట ననగ:2-233
వయససస:44
లగ: ససస స

భరస : శశశదద షపక
ఇగటట ననగ:2/233
వయససస:30
లగ: ససస స
922
LHL4182416
పపరర: నదగరశశర రరవప బబ జజన

100-115/200

భరస : నదగమల
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:49
లగ: ససస స

తగడడ:డ దసస గగరగ
ఇగటట ననగ:2-233
వయససస:51
లగ: పప
919
RBE1920461
పపరర: శమమమ బబగగ షపక

908
LHL4183265
పపరర: చనత నరససగహరరవప బబ డడడ

100-115/196

తగడడ:డ మటటటపలల
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:65
లగ: పప

తగడడ:డ రరమమలల
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:31
లగ: పప

తగడడ:డ కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:56
లగ: పప
916
RBE0726729
పపరర: అమరవల షపక

100-115/197

తగడడ:డ సరగబశవరరవప
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:42
లగ: పప

భరస : జయరరజ
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:30
లగ: ససస స
913
RBE1087601
పపరర: రరమమలల చదరరకలరగ

905
LHL4181509
పపరర: మమలయల షపక

903
LHL4184768
పపరర: బబమలల షపక
భరస : సపసదద
ఇగటట ననగ:2-231
వయససస:39
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదద షపక
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:54
లగ: పప

తగడడ:డ మమలయల
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:34
లగ: పప
910
RBE1087320
పపరర: రగశమమ చదరరకలరగ

100-115/195

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-231
వయససస:45
లగ: ససస స

భరస : మమలయల
ఇగటట ననగ:2-232
వయససస:46
లగ: ససస స
907
LHL4182382
పపరర: రరమ సఈదద శశక

902
LHL4184750
పపరర: లకడమ గరగకపరటట

927
LHL2547552
పపరర: హసనదబ షపక

100-115/212

భరస : పసరహమద
ఇగటట ననగ:2-235
వయససస:54
లగ: ససస స
100-113/539

930
RBE0975252
పపరర: నదగమర వరల షపక

100-113/540

తగడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇగటట ననగ:2-236
వయససస:36
లగ: పప
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931
LHL4181533
పపరర: సపసదద షపక

100-115/214

తగడడ:డ జజనస
ఇగటట ననగ:2-236
వయససస:32
లగ: పప
934
RBE2217552
పపరర: రగజజనబ షపక

100-115/217

100-115/218

100-115/221

100-115/514

100-115/224

100-115/227

100-115/230

తగడడ:డ నదగభమషణగ
ఇగటట ననగ:2-244
వయససస:42
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE0145417
పపరర: ఆతమకలరర మసరసన బ షపక

947
LHL2540581
పపరర: జయమమ బతత
స ల

950
LHL4185559
పపరర: పసరర బ శశక

953
RBE2217578
పపరర: తరరపతమమ భమవరపప

100-115/233

956
RBE1526334
పపరర: నవయ బతత
స ల

100-113/542

959
LHL2553469
పపరర: ఝయనస బతత
స ల
భరస : అమకతరరవప
ఇగటట ననగ:2-244
వయససస:35
లగ: ససస స

939
RBE2217560
పపరర: సకకనదబ షపక

100-115/220

942
LHL4182341
పపరర: ససతయయ సగకలరర

100-115/223

945
RBE0150631
పపరర: ఆతమకలరర సపసదద షపక

100-113/543

తగడడ:డ మమలయల
ఇగటట ననగ:2-240
వయససస:38
లగ: పప
100-115/225

948
LHL4182325
పపరర: హసనద వల శశక

100-115/226

తగడడ:డ చనత బడహమగ
ఇగటట ననగ:2-240
వయససస:43
లగ: పప
100-115/228

951
RBE1437822
పపరర: గగపస కకషష భమవరపప

100-115/229

తగడడ:డ రరమమ భమవరపప
ఇగటట ననగ:2-241
వయససస:25
లగ: పప
100-115/231

954
LHL4183323
పపరర: మసరసన వల శశక

100-115/232

తగడడ:డ ఖయజజ రరమ తతలయల
ఇగటట ననగ:2-242
వయససస:41
లగ: పప
100-115/234

తగడడ:డ నదగరరజ బతత
స ల
ఇగటట ననగ:2-243
వయససస:24
లగ: ససస స
100-115/236

100-114/474

తగడడ:డ పపలల యయ
ఇగటట ననగ:2-239
వయససస:63
లగ: పప

భరస : రరమమ
ఇగటట ననగ:2-241A
వయససస:48
లగ: ససస స

భరస : మసరసన వల
ఇగటట ననగ:2-242
వయససస:37
లగ: ససస స
958
LHL2520609
పపరర: అమకతరరవప బతత
స ల

100-115/222

భగధసవప: చనత బడహమగ
ఇగటట ననగ:2-240
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ పపలల యయ
ఇగటట ననగ:2-241A
వయససస:52
లగ: పప
955
LHL4186557
పపరర: రజయ శశక

941
LHL4181541
పపరర: పపలయలరరవప సగకలరగ

936
RBE1920610
పపరర: జహరరనతసర బబగగ షపక

భరస : అల
ఇగటట ననగ:2-237
వయససస:54
లగ: ససస స

భరస : చన నదగరరజ
ఇగటట ననగ:2-240
వయససస:37
లగ: ససస స

తలల : ససతదమమ
ఇగటట ననగ:2-240
వయససస:49
లగ: పప
952
LHL4181558
పపరర: రరమమ భమవరపప

100-115/219

భరస : సపసదద
ఇగటట ననగ:2-240
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:డ నదగభమషణగ
ఇగటట ననగ:2-240
వయససస:41
లగ: పప
949
LHL4182515
పపరర: సతయనదరరయణ కలరకలల

938
LHL4182820
పపరర: కరజజ వల శశక

100-115/216

తగడడ:డ అల సరహహబ షపక
ఇగటట ననగ:2-237
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:డ ససతయయ
ఇగటట ననగ:2-239
వయససస:33
లగ: పప

భరస : రహహమ షపక
ఇగటట ననగ:2-239
వయససస:25
లగ: ససస స
946
LHL2520583
పపరర: చననదగరరజ బతత
స ల

100-113/541

తగడడ:డ ఖయససగ
ఇగటట ననగ:2-237
వయససస:52
లగ: పప

భరస : ఖజజవల
ఇగటట ననగ:2-238
వయససస:40
లగ: ససస స
943
RBE1898154
పపరర: జజన బబగగ షపక

935
RBE1108407
పపరర: చన నదగమలల షపక

933
RBE1443035
పపరర: శరరష బబగగ షపక
భరస : Shaik Shaik
ఇగటట ననగ:2-236
వయససస:25
లగ: ససస స

తగడడ:డ జరసన సరహహబ షపక
ఇగటట ననగ:2-237
వయససస:53
లగ: పప

తగడడ:డ జజనదసహహబ
ఇగటట ననగ:2-237
వయససస:59
లగ: పప
940
LHL4185971
పపరర: రహహమ తతనతసర షపక

100-115/215

తగడడ:డ రమ఼ేరన బ
ఇగటట ననగ:2-236
వయససస:38
లగ: పప

భరస : మరరవల
ఇగటట ననగ:2-236
వయససస:64
లగ: ససస స
937
LHL2521334
పపరర: అల షపక

932
LHL4182333
పపరర: మహబమ ససబబన శశక

957
RBE2217586
పపరర: జవమమ బతత
స ల

100-115/235

భరస : నదగభమషణగ
ఇగటట ననగ:2-243
వయససస:59
లగ: ససస స
100-115/237

960
LHL4181574
పపరర: దదవమణణ లకమలల

100-115/238

తగడడ:డ రరజరతతగ లకమలల
ఇగటట ననగ:2-245
వయససస:66
లగ: పప
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961
LHL4186599
పపరర: మమరర బతత
స ల

100-115/239

భరస : పడసరద రరవప
ఇగటట ననగ:2-245
వయససస:55
లగ: ససస స
964
RBE0903260
పపరర: ససభబన షపక

100-115/242

100-115/245

100-115/248

100-115/253

100-115/256

100-115/258

100-115/261

భరస : కరరమమలయల షపక
ఇగటట ననగ:2-253
వయససస:36
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
RBE0804336
పపరర: సపసదమమ శగకరపప

977
RBE2217610
పపరర: లయలబ షపక

980
LHL4181590
పపరర: చనదతబబజ షసక గమగడద

983
RBE1356345
పపరర: హససనద షపక గమగడద

100-115/264

986
LHL2540656
పపరర: ససభబన బ షపక

100-115/254

989
RBE1883255
పపరర: సపసదద షపక
తగడడ:డ హహమగ సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-253
వయససస:52
లగ: పప

969
RBE2217602
పపరర: ఫరతమయబ షపక

100-115/247

972
RBE2217784
పపరర: సపసదదబ షపక

100-115/250

975
RBE1206987
పపరర: అలల స షపక

100-115/255

తగడడ:డ ఫరరద షపక
ఇగటట ననగ:2-250
వయససస:27
లగ: పప
100-115/257

978
RBE1902360
పపరర: మహమమద గగసప షపక

100-113/544

తగడడ:డ అబమబల మమనఫ షపక
ఇగటట ననగ:2-251
వయససస:20
లగ: పప
100-115/259

981
LHL4185641
పపరర: జజనమమ షపక గమగడద

100-115/260

భరస : మయబమ షపక గమగడద
ఇగటట ననగ:2-252
వయససస:59
లగ: ససస స
100-115/262

984
RBE1412063
పపరర: సరదధయయ షపక గమగడద

100-115/263

భరస : బబజ షపక గమగడద
ఇగటట ననగ:2-252
వయససస:27
లగ: ససస స
100-115/265

భరస : కరగమమలయల
ఇగటట ననగ:2-253
వయససస:35
లగ: ససస స
100-115/267

100-115/244

భరస : అలల సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-250
వయససస:64
లగ: ససస స

భరస : చన బబజ షపక గమగడద
ఇగటట ననగ:2-252
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:డ మహబమబ
ఇగటట ననగ:2-253
వయససస:36
లగ: పప
988
RBE1346403
పపరర: మభమల షపక

100-115/249

తగడడ:డ మయబమ షసక గమగడద
ఇగటట ననగ:2-252
వయససస:33
లగ: పప

తగడడ:డ పపలలసయయయ
ఇగటట ననగ:2-252
వయససస:28
లగ: పప
985
LHL2520559
పపరర: కరగమమలయల షపక

971
RBE0721357
పపరర: ఫరరద షపక

966
RBE0972050
పపరర: సరగర బబబమ పపరరపప గమ

భరస : ఇఉసపసన
ఇగటట ననగ:2-247
వయససస:52
లగ: ససస స

భరస : ఫరరద
ఇగటట ననగ:2-250
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:డ మయబమ షపక గమగడద
ఇగటట ననగ:2-252
వయససస:36
లగ: పప
982
RBE0804062
పపరర: శశనద వనసకకగడ

100-115/246

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-250
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : అలల స షపక
ఇగటట ననగ:2-250
వయససస:27
లగ: ససస స
979
LHL4181582
పపరర: బబజ షసక గమగడద

968
RBE1443043
పపరర: మమరరమమ పపరరపప గమ

100-115/241

తగడడ:డ యయకకబమ
ఇగటట ననగ:2-247
వయససస:31
లగ: పప

తగడడ:డ అలల సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-250
వయససస:44
లగ: పప

తగడడ:డ పపనతయయ
ఇగటట ననగ:2-250
వయససస:28
లగ: ససస స
976
RBE1206995
పపరర: రరకకయయ షపక

100-115/243

భరస : సరగర బబబమ
ఇగటట ననగ:2-247
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:డ నదగభమషణగ
ఇగటట ననగ:2-248
వయససస:35
లగ: పప
973
RBE0804328
పపరర: సపసదమమ శగకరపప

965
RBE0972043
పపరర: నదగమలయ షపక

963
RBE2217594
పపరర: ఏసమమ లకమళళ
భరస : దదవమణణ
ఇగటట ననగ:2-245
వయససస:54
లగ: ససస స

తలల : ఫరతమయబ
ఇగటట ననగ:2-247
వయససస:29
లగ: పప

భరస : నదగమల
ఇగటట ననగ:2-247
వయససస:27
లగ: ససస స
970
LHL3813326
పపరర: మరగయదదసస బతత
స ల

100-115/240

తగడడ:డ పడసరద రరవప
ఇగటట ననగ:2-245
వయససస:36
లగ: ససస స

తగడడ:డ హహసపససన
ఇగటట ననగ:2-247
వయససస:29
లగ: పప
967
RBE1381458
పపరర: హహమయగబ షపక

962
LHL4186607
పపరర: పపరగషమ బతత
స ల

987
RBE0972076
పపరర: అకర లచచమమ దదరల

100-115/266

భరస : లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-253
వయససస:68
లగ: ససస స
100-115/268

990
RBE2517514
పపరర: పపడల శరత

100-123/783

తగడడ:డ శరగబయయ పపడల
ఇగటట ననగ:2-253
వయససస:20
లగ: పప
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991
LHL4183257
పపరర: సరగబయయ పపదదల

100-115/269

తగడడ:డ వనగకయయ
ఇగటట ననగ:2-253/A
వయససస:41
లగ: పప
994
RBE1726173
పపరర: మహమమద రఫస షపక

100-113/545

100-115/274

100-115/276

100-115/278

100-115/281

100-115/284

100-115/286

తగడడ:డ యయసయయ కకడడదదటట
ఇగటట ననగ:2-260
వయససస:27
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE1252691
పపరర: కకశషషవనణణ వనలలబబటట

1007 LHL3821261
పపరర: రరపర మగతన

1010 RBE2217818
పపరర: పదదమవత మగతన

1013 RBE0972167
పపరర: బబజజన షపక

100-115/288

1016 LHL4182499
పపరర: హసనద వరల శశక

100-115/279

1019 RBE2217826
పపరర: మమలయల షపక
భరస : చనలయలల
ఇగటట ననగ:2-260
వయససస:74
లగ: ససస స

999
RBE1982941
పపరర: శశదదవ బబ డడడ

100-113/546

1002 RBE0150805
పపరర: పడజజత కలమయర వనలలబబటట

100-113/547

1005 RBE2217800
పపరర: వనగకటనరసమమ భమవరపప

100-115/280

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-256
వయససస:58
లగ: ససస స
100-115/282

1008 LHL4181608
పపరర: రమణ మగతన

100-115/283

తగడడ:డ ససవయయ
ఇగటట ననగ:2-256B
వయససస:45
లగ: పప
100-115/285

1011 RBE1805381
పపరర: మమసస ఫర షపక

100-113/548

తగడడ:డ చనత నదగమల షపక
ఇగటట ననగ:2-258
వయససస:20
లగ: పప
100-115/287

1014 RBE1102920
పపరర: అనల కలమయర కకడడడదటట

100-114/245

తగడడ:డ యయసయయ కకడడడదటట
ఇగటట ననగ:2-260
వయససస:30
లగ: పప
100-115/289

తలల : మమలయబ
ఇగటట ననగ:2-260
వయససస:46
లగ: పప
100-115/291

100-115/273

తగడడ:డ ససబబబరరవప వనలలబబటట
ఇగటట ననగ:2-256
వయససస:34
లగ: పప

తలల : అలయలబ
ఇగటట ననగ:2-258
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ చనలయలల షపక
ఇగటట ననగ:2-260
వయససస:42
లగ: పప
1018 RBE1206979
పపరర: పడవణ కలమయర కకడడదదటట

100-115/277

భరస : మమతదయలనదయమడడ
ఇగటట ననగ:2-257
వయససస:44
లగ: ససస స

తగడడ:డ వరల షపక
ఇగటట ననగ:2-258
వయససస:28
లగ: పప
1015 LHL4181616
పపరర: రసదల షపక

1001 RBE2217792
పపరర: సపసదదబ షపక

996
RBE1883222
పపరర: మమలయభ షపక

భరస : శశదదవ బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-255
వయససస:48
లగ: ససస స

భరస : రమణ
ఇగటట ననగ:2-256B
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:డ సదరగనదయమడడ
ఇగటట ననగ:2-257
వయససస:54
లగ: పప
1012 RBE0972159
పపరర: బబషర షపక

100-115/275

భరస : పడజజత కలమయర వనలలబబటట
ఇగటట ననగ:2-256
వయససస:31
లగ: ససస స

భరస : ఆగజననయమలల
ఇగటట ననగ:2-256A
వయససస:42
లగ: ససస స
1009 LHL2520872
పపరర: మమతదయలనదయమడడ మగతన

998
RBE1899970
పపరర: మమల బ షపక

100-115/271

భరస : మమలయల
ఇగటట ననగ:2-254
వయససస:44
లగ: ససస స

భరస : అసనదవల
ఇగటట ననగ:2-255
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:డ పపలల యయ
ఇగటట ననగ:2-256
వయససస:62
లగ: పప
1006 LHL2541837
పపరర: రరమతతలశ రరదడవరపప

100-115/272

భరస : మమలయల షపక
ఇగటట ననగ:2-254
వయససస:49
లగ: ససస స

భరస : మలల ఖయరరనన
ఇగటట ననగ:2-255
వయససస:29
లగ: ససస స
1003 RBE0331991
పపరర: కకటటశశరరరవప భమవరపప

995
LHL2521359
పపరర: మమలయల షపక

993
LHL4184784
పపరర: వజయ దదరల
భరస : పపరయయ
ఇగటట ననగ:2-253A
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:డ ఇబడహహగ
ఇగటట ననగ:2-254
వయససస:52
లగ: పప

తగడడ:డ రససల షపక
ఇగటట ననగ:2-254
వయససస:25
లగ: పప
1000 RBE0972084
పపరర: శశశలజ బబ డడడ

100-115/270

తగడడ:డ లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-253A
వయససస:47
లగ: పప

తగడడ:డ మలయల షపక
ఇగటట ననగ:2-254
వయససస:22
లగ: పప
997
RBE1894633
పపరర: ససభబన షపక

992
LHL3813235
పపరర: పపరయయ దదరల

1017 LHL4185732
పపరర: నదగమర బ శశక

100-115/290

భరస : రసదల
ఇగటట ననగ:2-260
వయససస:38
లగ: ససస స
100-115/292

1020 LHL4181624
పపరర: పకకరజమమద షపక

100-115/293

తగడడ:డ గననతసపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-261
వయససస:53
లగ: పప
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1021 LHL4181632
పపరర: సలయగ షపక

100-115/294

తగడడ:డ మమలయల షపక
ఇగటట ననగ:2-261
వయససస:53
లగ: పప
1024 LHL3811999
పపరర: సపసదసలల అనతగ

100-115/296

100-115/299

100-115/302

100-115/305

100-115/308

100-115/309

100-112/921

భరస : దదవదస
ఇగటట ననగ:2-268
వయససస:27
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 LHL4184826
పపరర: హహసపసన బ షపక

1037 RBE1731769
పపరర: యయససన షపక దదదదకలల

1040 LHL3811155
పపరర: ఖసదద
బ స షపక

1043 RBE1725977
పపరర: నజర బబష షపక

100-115/312

1046 RBE0972183
పపరర: దదవదస కకటబడ

100-115/306

1049 RBE1295402
పపరర: మరగయమమ కకటడ
భరస : ఏసప భమ
ఇగటట ననగ:2-268
వయససస:27
లగ: ససస స

1029 RBE1381391
పపరర: శకలగతల బగడల

100-115/301

1032 LHL4181640
పపరర: సతష అనతగ

100-115/304

1035 LHL4182390
పపరర: సఈదద శశక

100-115/307

తగడడ:డ జమయల
ఇగటట ననగ:2-264/2
వయససస:38
లగ: పప
100-112/920

1038 RBE1803501
పపరర: యయససన షపక

100-113/550

తగడడ:డ కలదద
బ స షపక
ఇగటట ననగ:2-265
వయససస:20
లగ: పప
100-115/310

1041 LHL3811726
పపరర: వనగకటటశశరరల గరగకకపరటట

100-115/311

తగడడ:డ నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-266
వయససస:49
లగ: పప
100-113/551

1044 RBE1886241
పపరర: రవ కకటడ

100-114/51

తగడడ:డ యయషయయ కకటడ
ఇగటట ననగ:2/268
వయససస:21
లగ: పప
100-115/313

తలల : యయసయయ
ఇగటట ననగ:2-268
వయససస:30
లగ: పప
100-115/315

100-115/298

తగడడ:డ లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-262
వయససస:32
లగ: పప

తగడడ:డ నదగమల మర షపక
ఇగటట ననగ:2-267
వయససస:21
లగ: పప

భరస : గగసస
ఇగటట ననగ:2-268
వయససస:46
లగ: ససస స
1048 RBE0972530
పపరర: శలలవ రరణణ కకటబడ

100-115/303

తగడడ:డ మమలయల షపక
ఇగటట ననగ:2-265
వయససస:45
లగ: పప

భరస : నదగమల మర
ఇగటట ననగ:2-267
వయససస:44
లగ: ససస స
1045 LHL2540474
పపరర: జహహరర

1031 RBE1586353
పపరర: చగదడ పరల చలక

1026 LHL4182580
పపరర: నరరగదడ పప లయ

తగడడ:డ మయణణకయగ
ఇగటట ననగ:2-262
వయససస:76
లగ: ససస స

తగడడ:డ కలదద
బ స
ఇగటట ననగ:2-265
వయససస:21
లగ: పప

భరస : ఖసదద
బ స
ఇగటట ననగ:2-265
వయససస:42
లగ: ససస స
1042 RBE1746684
పపరర: షపక నదగమర బేస

100-115/300

భరస : జమయల
ఇగటట ననగ:2-264
వయససస:58
లగ: ససస స

తగడడ:డ జమయల
ఇగటట ననగ:2-264/2
వయససస:32
లగ: పప
1039 LHL2540482
పపరర: చదగద బ షపక

1028 LHL4185088
పపరర: పదదమ పప లయ

100-113/549

తగడడ:డ పపలయల రరవప
ఇగటట ననగ:2-262
వయససస:32
లగ: పప

తగడడ:డ దధబబయయ చలక
ఇగటట ననగ:2-262
వయససస:26
లగ: పప

భరస : శశశదద షపక
ఇగటట ననగ:2-262A
వయససస:24
లగ: ససస స
1036 LHL4182408
పపరర: జజన బశర శశక

100-115/297

భరస : పపలయల రరవప
ఇగటట ననగ:2-262
వయససస:48
లగ: ససస స

తగడడ:డ దధబబయయ చలక
ఇగటట ననగ:2-262
వయససస:27
లగ: ససస స
1033 RBE1587567
పపరర: బజగబ షపక

1025 LHL3812195
పపరర: లకమయయ అనతగ

1023 LHL4182572
పపరర: పపలయల రరవప పప లయ
భగధసవప: అనతగ లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-262
వయససస:52
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటపరపయయ
ఇగటట ననగ:2-262
వయససస:61
లగ: పప

తగడడ:డ లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-262
వయససస:35
లగ: ససస స
1030 RBE1586346
పపరర: మమనక చలక

100-115/295

తగడడ:డ అబమబల సలయగ
ఇగటట ననగ:2-261
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటపరపయయ
ఇగటట ననగ:2-262
వయససస:49
లగ: పప
1027 LHL4184818
పపరర: సగధయ అనతగ

1022 RBE0972092
పపరర: షరరఫ షపక

1047 RBE0972209
పపరర: యయసప బమ రరమయ

100-115/314

తగడడ:డ పపరయయ
ఇగటట ననగ:2-268
వయససస:33
లగ: పప
100-115/316

1050 RBE1412048
పపరర: పడకరష బబబమ కకటడ

100-115/317

తగడడ:డ యయసయయ కకటడ
ఇగటట ననగ:2-268
వయససస:27
లగ: పప
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1051 LHL4184834
పపరర: పరరశతమమ మగతన

100-115/318

భరస : శవయయ
ఇగటట ననగ:2-269
వయససస:67
లగ: ససస స
1054 RBE0942003
పపరర: మరర బ షపక

100-115/321

100-114/475

100-113/552

100-115/328

100-115/330

100-113/553

100-115/335

తగడడ:డ లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-275
వయససస:52
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE2217842
పపరర: సపసదదబ షపక

1067 RBE1253160
పపరర: వనగకటటశశరరల గరరల

1070 RBE0972316
పపరర: ఆదధలకడమ మజజన

1073 LHL2520930
పపరర: సపసదదవల షపక

100-115/338

1076 LHL2521003
పపరర: నదగరశశరరరవప బబ డడడ

100-115/329

1079 LHL4182366
పపరర: నరరష మజజన
తగడడ:డ శశనద
ఇగటట ననగ:2-275
వయససస:32
లగ: పప

1059 RBE2217834
పపరర: చదగదధబ షపక

100-115/325

1062 RBE0972308
పపరర: నరమల రరమయ

100-115/327

1065 RBE1223684
పపరర: ఖయససగ షపక

100-129/503

తగడడ:డ ఖయససగ షపక
ఇగటట ననగ:2-271
వయససస:39
లగ: పప
100-115/331

1068 RBE1253228
పపరర: సగపపరష గరరల

100-115/332

భరస : వనగకటటశశరరల గరరల
ఇగటట ననగ:2-272
వయససస:39
లగ: ససస స
100-115/333

1071 RBE0972332
పపరర: అలయలబ షపక

100-115/334

భరస : మసరసన వల
ఇగటట ననగ:2-273
వయససస:58
లగ: ససస స
100-115/336

1074 LHL4181673
పపరర: సపససర షపక

100-115/337

తగడడ:డ అసనతహమమద షపక
ఇగటట ననగ:2-273B
వయససస:43
లగ: పప
100-115/339

తగడడ:డ రరమమలల
ఇగటట ననగ:2-274
వయససస:59
లగ: పప
100-115/341

100-115/323

భరస : యయసప బమ
ఇగటట ననగ:2-271
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:డ మసరసన
ఇగటట ననగ:2-273A
వయససస:37
లగ: పప

భరస : సపససర
ఇగటట ననగ:2-273B
వయససస:42
లగ: ససస స
1078 LHL3812450
పపరర: శశనస మజజన

100-115/326

భరస : పకకర సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-273
వయససస:32
లగ: ససస స

తలల : అలయలబ
ఇగటట ననగ:2-273
వయససస:37
లగ: పప
1075 RBE2217859
పపరర: షకకలయబ షపక

1061 LHL2521169
పపరర: పపదమయబమ షపక

1056 RBE1175182
పపరర: నదరరయణ రరవప ససమల

భరస : అసనఅహమద
ఇగటట ననగ:2-270
వయససస:59
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకటటశశరరవప గరరల
ఇగటట ననగ:2-272
వయససస:45
లగ: పప

తగడడ:డ సపసదద
ఇగటట ననగ:2-273
వయససస:36
లగ: పప
1072 RBE0972340
పపరర: పకకర సరహహబ షపక

100-115/324

భరస : పపదమయబమ
ఇగటట ననగ:2-271
వయససస:50
లగ: ససస స

భగధసవప: బకరర బ
ఇగటట ననగ:2-272
వయససస:68
లగ: ససస స
1069 RBE0695304
పపరర: కరశగ సపసదద షపక

1058 RBE1253558
పపరర: హఫసజ షపక

100-115/320

తగడడ:డ గమరరనదథగ ససమల
ఇగటట ననగ:2-269
వయససస:39
లగ: పప

తగడడ:డ ఇబడహహగ
ఇగటట ననగ:2-271
వయససస:54
లగ: పప

భరస : ఖయససగ షపక
ఇగటట ననగ:2-271
వయససస:29
లగ: ససస స
1066 LHL4185666
పపరర: మసరసన బ శశక

100-115/322

తగడడ:డ సపససర షపక
ఇగటట ననగ:2-270
వయససస:26
లగ: పప

భరస : ఖయససగ షపక
ఇగటట ననగ:2-271
వయససస:29
లగ: ససస స
1063 RBE1253541
పపరర: హలయయ షపక

1055 RBE1175166
పపరర: లకడమ ససమల

1053 RBE0941997
పపరర: అబమబల అజద షపక
తగడడ:డ అబమబల కరరగ
ఇగటట ననగ:2-269
వయససస:42
లగ: పప

భరస : నదరరయణ రరవప ససమల
ఇగటట ననగ:2-269
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:డ హసన అహమద షపక
ఇగటట ననగ:2-270
వయససస:21
లగ: పప
1060 RBE1224617
పపరర: హలమయ షపక

100-115/319

భరస : ఆదధనదరరయణ
ఇగటట ననగ:2-269
వయససస:35
లగ: ససస స

భరస : అబమబల అజజ
ఇగటట ననగ:2-269
వయససస:29
లగ: ససస స
1057 RBE1725522
పపరర: అబమబల హమద షపక

1052 LHL4185039
పపరర: భబగయలకకమ మగతన

1077 RBE2217867
పపరర: వరమమ బబ డడడ

100-115/340

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-274
వయససస:50
లగ: ససస స
100-115/342

1080 RBE2518157
పపరర: లకకమ మజన

100-124/733

భరస : శశనవరస రరవప మజన
ఇగటట ననగ:2-275
వయససస:47
లగ: ససస స
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1081 RBE0972357
పపరర: జజనభబషర షపక

100-115/343

తగడడ:డ సపసదద వల
ఇగటట ననగ:2-276
వయససస:30
లగ: పప
1084 RBE0804070
పపరర: రరజరష బగడల

100-115/346

100-115/349

100-115/352

100-112/923

100-115/20

100-115/357

100-115/360

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:35
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 RBE1252717
పపరర: హయయర జజషస గగగవరపప

1097 LHL4181681
పపరర: సపసదదవల షపక

1100 RBE1207019
పపరర: ఆశర బబగగ షపక

1103 RBE0903385
పపరర: నదగమలలల శశరర బగడల

100-115/363

1106 LHL2520708
పపరర: నదగకలమయర బబలలగకకగడ

100-115/353

1109 LHL4181707
పపరర: సపసదసలల బబలలగకకగడ
తగడడ:డ రరమయయ
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:69
లగ: పప

1089 LHL4185708
పపరర: గగరరజజ బమవరపప

100-115/351

1092 RBE1731744
పపరర: శశజ శగకర శశటట

100-112/922

1095 RBE1400308
పపరర: వజయ గగగవరపప

100-115/354

తగడడ:డ కకశషటయయ గగగవరపప
ఇగటట ననగ:2-281
వయససస:53
లగ: పప
100-115/355

1098 RBE0804088
పపరర: ససభబన షపక

100-115/356

తగడడ:డ ఉదబగడ
ఇగటట ననగ:2-282
వయససస:28
లగ: పప
100-115/358

1101 RBE1207068
పపరర: ఆశర బబగగ షపక

100-115/359

తగడడ:డ సపసదదవల షపక
ఇగటట ననగ:2-282
వయససస:28
లగ: ససస స
100-115/361

1104 RBE0903393
పపరర: సగదదప బగడల

100-115/362

తగడడ:డ బబబమ
ఇగటట ననగ:2-283
వయససస:28
లగ: పప
100-115/364

తగడడ:డ సపసదసలల బబలలగకకగడ
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:44
లగ: పప
100-115/366

100-115/348

తగడడ:డ కకటటశశర రరవప శగకర శశటట
ఇగటట ననగ:2-281
వయససస:22
లగ: ససస స

తగడడ:డ బబబమ
ఇగటట ననగ:2-283
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : మమలయల
ఇగటట ననగ:2-284
వయససస:60
లగ: ససస స
1108 LHL3813631
పపరర: చగదడసపఖర బబలలగకకగడ

100-115/507

తగడడ:డ సపసదద షపక
ఇగటట ననగ:2-282
వయససస:27
లగ: ససస స

భరస : సపసదదవల
ఇగటట ననగ:2-282
వయససస:44
లగ: ససస స
1105 RBE2217883
పపరర: సపసదదబ షపక

1091 RBE1899988
పపరర: మగగ భమవరపప

1086 RBE0903237
పపరర: నదగమణణ చమల

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-280
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదదవల
ఇగటట ననగ:2-282
వయససస:47
లగ: పప

తగడడ:డ ససభబన
ఇగటట ననగ:2-282
వయససస:28
లగ: ససస స
1102 RBE2217875
పపరర: ఇమయగబ షపక

100-115/350

తగడడ:డ వజయ గగగవరపప
ఇగటట ననగ:2-281
వయససస:26
లగ: పప

తగడడ:డ చనత కకటటశశర రరవప బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2/282
వయససస:22
లగ: పప
1099 RBE0804351
పపరర: హహసపసనబ షపక

1088 LHL3814050
పపరర: వనగకటటశశరరల భవరపప

100-115/345

భరస : గణపత
ఇగటట ననగ:2-279
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : చగదడ శశఖర భమవరపప
ఇగటట ననగ:2/280
వయససస:23
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకటటశశర రరవప శగకర శశటట
ఇగటట ననగ:2-281
వయససస:21
లగ: ససస స
1096 RBE1642255
పపరర: ఈశశర బబ డడడ

100-115/347

తగడడ:డ పపలల యయ
ఇగటట ననగ:2-280
వయససస:53
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-280
వయససస:29
లగ: పప
1093 RBE1731751
పపరర: జయలకడమ శగకర శశటట

1085 RBE0804344
పపరర: ఏలసమయమ వటటటపప

1083 LHL3813896
పపరర: నదసరశల షపక
తగడడ:డ షపసదద
ఇగటట ననగ:2-277
వయససస:45
లగ: పప

తగడడ:డ లటచయయ
ఇగటట ననగ:2-278
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:డ గమరరనదదగ
ఇగటట ననగ:2-279
వయససస:35
లగ: పప
1090 RBE0972365
పపరర: చగదడశశఖర భమవరపప

100-115/344

భరస : జజన భబషర
ఇగటట ననగ:2-276
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:డ జవరతతగబబబమ
ఇగటట ననగ:2-277
వయససస:28
లగ: పప
1087 RBE0903245
పపరర: గణపత చమల

1082 RBE0972373
పపరర: మయబమల షపక

1107 LHL2540185
పపరర: అనతపపరష మమ బబలలగకగడ

100-115/365

భరస : నదగకలమయర
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:37
లగ: ససస స
100-115/367

1110 LHL4182929
పపరర: సపససర వల శశక

100-115/368

తగడడ:డ బమడదసర
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:43
లగ: పప
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1111 LHL4184842
పపరర: దరగవనమమల సపసదదబ షపక

100-115/369

తగడడ:డ మమలయల
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:37
లగ: ససస స
1114 RBE1381516
పపరర: ససభబన షపక

100-115/372

100-115/375

100-115/378

100-115/381

100-115/384

100-115/387

100-115/390

తగడడ:డ నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-289
వయససస:49
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 RBE1526342
పపరర: లకడమ అనదష బబలలగకకగడ

1127 LHL2521292
పపరర: వరయయ బబ డడడ

1130 LHL4182861
పపరర: సపసదద శశక

1133 LHL4186045
పపరర: బబజ శశక

100-115/393

1136 RBE0646299
పపరర: శగషరద బబగగ షపక

100-115/382

1139 LHL4182648
పపరర: మలల కరరరనన రరవప బబ దద
బ
తగడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-289
వయససస:33
లగ: పప

1119 LHL4182895
పపరర: సపససర వల శశక

100-115/377

1122 LHL4186052
పపరర: జరసనద బ శశక

100-115/380

1125 RBE2217909
పపరర: లయలబ షపక

100-115/383

భరస : సపసదదవల
ఇగటట ననగ:2-286A
వయససస:69
లగ: ససస స
100-115/385

1128 LHL2540268
పపరర: నదగరగదడగ బబ డడడ

100-115/386

భరస : చనకకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-287
వయససస:37
లగ: ససస స
100-115/388

1131 LHL4182879
పపరర: కమయలయస శశక

100-115/389

తగడడ:డ చనత హహసపన
ఇగటట ననగ:2-287
వయససస:58
లగ: పప
100-115/391

1134 RBE1671932
పపరర: శవరజ బబ డడడ

100-115/392

తగడడ:డ పపదబ నరససగహ రరవప
ఇగటట ననగ:2-287
వయససస:22
లగ: పప
100-113/554

భరస : అమర బబష
ఇగటట ననగ:2-288
వయససస:40
లగ: ససస స
100-115/394

100-115/374

భరస : బమడద సర
ఇగటట ననగ:2-286
వయససస:60
లగ: ససస స

భరస : షపసదద
ఇగటట ననగ:2-287
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : వరయయ
ఇగటట ననగ:2-287
వయససస:63
లగ: ససస స
1138 LHL4181723
పపరర: కకటటశశరరరవప బబ డడడ

100-115/379

తగడడ:డ బమడద
ఇగటట ననగ:2-287
వయససస:47
లగ: పప

భరస : కమయల సర
ఇగటట ననగ:2-287
వయససస:51
లగ: ససస స
1135 RBE2217917
పపరర: అనసదరయమమ బబ డడడ

1121 LHL4184859
పపరర: చగదడకళ పససపపలలటట

1116 RBE1400225
పపరర: రరధ తతట

తగడడ:డ బమడదసర
ఇగటట ననగ:2-286
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:డ మటటటపలల
ఇగటట ననగ:2-287
వయససస:66
లగ: పప

భరస : పపదబ నరశగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-287
వయససస:36
లగ: ససస స
1132 LHL4186037
పపరర: సపసదద బ శశక

100-115/376

తగడడ:డ నదగకలమయర బబలలగకకగడ
ఇగటట ననగ:2-286
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:డ వరయయ బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-287
వయససస:42
లగ: పప
1129 LHL2541712
పపరర: వనగకటరమణ బబ డడడ

1118 LHL4181715
పపరర: శశనవరసరరవప పససపపలలటట

100-115/371

భరస : శశహరగ రరవప తతట
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:36
లగ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇగటట ననగ:2-286
వయససస:35
లగ: ససస స

భరస : జజనసన కలమయర
ఇగటట ననగ:2-286
వయససస:36
లగ: ససస స
1126 LHL2520260
పపరర: పపదనరససగహరరవప బబ డడడ

100-115/373

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-286
వయససస:43
లగ: పప

తగడడ:డ అపరప రరవప
ఇగటట ననగ:2-286
వయససస:45
లగ: పప
1123 RBE0902585
పపరర: కరథరగన మయచవరపప

1115 RBE1381524
పపరర: శశనస తతపకలల

1113 RBE0972381
పపరర: భబరత బబలలగకకగడ
భరస : చగదడ శశఖర
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:29
లగ: పప

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:60
లగ: ససస స
1120 LHL4183067
పపరర: శశ హరగ తతట

100-115/370

భరస : సపససర వల
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:36
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపససవల
ఇగటట ననగ:2-285
వయససస:26
లగ: పప
1117 RBE2217891
పపరర: అనసదరయమమ బబలలగకకగడ

1112 LHL4186060
పపరర: హహసపన బ శశక

1137 RBE0891614
పపరర: నరససగహ రరవప ఉపపప

100-128/815

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-288
వయససస:28
లగ: పప
100-115/395

1140 RBE0646257
పపరర: మహహరరనతసర షపక

100-113/555

తగడడ:డ అబమబల గ఼ర
ఇగటట ననగ:2-289/A
వయససస:34
లగ: ససస స
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1141 RBE0646273
పపరర: అజగరరబ షపక

100-113/556

భరస : బమడద సహహబ
ఇగటట ననగ:2-289/A
వయససస:64
లగ: ససస స
1144 LHL4185989
పపరర: లయల బ శశక

100-115/398

100-115/400

100-115/403

100-114/476

100-115/405

100-115/408

100-115/410

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-296
వయససస:32
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 RBE1633452
పపరర: హలమయబ షపక

1157 RBE0332007
పపరర: మసరసన వల షపక ధరమవరపప

1160 RBE1725951
పపరర: కకటటశశరమమ తతట

1163 RBE1207209
పపరర: రరమమడడ తతట

100-115/413

1166 LHL4184883
పపరర: గమరరలకడమ తదయ

100-114/477

1169 LHL2521250
పపరర: కకషషమమరగస బబ డడడ
తగడడ:డ నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-296
వయససస:42
లగ: పప

1149 RBE0972126
పపరర: దసరరర పడసరద అనతగ

100-115/402

1152 RBE0145250
పపరర: దరమవరపప హహసపసన బ షపక

100-113/558

1155 RBE1633510
పపరర: షరపపర షపక ధరమవరపప

100-114/478

తగడడ:డ మసరసనశల
ఇగటట ననగ:2-293
వయససస:22
లగ: ససస స
100-115/406

1158 RBE0332015
పపరర: నదగమల షపక

100-115/407

తగడడ:డ దరరమవరపపసపసదద షపక
ఇగటట ననగ:2-293
వయససస:43
లగ: పప
100-113/559

1161 LHL3821220
పపరర: శశనవరసరరవప బబ డడడ

100-115/409

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-294
వయససస:37
లగ: ససస స
100-115/411

1164 RBE2217933
పపరర: మసరసనబ షపక

100-115/412

భరస : సపసదదవల
ఇగటట ననగ:2-294
వయససస:52
లగ: ససస స
100-115/414

భరస : శశనవరసరరవప
ఇగటట ననగ:2-295
వయససస:37
లగ: ససస స
100-114/479

100-113/557

భరస : మసరసన వల
ఇగటట ననగ:2-293
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:డ వరయయ తతట
ఇగటట ననగ:2-294
వయససస:68
లగ: పప

తగడడ:డ పపద వనగకటపత
ఇగటట ననగ:2-295
వయససస:44
లగ: పప
1168 RBE1990902
పపరర: మగగయయ కరలలటట

100-115/404

తగడడ:డ రరమమలల తతట
ఇగటట ననగ:2-294
వయససస:21
లగ: ససస స

భరస : రరమమలల
ఇగటట ననగ:2-294
వయససస:55
లగ: ససస స
1165 LHL4181756
పపరర: లయల బబబమ తదయయ

1151 RBE2217925
పపరర: ఫరతమయ షపక

1146 RBE0145326
పపరర: దరమవరపప ఫరతమయ షపక

తగడడ:డ లకమయయ
ఇగటట ననగ:2-292
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ దరరమవరపపసపసదద షపక
ఇగటట ననగ:2-293
వయససస:46
లగ: పప

తగడడ:డ సపసదద
ఇగటట ననగ:2-293
వయససస:33
లగ: పప
1162 RBE0332197
పపరర: పదదమ తతట

100-115/401

తగడడ:డ మసరసన వల
ఇగటట ననగ:2-293
వయససస:24
లగ: ససస స

భరస : నదగమలయ
ఇగటట ననగ:2-293
వయససస:37
లగ: ససస స
1159 RBE0332031
పపరర: ధరమవరపప ఖయససగ షపక

1148 LHL4181749
పపరర: ససభబన షపక

100-115/397

భరస : హహసపసన
ఇగటట ననగ:2-292
వయససస:48
లగ: ససస స

భరస : ఉసపసన
ఇగటట ననగ:2-292
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:డ మసరసన వల
ఇగటట ననగ:2-293
వయససస:23
లగ: ససస స
1156 LHL4184867
పపరర: సపసదద బ షపక

100-115/399

తగడడ:డ మహమమద హనఫ
ఇగటట ననగ:2-292
వయససస:35
లగ: పప

తగడడ:డ ధరమవరపప హహసపసన
ఇగటట ననగ:2-292
వయససస:27
లగ: పప
1153 RBE1633445
పపరర: రగజజశనద షపక ధరమవరపప

1145 LHL4185997
పపరర: హసన బ శశక

1143 LHL4182846
పపరర: హసన అహమద శశక
తగడడ:డ హహసపన
ఇగటట ననగ:2-291
వయససస:38
లగ: పప

భరస : హసన అహమద
ఇగటట ననగ:2-291
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదరరమవరపపసపసదద
ఇగటట ననగ:2-292
వయససస:47
లగ: పప
1150 RBE0972415
పపరర: ధరమవరపప అనఫ షపక

100-115/396

తగడడ:డ హహసపన
ఇగటట ననగ:2-291
వయససస:45
లగ: పప

భరస : హహసపన
ఇగటట ననగ:2-291
వయససస:58
లగ: ససస స
1147 LHL4181731
పపరర: హహసపసన షపక

1142 LHL4182838
పపరర: చనత హహసపన శశక

1167 RBE1253525
పపరర: కరవయ తదయ

100-115/415

భరస : లయల బబబమ తదయ
ఇగటట ననగ:2-295
వయససస:35
లగ: ససస స
100-115/416

1170 LHL3821675
పపరర: వరలకడమ బబ డడడ

100-115/417

భరస : కకషషమమరగస
ఇగటట ననగ:2-296
వయససస:40
లగ: ససస స
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1171 RBE1108571
పపరర: భవరన కరలలటట

100-115/515

భరస : మగగయయ కరలలటట
ఇగటట ననగ:2-296
వయససస:27
లగ: ససస స
1174 LHL4181764
పపరర: లయలల షపక

100-115/418

100-115/421

100-115/423

100-115/426

100-115/427

100-115/430

100-115/432

భరస : రరమమలల
ఇగటట ననగ:2-302
వయససస:48
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE1731686
పపరర: అగకమమ బడడగమల

1187 LHL2540219
పపరర: దసరరర శగకరశశటట

1190 RBE2217172
పపరర: లకకమకకటమమ తతపరకలల

1193 RBE1471119
పపరర: కకటటశశరమమ తతపరకలల

100-115/433

1196 LHL4182655
పపరర: నదగ రరజ అనతమ

100-112/924

1199 LHL4185724
పపరర: కరమమశశరర జకరర
భరస : నదరరయణ
ఇగటట ననగ:2-302/A
వయససస:33
లగ: ససస స

1179 LHL4181780
పపరర: శశనవరసరరవప వరరకలటట

100-115/422

1182 RBE0903278
పపరర: వనగకట దసరర పడసరద వరగకలటట

100-115/425

1185 RBE1725902
పపరర: పపరమమ గగరగటల

100-113/561

భరస : గగవగద రరజ గగరగటల
ఇగటట ననగ:2-300
వయససస:32
లగ: ససస స
100-115/428

1188 LHL3812559
పపరర: నరససగహరరవప శగకరశశటట

100-115/429

తగడడ:డ జమయలల
ఇగటట ననగ:2-300
వయససస:42
లగ: పప
100-114/481

1191 LHL4185716
పపరర: అనసరరధ తతపరకలల

100-115/431

తగడడ:డ మననతయయ
ఇగటట ననగ:2-300/A
వయససస:31
లగ: ససస స
100-129/504

1194 RBE1899194
పపరర: నదగలకడమ అనతగ

100-114/482

భరస : నదగ రరజ అనతగ
ఇగటట ననగ:2-301
వయససస:26
లగ: ససస స
100-115/434

తగడడ:డ రరమమలల
ఇగటట ననగ:2-302
వయససస:34
లగ: పప
100-115/436

100-115/420

తగడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇగటట ననగ:2-299
వయససస:29
లగ: పప

తగడడ:డ మననతయయ తతపరకలల
ఇగటట ననగ:2-300/A
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:డ వనగకటపపయయ
ఇగటట ననగ:2-302
వయససస:52
లగ: పప
1198 RBE2217974
పపరర: ససతమమ అనతగ

100-115/424

భరస : మననత.యయ
ఇగటట ననగ:2-300a
వయససస:50
లగ: ససస స

తగడడ:డ పపరయయ
ఇగటట ననగ:2-300A
వయససస:59
లగ: పప
1195 LHL2520567
పపరర: రరమమలల అనతగ

1181 RBE0902791
పపరర: దసరర పడసనత వరగకలటట

1176 RBE2217958
పపరర: ఆషరబబగగ షపక

తగడడ:డ వనగకటటసశరరల -ఇగటట ననగ:2-299
వయససస:52
లగ: పప

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-300
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ మనతయయ తతపరకలళ
ఇగటట ననగ:2-300
వయససస:27
లగ: పప
1192 LHL4181798
పపరర: మననతయయ తతపరకలల

100-113/560

భరస : సపసదసలల బడడగమల
ఇగటట ననగ:2-300
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:డ జమయలల
ఇగటట ననగ:2-300
వయససస:46
లగ: పప
1189 RBE1207076
పపరర: నరససగహ రరవప తతపరకలళ

1178 LHL4182564
పపరర: ససబబబ రరవప వరగకలత

100-114/480

భరస : గరలసరహహబ
ఇగటట ననగ:2-297
వయససస:69
లగ: ససస స

తగడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇగటట ననగ:2-299
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:డ శశనవరస రరవప వరగకలటట
ఇగటట ననగ:2-299
వయససస:26
లగ: ససస స
1186 LHL2520302
పపరర: కకటటశశరరరవప శగకరశశటట

100-115/419

భగధసవప: శశనవరస రరవప
ఇగటట ననగ:2-299
వయససస:62
లగ: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇగటట ననగ:2-299
వయససస:42
లగ: ససస స
1183 RBE1252741
పపరర: మలల క భవరన వరగకలటట

1175 RBE2217941
పపరర: హసనదబ షపక

1173 RBE1633437
పపరర: బబజ షపక
తగడడ:డ లయలల షపక
ఇగటట ననగ:2-297
వయససస:25
లగ: పప

భరస : లయలల
ఇగటట ననగ:2-297
వయససస:44
లగ: ససస స

భరస : రరమయయ
ఇగటట ననగ:2-298
వయససస:64
లగ: ససస స
1180 RBE0332205
పపరర: లకడమ వరగకలటట

100-112/896

తగడడ:డ బబజ షపక
ఇగటట ననగ:2/297
వయససస:20
లగ: పప

తగడడ:డ ఇబడహహగ
ఇగటట ననగ:2-297
వయససస:46
లగ: పప
1177 RBE2217966
పపరర: లకమమమ మరగయయల

1172 RBE1879857
పపరర: నదసరబ షపక

1197 RBE0972399
పపరర: సపసదదవల అనతగ

100-115/435

తగడడ:డ రరమమలల
ఇగటట ననగ:2-302
వయససస:28
లగ: పప
100-115/437

1200 LHL2521300
పపరర: నరరష జకరర

100-115/438

తగడడ:డ రరమయరరవప -ఇగటట ననగ:2-302A
వయససస:35
లగ: పప
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1201 LHL2521375
పపరర: నదరరయణ జకరర

100-115/439

తగడడ:డ రరమయరరవప -ఇగటట ననగ:2-302A
వయససస:37
లగ: పప
1204 LHL4181814
పపరర: నరససగహసరశమ అనతగ

100-115/442

100-115/445

100-114/483

100-115/448

100-115/451

100-115/454

100-118/9

తలల : నరరయణమమ చదరరకలరగ
ఇగటట ననగ:2-308
వయససస:23
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 LHL4185609
పపరర: లలయ అనతగ

1217 LHL2520278
పపరర: కకగడలల గరసస

1220 RBE1747419
పపరర: భవన గరసస

1223 RBE1729946
పపరర: రవ గరసస

100-115/458

1226 RBE1886472
పపరర: దసరర గరసస

100-115/449

1229 RBE0942037
పపరర: రతత వల పరపరబతస న
భరస : వనగకయయ
ఇగటట ననగ:2-308
వయససస:64
లగ: ససస స

1209 RBE1672153
పపరర: శశనస మరగయయల

100-112/926

1212 LHL2520385
పపరర: అబమబల గఫపర షపక

100-115/447

1215 RBE1381466
పపరర: బమరర సపసదద షపక

100-115/450

తగడడ:డ లయలయహమబద
ఇగటట ననగ:2-305
వయససస:57
లగ: పప
100-115/452

1218 LHL4181830
పపరర: శశనవరసరరవప గరసస

100-115/453

తగడడ:డ గగవగదసలల
ఇగటట ననగ:2-306
వయససస:49
లగ: పప
100-115/455

1221 RBE2218006
పపరర: వనగకరయమమ గరశ

100-115/456

భరస : గగవగదసలల
ఇగటట ననగ:2-306
వయససస:67
లగ: ససస స
100-113/562

1224 LHL3821469
పపరర: సపసదమమ గరసస

100-115/457

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-307
వయససస:37
లగ: ససస స
100-115/459

తగడడ:డ శశనవరస రరవప గరసస
ఇగటట ననగ:2-307
వయససస:21
లగ: ససస స
100-114/246

100-115/444

తగడడ:డ బమడదసరహహబ -ఇగటట ననగ:2-304
వయససస:42
లగ: పప

తగడడ:డ శశనవరస రరవప గరసస
ఇగటట ననగ:2-307
వయససస:24
లగ: పప

తగడడ:డ గగవగదసలల గరసస
ఇగటట ననగ:2-307
వయససస:45
లగ: పప
1228 RBE1920792
పపరర: నగమల చదరరకలరగ

100-115/446

తగడడ:డ కకటటశశర రరవప గరసస
ఇగటట ననగ:2-306
వయససస:21
లగ: ససస స

భరస : కకగడలల గరసస
ఇగటట ననగ:2/306
వయససస:30
లగ: ససస స
1225 LHL4181848
పపరర: కకటటశశరరరవప గరసస

1211 LHL2520252
పపరర: భబషర షపక

1206 LHL4185617
పపరర: కవత అనతగ

తగడడ:డ ససబబయయ మరగయయల
ఇగటట ననగ:2-304
వయససస:48
లగ: పప

తగడడ:డ గగవగదసలల గరసస
ఇగటట ననగ:2-306
వయససస:42
లగ: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇగటట ననగ:2-306
వయససస:44
లగ: ససస స
1222 RBE1455907
పపరర: శరరష గరసస

100-112/925

తగడడ:డ ససబబబ రరవప
ఇగటట ననగ:2-305
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ ససబబయయ
ఇగటట ననగ:2-305
వయససస:28
లగ: పప
1219 LHL4184909
పపరర: ఈశశరమమ గరసస

1208 RBE1672146
పపరర: లకడమ మరగయయల

100-115/441

భగధసవప: రరమమలమమ
ఇగటట ననగ:2-303
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:డ బమడదసరహహబ -ఇగటట ననగ:2-304
వయససస:42
లగ: పప

భరస : శశనద
ఇగటట ననగ:2-304
వయససస:41
లగ: ససస స
1216 RBE1381557
పపరర: వనగకటటశశరరల అనతగ

100-115/443

భరస : శశనస మరగయయల
ఇగటట ననగ:2-304
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:డ శశనస మరరయల
ఇగటట ననగ:2-304
వయససస:23
లగ: పప
1213 LHL4186433
పపరర: లకకమ మరగయయల

1205 LHL4181822
పపరర: ఆగజననయమలల అనతగ

1203 LHL2540383
పపరర: లకడమ కలమయరగ అనతగ
భరస : నరశగహసరశమ
ఇగటట ననగ:2-303
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ జమయలల -ఇగటట ననగ:2-303
వయససస:38
లగ: పప

భరస : జమయలల
ఇగటట ననగ:2-303
వయససస:64
లగ: ససస స
1210 RBE1991082
పపరర: గగపస మరరయల

100-115/440

భరస : రరమయరరవప
ఇగటట ననగ:2-302A
వయససస:54
లగ: ససస స

తగడడ:డ జమయలల అనతగ
ఇగటట ననగ:2-303
వయససస:42
లగ: పప
1207 RBE2217990
పపరర: రరమమలమమ అనతగ

1202 RBE2217982
పపరర: లకడమ జకరర

1227 RBE1838994
పపరర: పడదదప అరరరల

100-112/927

తగడడ:డ సపసదసలల అరరరల
ఇగటట ననగ:2-308
వయససస:20
లగ: పప
100-115/460

1230 RBE1992023
పపరర: ససరరష అరరరల

100-114/484

తగడడ:డ శశనస అరరరల
ఇగటట ననగ:2-309
వయససస:21
లగ: పప
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1231 LHL2520294
పపరర: ఆశరశదగ జగగగ

100-115/461

తగడడ:డ గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-309
వయససస:64
లగ: పప
1234 LHL4181855
పపరర: రరమమలల చదరరకలరగ

100-115/464

100-115/467

100-113/563

100-114/485

100-115/472

100-115/475

100-115/478

తగడడ:డ జమయల షపక
ఇగటట ననగ:2-317
వయససస:44
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 RBE0972423
పపరర: రసదల షపక

1247 LHL3813375
పపరర: నదగరశశరరరవప శగకరశశటట

1250 LHL3821873
పపరర: బబగగ షపక

1253 RBE1526359
పపరర: హససనద షపక

100-115/480

1256 LHL2541357
పపరర: మదధననబ షపక

100-115/470

1259 RBE1882067
పపరర: హసన వల షపక
తగడడ:డ పపదబ బడహమగ షపక
ఇగటట ననగ:2-318
వయససస:39
లగ: పప

1239 RBE2517480
పపరర: కరశగత చదరరకలరగ

100-115/751

1242 LHL2542132
పపరర: కలమయరగ చదరరకలరగ

100-115/469

1245 RBE0972464
పపరర: సపసదదబ షపక

100-115/471

భరస : రసదల
ఇగటట ననగ:2-315
వయససస:28
లగ: ససస స
100-115/473

1248 LHL2546117
పపరర: చదగద బ షపక

100-115/474

భరస : నబషర
ఇగటట ననగ:2-316
వయససస:72
లగ: ససస స
100-115/476

1251 LHL4184917
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-115/477

భరస : అమర జజన బబషర
ఇగటట ననగ:2-316
వయససస:33
లగ: ససస స
100-115/479

1254 RBE1633460
పపరర: నదరహమద షపక

100-114/486

తగడడ:డ సయదమసరసనశల షపక
ఇగటట ననగ:2-317
వయససస:22
లగ: పప
100-115/481

భరస : జమయలల
ఇగటట ననగ:2-317
వయససస:69
లగ: ససస స
100-115/483

100-115/466

భరస : జజన బబషర
ఇగటట ననగ:2-314
వయససస:42
లగ: ససస స

భరస : సపసదద మసరసన షపక
ఇగటట ననగ:2-316
వయససస:30
లగ: ససస స

తగడడ:డ సరయబ
ఇగటట ననగ:2-317
వయససస:74
లగ: పప
1258 LHL4181871
పపరర: సపసదద షపక

100-113/564

భరస : సపసదద
ఇగటట ననగ:2-316
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ నబ సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-316
వయససస:38
లగ: పప
1255 LHL2521227
పపరర: జమయల షపక

1241 RBE1611318
పపరర: నరరగదడ బబ జన

1236 RBE2218014
పపరర: అగజమమ చదరరకలరగ

తగడడ:డ నదరరయణ చదరరకలరగ
ఇగటట ననగ:2-313
వయససస:20
లగ: పప

తగడడ:డ జమయలల
ఇగటట ననగ:2-315A
వయససస:48
లగ: పప

తగడడ:డ అల సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-316
వయససస:42
లగ: పప
1252 RBE0851477
పపరర: సపసదద షపక

100-115/468

తగడడ:డ సపసదద
ఇగటట ననగ:2-315
వయససస:33
లగ: పప

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-315A
వయససస:42
లగ: ససస స
1249 LHL3812419
పపరర: నబషర షపక

1238 LHL4181863
పపరర: శవనదతరరయణ చదరరకలరగ

100-115/463

భరస : రరమమలల
ఇగటట ననగ:2-312
వయససస:59
లగ: ససస స

తగడడ:డ శశనస బబ జన
ఇగటట ననగ:2-314
వయససస:25
లగ: పప

భరస : జజన బ షపక
ఇగటట ననగ:2-315
వయససస:35
లగ: ససస స
1246 LHL2546158
పపరర: లకడమ శగకరశశటట

100-115/465

తగడడ:డ రరమమలల చదరరకలరగ
ఇగటట ననగ:2-313
వయససస:42
లగ: పప

భరస : నరరగదడ బబ జన
ఇగటట ననగ:2-314
వయససస:24
లగ: ససస స
1243 RBE1993112
పపరర: జజన బ షపక

1235 RBE0942102
పపరర: మయధవ పపదల

1233 LHL4186367
పపరర: అరరణ రరవపల
భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-311
వయససస:34
లగ: ససస స

భరస : సరగబయయ
ఇగటట ననగ:2-312
వయససస:39
లగ: ససస స

భరస : శవనదతరరయణ
ఇగటట ననగ:2-313
వయససస:52
లగ: ససస స
1240 RBE1611300
పపరర: ససజజత బబ జన

100-115/462

తగడడ:డ వనగకయయ
ఇగటట ననగ:2-311
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:డ నదరరయణ
ఇగటట ననగ:2-312
వయససస:62
లగ: పప
1237 LHL2540359
పపరర: రగశమమ చదరరకలరగ

1232 LHL4183141
పపరర: సపసదసలల రరవపల

1257 LHL2546133
పపరర: మయబమలయ షపక

100-115/482

భరస : సపసదద
ఇగటట ననగ:2-317
వయససస:40
లగ: ససస స
100-113/565

100-115/484
1260 LHL4181889
పపరర: చన నరససగహరరవప బబ మమరరడడ

తగడడ:డ మటట పలల -ఇగటట ననగ:2-319
వయససస:39
లగ: పప
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1261 LHL4185591
పపరర: అనతపపరష బబ మమ రరడడ

100-115/485

భరస : చనత నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-319
వయససస:32
లగ: ససస స
1264 RBE1893718
పపరర: శవ పరరశత వలగ శశటట

1262 LHL4181897
పపరర: మమటటపలల బబ మమరరడడడ
తగడడ:డ నరసయయ
ఇగటట ననగ:2-319A
వయససస:57
లగ: పప

100-112/928

భరస : శవ నదగరశశర రరవప వలగ శశటట
ఇగటట ననగ:2-320
వయససస:22
లగ: ససస స

1265 RBE1887926
పపరర: శవ నగరశశరరరవప వలల గశశటట

తగడడ:డ నరససగహ రరవప
ఇగటట ననగ:2-320
వయససస:43
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-321
వయససస:60
లగ: ససస స
1273 LHL4182424
పపరర: బబజ శశక

100-115/495

100-115/498

100-115/501

100-115/518

తగడడ:డ సగబబసయయయ
ఇగటట ననగ:2-331
వయససస:78
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1277 LHL2541274
పపరర: నదసర బ షపక

1280 RBE2218055
పపరర: రమయదదవ తపరప

1283 RBE1225342
పపరర: కకషషవనణణ మమక

100-113/567

1286 RBE1476431
పపరర: శరరష మరగయయల

100-115/496

1289 LHL4185054
పపరర: ఝయనన మరగయయల
భరస : రవ తదజజ
ఇగటట ననగ:2-331
వయససస:32
లగ: ససస స

1269 LHL4181905
పపరర: వనగకటటశశరరల బగడడ

100-115/491

1272 LHL4181921
పపరర: పకకరజమమద షపక

100-115/494

1275 RBE1381540
పపరర: హషసన బబగగ షపక

100-115/497

భరస : బబజ
ఇగటట ననగ:2-325
వయససస:31
లగ: ససస స
100-115/499

1278 LHL3812906
పపరర: బబషత షపక

100-115/500

తగడడ:డ పపద మగదదబబగరరగ -ఇగటట ననగ:2-326
వయససస:62
లగ: పప
100-115/516

1281 LHL3811346
పపరర: వనగకటటశశరరల యడల

100-115/517

తగడడ:డ మటల పలల యడల
ఇగటట ననగ:2-329
వయససస:53
లగ: పప
100-115/519

1284 LHL4182549
పపరర: రవతదజ మరగయయల

100-113/566

తగడడ:డ సగబబసయయయ
ఇగటట ననగ:2-331
వయససస:35
లగ: పప
100-113/568

భరస : శశకరనస మరగయయల
ఇగటట ననగ:2-331
వయససస:26
లగ: ససస స
100-115/521

100-115/488

తగడడ:డ మసరసన
ఇగటట ననగ:2-325
వయససస:54
లగ: పప

భరస : వనగకటరతతగ మమక
ఇగటట ననగ:2-330
వయససస:47
లగ: ససస స

తగడడ:డ సరగబయయ మరగయయల
ఇగటట ననగ:2-331
వయససస:29
లగ: పప
1288 LHL4182531
పపరర: రరమయయ మరగయయల

100-115/493

భరస : శశనవరసరరవప
ఇగటట ననగ:2-327
వయససస:44
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-329
వయససస:49
లగ: ససస స
1285 RBE1476423
పపరర: శశకరనస మరగయయల

1274 RBE1087486
పపరర: ఝన బ షపక

1266 LHL2540375
పపరర: సరయ కలమయరగ బబ మమరరడడ

తగడడ:డ పసచచయయ
ఇగటట ననగ:2-321
వయససస:64
లగ: పప

భరస : భబషర
ఇగటట ననగ:2-326
వయససస:47
లగ: ససస స

తగడడ:డ సతయగ
ఇగటట ననగ:2-327
వయససస:49
లగ: పప
1282 RBE2218063
పపరర: నరసమమ యడల పలల

100-115/490

భరస : లయల బబషర
ఇగటట ననగ:2-325
వయససస:36
లగ: ససస స

భరస : ఫకకరమహమద
ఇగటట ననగ:2-325
వయససస:49
లగ: ససస స
1279 LHL2521243
పపరర: చనశశనవరసరరవప తపరప

1271 LHL4181913
పపరర: శశనవరసరరవప బగడడ

100-115/487

భరస : నరశగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-320
వయససస:39
లగ: ససస స

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల బగడడ
ఇగటట ననగ:2-322
వయససస:42
లగ: పప

తగడడ:డ పరకకరర హమద
ఇగటట ననగ:2-325
వయససస:35
లగ: పప
1276 RBE2218048
పపరర: పసరరబ షపక

100-114/487

భరస : శవ నదగరశశర రరవప వలల గశశటట
ఇగటట ననగ:2-320
వయససస:32
లగ: ససస స
100-115/492

1263 RBE2218022
పపరర: ససబమబలల బబ మమరరడడ
భరస : మటట పలల
ఇగటట ననగ:2-319A
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకటటశశర రరవప వలల గశశటట
ఇగటట ననగ:2-320
వయససస:35
లగ: పప

100-115/489 1268 RBE1887751
1267 LHL4182507
పపరర: పపదద నరససగహ రరవప బబ మమ రరడడ క
పపరర: రమదదవ వలల గశశటట

1270 RBE2218030
పపరర: నదగమలల బగడడ

100-115/486

1287 LHL4181939
పపరర: సరగబయయ మరయలయ

100-115/520

తగడడ:డ రరమయయ మరయలయ
ఇగటట ననగ:2-331
వయససస:54
లగ: పప
100-115/522

1290 RBE2218071
పపరర: వనగకటబడవమమ మరగయయల

100-115/523

భరస : సరగబయయ
ఇగటట ననగ:2-331
వయససస:51
లగ: ససస స
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1291 RBE1990506
పపరర: బబలయజ బబ డడడ

100-112/929

తగడడ:డ పపదబ కకటటశశర రరవప బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:20
లగ: పప
1294 RBE0726695
పపరర: కకటటశశర రరవప బబ డడడ

100-113/571

100-114/489

100-115/526

100-113/572

100-115/531

100-115/534

100-115/537

100-115/538

తగడడ:డ ఆదదయయ -ఇగటట ననగ:2-340
వయససస:37
లగ: పప
1318 LHL4185047
పపరర: లకకమ కలరరకలల
భగధసవప: ససతమమ
ఇగటట ననగ:2-340
వయససస:41
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-115/527

1304 RBE2218089
పపరర: హనసమయమమ సగకలరగ

1307 RBE2218097
పపరర: రరగమమ బబ జజన

1310 RBE2218105
పపరర: వనగకటనరసమమ అనతగ

1313 RBE1879105
పపరర: అనసష నలల బబ తతల

100-115/529

1299 LHL2540284
పపరర: రరజమమ బబ డడడ

1302 LHL2540136
పపరర: లకడమ చగతదల

100-115/532

100-115/530

1308 LHL4181954
పపరర: సపసదసలల అనతగ

100-115/533

తగడడ:డ ఆదదయయ
ఇగటట ననగ:2-337
వయససస:59
లగ: పప
100-115/535

1311 LHL4181962
పపరర: వనగకటటశశరరల నదరగశశటట

100-115/536

తగడడ:డ వరయయ
ఇగటట ననగ:2-339
వయససస:35
లగ: పప
100-114/490

100-114/491
1314 RBE1879121
పపరర: రమయగజననయమలల నలల బబ తతల

తగడడ:డ ఎలల యయ నలల బబ తతల
ఇగటట ననగ:2-340
వయససస:30
లగ: పప

1316 LHL2540409
పపరర: ససతమమ కలరరకలల

1317 LHL2540565
పపరర: నదగమణణ కలరరకలల

తగడడ:డ వల
ఇగటట ననగ:2-340
వయససస:29
లగ: పప

100-115/528

1305 LHL2520971
పపరర: శవ బబ జజన

భరస : రమయగజననయమలల నలల బబ తతల
ఇగటట ననగ:2-340
వయససస:25
లగ: ససస స

1319 RBE0902528
పపరర: సపసదద షపక

100-115/525

తగడడ:డ ఆదధనదరరయణ -ఇగటట ననగ:2-336
వయససస:37
లగ: పప

100-115/539

భరస : ఆదదయయ
ఇగటట ననగ:2-340
వయససస:62
లగ: ససస స
100-115/541

100-114/488

భరస : రవశశఖర
ఇగటట ననగ:2-333
వయససస:42
లగ: ససస స

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-337
వయససస:52
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-339
వయససస:31
లగ: ససస స
1315 LHL2520161
పపరర: నదగరశశరరరవప కలరరకలల

1301 LHL4185070
పపరర: నదగలకకమ బబ డడడ

1296 RBE1663350
పపరర: బబ డడడ వనగకటటశశరరల

భరస : సరగబశవరరవప
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:52
లగ: ససస స

భరస : ఆదధనదరరయణ
ఇగటట ననగ:2-336
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-337
వయససస:32
లగ: పప
1312 LHL4184925
పపరర: రరమ తతలశమమ నదరగశశటట

100-115/524

భరస : ససతయయ
ఇగటట ననగ:2-335
వయససస:49
లగ: ససస స

భరస : శవ
ఇగటట ననగ:2-336
వయససస:35
లగ: ససస స
1309 LHL4182622
పపరర: నరససగహ సరశమ అనతమ

1298 LHL2540128
పపరర: అనతపపరష బబ డడడ

100-113/570

భగధసవప: బబ డడడ వనగకటలకడమ
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:51
లగ: పప

భరస : వనగకట రరవప
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపససర
ఇగటట ననగ:2-335
వయససస:32
లగ: పప
1306 LHL4185690
పపరర: శరరద బబ జజన

100-113/589

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:37
లగ: ససస స

భరస : చనత నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:34
లగ: ససస స
1303 LHL4191219
పపరర: సయయద హహసపన శశక

1295 RBE2516276
పపరర: బబలయజ బబ డడడ

1293 RBE0646026
పపరర: వనగకట రరవప బబ డడడ
తగడడ:డ సరగబయయయ
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:36
లగ: పప

తలల : పపదబ కకటటశశర రరవప బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:20
లగ: పప

తగడడ:డ పపదబ కకటటశశర రరవప బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:20
లగ: పప
1300 LHL4185062
పపరర: ఆదధలకకమ బబ డడడ

100-113/569

తగడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:68
లగ: పప

తగడడ:డ సరగబబశవ రరవప
ఇగటట ననగ:2-332
వయససస:45
లగ: పప
1297 RBE1991009
పపరర: రరజ శశఖర బబ డడడ

1292 LHL4182556
పపరర: సగబబశవ రరవప బబ దద
బ

100-115/540

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-340
వయససస:35
లగ: ససస స
100-115/542

1320 RBE1224567
పపరర: నదగకలమయర కలరరకలల

100-115/543

తగడడ:డ సతయనదరరయణ కలరరకలల
ఇగటట ననగ:2-340
వయససస:28
లగ: పప
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1321 RBE1327668
పపరర: నరససగహ రరవప కలరరకలల

100-115/544

తగడడ:డ సతయనదరరయణ కలరరకలల
ఇగటట ననగ:2-340
వయససస:26
లగ: పప
1324 LHL3812971
పపరర: చననరసజ రరవప బబ జజన

100-115/547

100-115/550

100-115/553

100-115/555

తగడడ:డ కకషటయయ
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:43
లగ: పప
1336 LHL4185674
పపరర: అగజల యడల

100-115/558

100-115/561

100-115/564

తగడడ:డ గమరవయయ బబ జజన
ఇగటట ననగ:2-346
వయససస:47
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-114/492

1334 LHL3811130
పపరర: బబసరర యడల

1335 LHL3811882
పపరర: మటల పలల యడల

1340 RBE1253293
పపరర: లయల జజన భబషర షపక

1343 RBE2218170
పపరర: ససతదరరవమమ యడల

100-115/566

1346 LHL4185757
పపరర: పపనతమమ బబ జజన

100-115/556

1349 LHL4182598
పపరర: వనగకట రరవప తపప
తలల : మగగమమ
ఇగటట ననగ:2-347
వయససస:33
లగ: పప

100-115/554

100-115/557

తగడడ:డ కకషటయయ
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:92
లగ: పప
100-115/559

1338 RBE1207027
పపరర: జనదరరన యడల

100-115/560

తగడడ:డ వనగకటటసశరరల యడల
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:27
లగ: పప
100-115/562

1341 RBE2218154
పపరర: మయణణకయమమ యడల

100-115/563

భరస : నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:50
లగ: ససస స
100-115/565

1344 RBE1663236
పపరర: పపరగషమ కకడవటటగగటట

100-114/493

తగడడ:డ కకటటశశర రరవప కకడవటటగగటట
ఇగటట ననగ:2-346
వయససస:25
లగ: ససస స
100-115/567

భరస : శశనవరస రరవప
ఇగటట ననగ:2-346
వయససస:46
లగ: ససస స
100-115/569

100-115/552

1332 LHL2520823
పపరర: నరససగహరరవప యడల
తగడడ:డ మటల పలల యడల
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:57
లగ: పప

1337 RBE0972472
పపరర: రమయదదవ యడల

100-115/549

1329 RBE2218139
పపరర: కకటమమ బబ జజన

భగధసవప: కకటటశశరరరవప కకటటశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:24
లగ: ససస స

భరస : మటట పలల
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:90
లగ: ససస స

భగధసవప: ఆగజననయమలల
ఇగటట ననగ:2-346
వయససస:53
లగ: పప
1348 RBE2218196
పపరర: ఆగజననయమలల బబ జజన

1331 RBE1667716
పపరర: హహహమవత యడల

1326 RBE2218121
పపరర: బబలనదగమమ బబ జజన

భరస : పపదనరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-343
వయససస:62
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసదస జజన షపక
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:35
లగ: పప

భరస : కకషషయయ
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:64
లగ: ససస స
1345 LHL4182630
పపరర: శశనవరస రరవప బబ జజన

100-115/551

భరస : వజయ కలమయర
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:31
లగ: ససస స

తగడడ:డ వనగకటటసశరరల యడల
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:28
లగ: పప
1342 RBE2218162
పపరర: అగజమమ యడల పలల

1328 LHL4185658
పపరర: సపసదమమ బబ జజన

100-115/546

భరస : చననరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-342
వయససస:54
లగ: ససస స

తగడడ:డ నరససగహరరవప -ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:35
లగ: పప

భరస : భబసరర
ఇగటట ననగ:2-344
వయససస:32
లగ: ససస స
1339 RBE1207043
పపరర: కకటటశశర రరవప యడల

100-115/548

భగధసవప: పపదబ నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-343
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ పపదనరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-343
వయససస:42
లగ: పప
1333 LHL2520963
పపరర: రరగబబబమ యడల

1325 LHL4182481
పపరర: నరససగహ సరశమ బబ జజన

1323 RBE2218113
పపరర: భబరత బబ డడడ
భరస : కకగడలల
ఇగటట ననగ:2-341
వయససస:50
లగ: ససస స

తగడడ:డ చనత నరససమజ రరవప
ఇగటట ననగ:2-342
వయససస:34
లగ: పప

తగడడ:డ పపద నరశగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-343
వయససస:35
లగ: ససస స
1330 RBE2218147
పపరర: శశనవరసరరవప జజజన

100-115/545

భరస : నరశగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-341
వయససస:45
లగ: ససస స

తగడడ:డ గమరవయయ
ఇగటట ననగ:2-342
వయససస:59
లగ: పప
1327 LHL3821667
పపరర: సపసదమమ బబ జజన

1322 LHL3821584
పపరర: రరమమలల బబ డడడ

1347 RBE2218188
పపరర: నదగరగదడగ బబ జజన

100-115/568

భరస : ఆగజననయమలల
ఇగటట ననగ:2-346
వయససస:44
లగ: ససస స
100-115/570

1350 LHL4182606
పపరర: నదగరశశర రరవప తపప

100-115/571

తలల : మగగమమ
ఇగటట ననగ:2-347
వయససస:31
లగ: పప
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1351 RBE1381573
పపరర: వజయలకడమ తపప

100-115/572

భరస : వనగకటరరవప
ఇగటట ననగ:2-347
వయససస:29
లగ: ససస స
1354 LHL2520195
పపరర: పపదశశనవరసరరవప తపరప

100-115/575

100-115/508

100-115/578

100-115/581

100-114/495

100-114/498

100-114/500

భరస : పపదబ నదగయయ దదసరగ
ఇగటట ననగ:2-364
వయససస:26
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 RBE2218220
పపరర: అచచమమ తదయ

1367 LHL4183398
పపరర: సపసదలల తపరప

1370 RBE1381607
పపరర: మసరసన తపప

1373 RBE0804096
పపరర: సయయద హహసపసన షపక

100-114/503

1376 RBE0902544
పపరర: బబమలల షపక

100-115/582

1379 LHL4186649
పపరర: సపసదద బ శశక
భరస : అబమబల మమనద఼ే్
ఇగటట ననగ:2-366
వయససస:43
లగ: ససస స

1359 LHL2557528
పపరర: లలత తదయ

100-115/577

1362 RBE0903153
పపరర: పపద వనగకటపత తదయ

100-115/580

1365 LHL2520179
పపరర: గరలషర షపక

100-114/494

తగడడ:డ సపసదద -ఇగటట ననగ:2-354
వయససస:47
లగ: పప
100-114/496

1368 LHL4186631
పపరర: నదగమలయ తపరప

100-114/497

భరస : నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-354
వయససస:53
లగ: ససస స
100-114/499

1371 LHL4191201
పపరర: సపసదద హహసపన దదడదకలల

100-113/574

తగడడ:డ పసరర అహమద
ఇగటట ననగ:2-355
వయససస:32
లగ: పప
100-114/501

1374 RBE0804104
పపరర: ఆగజననయమలల శశరరమదదస

100-114/502

తగడడ:డ బడహమయయ
ఇగటట ననగ:2-356
వయససస:28
లగ: పప
100-114/504

భరస : సపసదద
ఇగటట ననగ:2-363
వయససస:33
లగ: ససస స
100-128/816

100-118/1109

తగడడ:డ జగనదతదగ
ఇగటట ననగ:2-353
వయససస:67
లగ: పప

తగడడ:డ శశశశ
ఇగటట ననగ:2-356
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ లయలహమద
ఇగటట ననగ:2-363
వయససస:33
లగ: పప
1378 RBE1942739
పపరర: కరటమమ దదసరగ

100-115/579

తగడడ:డ నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-354
వయససస:29
లగ: పప

తగడడ:డ పసరహమద
ఇగటట ననగ:2-355
వయససస:29
లగ: పప
1375 RBE0902403
పపరర: ససభబన షపక

1361 RBE0903138
పపరర: నదగరశశర రరవప తదయ

1356 RBE2517837
పపరర: మమరళ శగకర శశటట

భరస : నదగరశశర రరవప
ఇగటట ననగ:2-353
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:డ నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-354
వయససస:35
లగ: పప

తగడడ:డ నరససగహరరవప
ఇగటట ననగ:2-354
వయససస:27
లగ: ససస స
1372 RBE0972498
పపరర: సపసద హహసపసన షపక

100-113/573

భరస : వనగకటపత
ఇగటట ననగ:2-353
వయససస:60
లగ: ససస స

తగడడ:డ మసరసన
ఇగటట ననగ:2-354
వయససస:58
లగ: పప
1369 RBE1381599
పపరర: సగధదయ తప

1358 RBE1729953
పపరర: బబజ వల షపక

100-115/574

తగడడ:డ నదగరశశర రరవప శగకర శశటట
ఇగటట ననగ:2-349/A
వయససస:19
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటపత
ఇగటట ననగ:2-353
వయససస:36
లగ: పప

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:2-353
వయససస:34
లగ: ససస స
1366 LHL4183380
పపరర: నరససగహరరవప తపరప

100-115/576

తగడడ:డ బమడద షపక
ఇగటట ననగ:2-353
వయససస:22
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటపత తదయ
ఇగటట ననగ:2-353
వయససస:43
లగ: పప
1363 RBE0903203
పపరర: గమరరలకకమ తదయ

1355 RBE2218212
పపరర: అపపమమ తపరప

1353 RBE2218204
పపరర: మగగమమ తపరప
భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:2-347
వయససస:47
లగ: ససస స

భరస : పపదశశనవరసరరవప
ఇగటట ననగ:2-348
వయససస:46
లగ: ససస స

తగడడ:డ యలమగద వగటల
ఇగటట ననగ:2/350
వయససస:64
లగ: ససస స
1360 LHL4181988
పపరర: నదగరశశరరరవప తదయ

100-115/573

భరస : నదగరశశరరరవప
ఇగటట ననగ:2-347
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:డ సతయనదరరయణ తపరప
ఇగటట ననగ:2-348
వయససస:54
లగ: పప
1357 RBE1425991
పపరర: అగజమమ వగటల

1352 RBE1381581
పపరర: జయ తపప

1377 RBE1381482
పపరర: మయబమ షపక

100-114/505

భరస : సపసదద
ఇగటట ననగ:2-363
వయససస:45
లగ: ససస స
100-114/506

1380 RBE1295410
పపరర: లకడమ తతపకలల

100-114/507

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:2-370
వయససస:27
లగ: ససస స
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1381 RBE0902445
పపరర: రజన అనతగ

100-114/508

భరస : నరససగహసరశమ
ఇగటట ననగ:2-371
వయససస:29
లగ: ససస స
1384 RBE1087395
పపరర: నదగమణణ అనతగ

100-114/510

1385 RBE1939040
పపరర: సపసదదవల షపక

100-114/512

1388 RBE0902486
పపరర: షరమమమనత షపక
భరస : సపసదద
ఇగటట ననగ:2-401
వయససస:30
లగ: ససస స

1390 RBE0903252
పపరర: రరజ మగతన

1391 RBE1747401
పపరర: మణణదదప మగతన

100-114/514

తగడడ:డ రమణ
ఇగటట ననగ:2-414
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ బబష షపక
ఇగటట ననగ:2-432
వయససస:20
లగ: పప
1396 RBE0902338
పపరర: అగజల జకర

100-114/516

తగడడ:డ సపసదసలల అనతగ
ఇగటట ననగ:2-452
వయససస:24
లగ: పప
1402 RBE0972506
పపరర: ససలయర షపక

100-114/520

తగడడ:డ అలల సపసదద షపక
ఇగటట ననగ:2-474
వయససస:68
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-115/583

100-114/523

1403 RBE0972514
పపరర: మమగతదజ షపక

1406 RBE1905496
పపరర: ససభబన షపక

1409 RBE0972522
పపరర: సపసదదవల షపక
తగడడ:డ నబ సరహహబ
ఇగటట ననగ:2-474
వయససస:30
లగ: పప

100-114/52

1392 RBE1879535
పపరర: రవరరజజ మగతన

100-115/584

100-128/817

తగడడ:డ శవ కకమమ
ఇగటట ననగ:2-443
వయససస:29
లగ: పప
100-113/576

1398 RBE2217156
పపరర: బబలకకటమమ శగకరశశటట

100-114/517

భరస : జమయలల శగకరశశటట
ఇగటట ననగ:2-449
వయససస:62
లగ: ససస స
100-114/519

1401 RBE1426197
పపరర: సరధధక షపక

100-121/25

తగడడ:డ మసరసన వరల షపక
ఇగటట ననగ:2-457
వయససస:26
లగ: పప
100-114/521

1404 RBE1207134
పపరర: నరససగహ సరశమ బబ జజన

100-114/522

తగడడ:డ శశనస బబ జజన
ఇగటట ననగ:2-470
వయససస:31
లగ: పప
100-113/577

తగడడ:డ శశశదద షపక
ఇగటట ననగ:2-471
వయససస:39
లగ: పప
100-113/578

1389 RBE1663251
పపరర: ససభబష మగతన

తగడడ:డ రమణ మగతన
ఇగటట ననగ:2-414
వయససస:28
లగ: పప

భరస : ససలయర
ఇగటట ననగ:2-467
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : నరససగహ సరశమ బబ జజన
ఇగటట ననగ:2-470
వయససస:29
లగ: ససస స
1408 RBE1926732
పపరర: నబసర సరహహబ షపక

1400 RBE0903104
పపరర: ఆదధలకకమ జకర

100-114/511

తగడడ:డ రమణ
ఇగటట ననగ:2/414
వయససస:21
లగ: పప

భరస : నరరష
ఇగటట ననగ:2-453
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:డ రసదల
ఇగటట ననగ:2-467
వయససస:38
లగ: పప
1405 RBE1207118
పపరర: లకడమ బబ జజన

100-114/513

తగడడ:డ ఆగజననయమలల బబ జజన
ఇగటట ననగ:2-445,
వయససస:27
లగ: పప
100-114/518

1386 RBE0942060
పపరర: రరణణ రగమమగడల

100-114/515 1395 RBE1400431
1394 RBE1723899
పపరర: వనగకట సరయ కలమయర బబ డడడ
పపరర: పడసరద కకమమ

1397 RBE1167098
పపరర: నరరగదడ బబ జజన

100-114/509

భరస : వనసకలగఠర రరవప
ఇగటట ననగ:2-398
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకషష మమరగస బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-439
వయససస:21
లగ: పప

తగడడ:డ అగజననయమలల
ఇగటట ననగ:2-445
వయససస:29
లగ: ససస స
1399 RBE1633536
పపరర: గగపస కలమయర అనతగ

100-112/930

తగడడ:డ రమణ మగతన
ఇగటట ననగ:2-414
వయససస:22
లగ: పప
100-112/931

1383 RBE0902379
పపరర: ఆదధనదరరయణ అనతగ
తగడడ:డ సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-372
వయససస:31
లగ: పప

తగడడ:డ నబ సరహహబ షపక
ఇగటట ననగ:2-373
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:డ పపలల యయ భమవరపప
ఇగటట ననగ:2-398, MADINAPADU ROAD,
వయససస:53
లగ: ససస స

1393 RBE1747153
పపరర: సప రరజ అమన షపక

100-113/575

తగడడ:డ శరగబయయ పపడల
ఇగటట ననగ:2-372
వయససస:23
లగ: పప

భరస : ఆదధనదరరయణ
ఇగటట ననగ:2-372
వయససస:30
లగ: ససస స
1387 RBE1400332
పపరర: లకడమ గరగకపరటట

1382 RBE1726215
పపరర: వజయ పపడల

1407 RBE1979970
పపరర: షపక రగజజన బ షపక

100-114/524

భరస : శశశదద షపక
ఇగటట ననగ:2-471
వయససస:63
లగ: ససస స
100-114/525

1410 RBE0903401
పపరర: శరశవణణ అగబటట

100-114/526

భరస : అనల కలమయర
ఇగటట ననగ:2-481
వయససస:28
లగ: ససస స
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1411 RBE1253236
పపరర: వనగకరయమమ అగబటట

100-114/527

భరస : శశనవరసరరవప అగబటట
ఇగటట ననగ:2-481
వయససస:62
లగ: ససస స
1414 RBE1897982
పపరర: ఆషర రరయమడడ

100-112/933

100-114/781

100-114/783

100-114/784

100-112/935

100-114/785

100-115/596

భరస : బససమలయల
ఇగటట ననగ:3-18
వయససస:29
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 RBE2518660
పపరర: నదగరశశశ కలగభ

1427 RBE1901263
పపరర: మహమమద రసదల షపక

1430 LHL4189049
పపరర: ఖయససగ బ షపక

1433 RBE0942326
పపరర: అబబబస షపక

100-119/10

1436 LHL4188363
పపరర: మరర బ శశక

100-114/810

1439 RBE1295824
పపరర: షబరర షపక
భరస : మసరసన వల
ఇగటట ననగ:3-18
వయససస:32
లగ: ససస స

1419 RBE1838879
పపరర: జజయత గమరజజల

100-112/934

100-112/894
1422 RBE1746668
పపరర: మహమమద అబమబల రజజక షపక

1425 RBE1663624
పపరర: పపదబ ఖయజ వల షపక

100-119/9

తగడడ:డ దరగయయ వల షపక
ఇగటట ననగ:3-1
వయససస:25
లగ: పప
100-112/936

1428 RBE1901297
పపరర: హమదద షపక

100-112/937

తగడడ:డ హసనఅహమమద షపక
ఇగటట ననగ:3/12
వయససస:22
లగ: ససస స
100-115/594

1431 LHL4189031
పపరర: అబ మమనతష షపక

100-115/595

భరస : మజన
ఇగటట ననగ:3-13
వయససస:37
లగ: ససస స
100-115/597

1434 RBE0942334
పపరర: అకబర బబషర షపక

100-115/598

తగడడ:డ మసరసన వల
ఇగటట ననగ:3-13
వయససస:28
లగ: పప
100-115/599

భరస : ఆసన అహమద
ఇగటట ననగ:3-17
వయససస:42
లగ: ససస స
100-115/601

100-114/248

తగడడ:డ హసన అహమమద షపక
ఇగటట ననగ:2 WARD
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:డ మసరసన వల
ఇగటట ననగ:3-13
వయససస:29
లగ: పప

తగడడ:డ జజన అహమమద షపక
ఇగటట ననగ:3-13
వయససస:22
లగ: ససస స
1438 RBE0942359
పపరర: మహబమబ షపక

100-114/179

భరస : మసరసన వరల
ఇగటట ననగ:3-12
వయససస:73
లగ: ససస స

తగడడ:డ మయబమ ససభబన
ఇగటట ననగ:3-13
వయససస:53
లగ: పప
1435 RBE1926807
పపరర: అలయలబ షపక

1421 RBE2217164
పపరర: సరమయమజయగ గమడదలల

1416 RBE1163344
పపరర: నరససగహ రరవప బబ డడడ

భరస : చనత గమరజజల
ఇగటట ననగ:2-897
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:డ హసనఅహమమద షపక
ఇగటట ననగ:3/12
వయససస:24
లగ: పప

తగడడ:డ లయలయ అహమమద షపక
ఇగటట ననగ:3/12
వయససస:48
లగ: పప
1432 RBE0942318
పపరర: మసరసన వల షపక

100-114/782

తగడడ:డ పపలల యయ కలగభ
ఇగటట ననగ:3-1
వయససస:18
లగ: పప

తగడడ:డ హసనఅహమమద షపక
ఇగటట ననగ:3/12
వయససస:26
లగ: పప
1429 RBE1175224
పపరర: హసన హమమద షపక

1418 RBE0804112
పపరర: ఉదయ పపరరపప గమ

100-112/932

తగడడ:డ సరగబయయ బబ డడడ
ఇగటట ననగ:2-495
వయససస:38
లగ: పప

భరస : పపదదగజననయమలల
ఇగటట ననగ:2-1224
వయససస:51
లగ: ససస స

భరస : సపసదసలల
ఇగటట ననగ:2-WARD
వయససస:40
లగ: ససస స
1426 RBE1901255
పపరర: అలల బకలన షపక

100-114/247

తగడడ:డ యహనద
ఇగటట ననగ:2-836
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ కకటయయ
ఇగటట ననగ:2-897
వయససస:22
లగ: ససస స
1423 LHL4184933
పపరర: సపసదమమ శగకరవరపప

1415 RBE1538172
పపరర: దదవ రరజ రరయమడడ

1413 RBE1879840
పపరర: పదమ రరయమడడ
భరస : శశనవరసరరవప రరయమడడ
ఇగటట ననగ:2-485
వయససస:47
లగ: ససస స

తగడడ:డ శశనవరసరరవప రరయమడడ
ఇగటట ననగ:2-485
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ సపసడవఅల షపక
ఇగటట ననగ:2-780
వయససస:27
లగ: పప
1420 RBE1663210
పపరర: వననసక నదదదగడల

100-114/528

తగడడ:డ శశనవరసరరవప అగబటట
ఇగటట ననగ:2-481
వయససస:35
లగ: పప

భరస : దదవరరజ రరయమడడ
ఇగటట ననగ:2-485
వయససస:24
లగ: ససస స
1417 RBE1207142
పపరర: జజన బబషర షపక

1412 RBE1253269
పపరర: అనల కలమయర అగబటట

1437 RBE0942342
పపరర: బససమలయల షపక

100-115/600

తగడడ:డ మయబమ ససభబన
ఇగటట ననగ:3-18
వయససస:29
లగ: పప
100-115/602

1440 RBE1880376
పపరర: భబవన కనశశటట

100-115/585

తగడడ:డ శశనవరసరరవప కనశశటట
ఇగటట ననగ:3/22
వయససస:22
లగ: ససస స
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1441 LHL4188389
పపరర: సపసద బ షపక

100-115/603

భరస : ససబబన
ఇగటట ననగ:3-22
వయససస:36
లగ: ససస స
1444 LHL4189064
పపరర: శలర బ శశక

100-115/606

100-115/609

100-115/612

100-115/615

100-115/618

100-115/621

100-115/623

తగడడ:డ సపసదద
ఇగటట ననగ:3-50
వయససస:45
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1454 RBE0882381
పపరర: పపసల జమలయ షపక

1457 RBE1961085
పపరర: ఫకలర అహమమద మమన

1460 RBE1400019
పపరర: ససమయ పడజజపత

1463 RBE1926666
పపరర: తదహహరర షపక

100-115/625

1466 LHL4188496
పపరర: జజన బబగగ శశక

100-115/616

1469 RBE0882415
పపరర: హహసపససన బ షపక
భరస : మహబమబ ససభబన
ఇగటట ననగ:3-50
వయససస:39
లగ: ససస స

1449 LHL4188447
పపరర: సరగజన కకలల
ల రగ

100-115/611

1452 RBE1295766
పపరర: మరర వల షపక

100-115/614

1455 RBE1962711
పపరర: పపసల మయబమలయలల షపక

100-115/617

తగడడ:డ పపసల శశశదద షపక
ఇగటట ననగ:3-39
వయససస:21
లగ: పప
100-115/619

1458 RBE1961960
పపరర: పపసల జమలయ షపక

100-115/620

భరస : పపసల గగస షపక
ఇగటట ననగ:3-40
వయససస:28
లగ: ససస స
100-112/938

1461 LHL4188546
పపరర: అసమయ బబగగ షపక

100-115/622

భరస : మయబమ ససబబన
ఇగటట ననగ:3-42/A
వయససస:33
లగ: ససస స
100-113/579

1464 RBE1897909
పపరర: మహమమద యయససన షపక

100-115/624

తగడడ:డ సపసదద వల షపక
ఇగటట ననగ:3-44
వయససస:20
లగ: పప
100-115/626

భరస : అబమబల అ఼ేసజ
ఇగటట ననగ:3-45/A
వయససస:35
లగ: ససస స
100-115/628

100-115/608

తగడడ:డ జజన
ఇగటట ననగ:3-35
వయససస:46
లగ: పప

తగడడ:డ సపసదదవల షపక
ఇగటట ననగ:3-44
వయససస:22
లగ: ససస స

భరస : మసరసన శరర఼ే్
ఇగటట ననగ:3-45
వయససస:37
లగ: ససస స
1468 RBE0882407
పపరర: మహబమబ ససభబన షపక

100-115/613

భరస : రరజ పడజజపత
ఇగటట ననగ:3-42
వయససస:30
లగ: ససస స

భరస : లయలల
ఇగటట ననగ:3-43
వయససస:29
లగ: ససస స
1465 LHL4188488
పపరర: శకకలయ బబగగ షపక

1451 RBE0882365
పపరర: జజన బబష పటబన

1446 RBE1295782
పపరర: వనగకటటశశరరల మయచరల

భరస : శశనద
ఇగటట ననగ:3-32
వయససస:45
లగ: ససస స

తగడడ:డ పపదబ సపసదద మమన
ఇగటట ననగ:3-40
వయససస:57
లగ: పప

తగడడ:డ పపదబ హహసపసన
ఇగటట ననగ:3-41
వయససస:29
లగ: పప
1462 RBE0942367
పపరర: రరశరమ షపక

100-115/610

భరస : గగస
ఇగటట ననగ:3-36
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : మసరసన
ఇగటట ననగ:3-40
వయససస:69
లగ: ససస స
1459 RBE1295758
పపరర: లయలల గరరగ లయలల షపక

1448 RBE1295725
పపరర: హమదద షపక

100-115/605

తగడడ:డ శరభయయ
ఇగటట ననగ:3-28
వయససస:43
లగ: పప

తగడడ:డ వల
ఇగటట ననగ:3-35
వయససస:31
లగ: పప

తగడడ:డ అసరసన అహమద
ఇగటట ననగ:3-36
వయససస:30
లగ: పప
1456 RBE0882399
పపరర: ఖయససగ బ తగడద

100-115/607

తగడడ:డ జమయల సపసదద
ఇగటట ననగ:3-30
వయససస:26
లగ: ససస స

తగడడ:డ శశనవరస రరవప కకలల
ల రగ
ఇగటట ననగ:3-32
వయససస:28
లగ: పప
1453 RBE0882373
పపరర: పపసల గగస షపక

1445 LHL4188397
పపరర: నదగమల బ సయద

1443 LHL4189056
పపరర: మసరసన బ శశక
భరస : సపసదద వల
ఇగటట ననగ:3-27/A
వయససస:58
లగ: ససస స

భరస : మమలయల
ఇగటట ననగ:3-28
వయససస:42
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:3-28
వయససస:37
లగ: ససస స
1450 RBE1077040
పపరర: పపరషచగదడ రరవప కకలల
ల రగ

100-115/604

భరస : నదయబ బబజ
ఇగటట ననగ:3-22
వయససస:26
లగ: ససస స

భరస : సఈదద
ఇగటట ననగ:3-27/A
వయససస:88
లగ: ససస స
1447 RBE1295790
పపరర: అగకమమ మయచరల

1442 RBE1295816
పపరర: నదగమర బ షపక

1467 LHL4188512
పపరర: జజన బ శశక

100-115/627

భరస : బమడద
ఇగటట ననగ:3-47/A
వయససస:48
లగ: ససస స
100-115/629

1470 RBE1519636
పపరర: వనగకటటశశరరల బగడడ

100-114/786

తగడడ:డ పసచచయయ బగడడ
ఇగటట ననగ:3-52
వయససస:69
లగ: పప
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1471 LHL4189072
పపరర: అలయల బ మమన

100-115/630

భరస : బమడదష
ఇగటట ననగ:3-52
వయససస:32
లగ: ససస స
1474 RBE0882431
పపరర: జజన బబష షపక

100-115/633

100-115/586

100-115/637

100-119/11

భగధసవప: జజన బబషర
ఇగటట ననగ:3-76/A
వయససస:32
లగ: ససస స
1489 RBE0882423
పపరర: జరసన షపక

100-115/645

100-125/28

భరస : హన఼ే్
ఇగటట ననగ:3-88/A
వయససస:33
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-115/640

100-115/648

100-115/643

1485 LHL4188405
పపరర: సపసదద బ షపక

1488 RBE1963057
పపరర: జజన బబషర షపక

100-115/646 1491 RBE1892140
1490 RBE1295709
పపరర: కసరరరగ మహమమద జజన షపక
పపరర: రరణణ బగడల

1493 RBE1519677
పపరర: సగధయ కరటటపలల

1496 RBE0882464
పపరర: పరరశన షపక

1499 RBE0882472
పపరర: బమజన షపక
భరస : వల
ఇగటట ననగ:3-91
వయససస:42
లగ: ససస స

100-115/639

100-115/641

100-115/644

తగడడ:డ మహమదఖయససగ షపక
ఇగటట ననగ:3-81
వయససస:20
లగ: పప
100-125/27

భరస : పడసరద రరవప
ఇగటట ననగ:3-84
వయససస:43
లగ: ససస స
100-114/249

1494 RBE0882449
పపరర: జజన బబష షపక

100-115/647

తగడడ:డ షరరపదదబన
ఇగటట ననగ:3-88
వయససస:33
లగ: పప
100-115/649

భరస : సపసదదవళ
ఇగటట ననగ:3-88
వయససస:31
లగ: ససస స
100-115/651

1482 RBE1295717
పపరర: జజన బబగగ షపక

భరస : కరశమలల
ఇగటట ననగ:3-74
వయససస:41
లగ: ససస స

భరస : పసల రరజ కరటటపలల
ఇగటట ననగ:3-85-95
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : జజన బబష
ఇగటట ననగ:3-88
వయససస:32
లగ: ససస స
1498 LHL4188694
పపరర: మయబమలయ షపక

1487 RBE1896679
పపరర: మహబమబ షపక

100-115/636

భరస : చన వల
ఇగటట ననగ:3-71
వయససస:25
లగ: ససస స

తగడడ:డ కసరరరగ మయబమ
ఇగటట ననగ:3-84
వయససస:26
లగ: పప

తగడడ:డ గమరరవపలల బగడల
ఇగటట ననగ:3-84
వయససస:52
లగ: పప
1495 RBE0882456
పపరర: జజన బబగగ షపక

100-115/638

భరస : జన బబష షపక
ఇగటట ననగ:3-80
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : సపసదదలల
ఇగటట ననగ:3-82
వయససస:29
లగ: ససస స
1492 RBE1892157
పపరర: పడసరద రరవప బగడల

1484 LHL4188413
పపరర: జజన బ షపక

100-115/635

తగడడ:డ సపసదద షపక
ఇగటట ననగ:3-61
వయససస:53
లగ: పప

భరస : పపద వల
ఇగటట ననగ:3-72/A
వయససస:32
లగ: ససస స
100-115/642

1476 LHL4188579
పపరర: మహరరజ నషర షపక

100-115/587 1479 RBE1962745
1478 RBE1077099
పపరర: మహమమద అబమబల అజమ షపక
పపరర: రహహమయన షపక

1481 LHL4188520
పపరర: చదన బ షపక

100-115/632

భరస : ఆదదగ స఼ేస
ఇగటట ననగ:3-58/A
వయససస:53
లగ: ససస స

భరస : ఇసరమయల
ఇగటట ననగ:3-69/A
వయససస:45
లగ: ససస స

తగడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇగటట ననగ:3-72
వయససస:22
లగ: ససస స
1486 LHL4188538
పపరర: కతజజ షపక

100-115/634

తగడడ:డ హసన అహమద షపక
ఇగటట ననగ:3/58D
వయససస:29
లగ: పప

భరస : అబమబలల షపక
ఇగటట ననగ:3-66
వయససస:32
లగ: ససస స
1483 RBE1890839
పపరర: నకరరకలల షరగమళ షపక

1475 LHL4188561
పపరర: జజన బ షపక

1473 RBE1295808
పపరర: మసరసన వల షపక
తగడడ:డ బగదర మసరసన
ఇగటట ననగ:3-58
వయససస:39
లగ: పప

భరస : నదగమల వల
ఇగటట ననగ:3-58/A
వయససస:38
లగ: ససస స

తగడడ:డ పకకర అహమద షపక
ఇగటట ననగ:3/58D
వయససస:53
లగ: పప
1480 RBE1925908
పపరర: రజయ బబగగ షపక

100-115/631

భరస : మసరసన వల
ఇగటట ననగ:3-58
వయససస:38
లగ: ససస స

తగడడ:డ మయబమ ససభబన
ఇగటట ననగ:3-58
వయససస:29
లగ: పప
1477 RBE1077081
పపరర: హసన అహమద షపక

1472 LHL4188504
పపరర: జజన బబగగ శశక

1497 RBE0942375
పపరర: హనఫ షపక

100-115/650

తగడడ:డ ఆదదమ
ఇగటట ననగ:3-88
వయససస:34
లగ: పప
100-115/652

1500 LHL4189015
పపరర: మహబమ బ శశక

100-115/653

భరస : జజన బశర
ఇగటట ననగ:3-92
వయససస:38
లగ: ససస స
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1501 LHL4188462
పపరర: మసరసన బ షపక

100-115/654

భరస : ససబబన
ఇగటట ననగ:3-94
వయససస:33
లగ: ససస స
1504 RBE0882480
పపరర: మసరసన షరరఫ షపక

100-115/656

100-115/658

100-119/8

100-115/660

100-115/663

1511 RBE1880749
పపరర: గగపస కలగబ

1514 RBE1472059
పపరర: గరలబ షపక

1517 RBE1077107
పపరర: షరకకర షపక

100-113/580

1520 RBE0942409
పపరర: వనగకటబడవ కగడడకలగట

భరస : జనద షపక
ఇగటట ననగ:3-190
వయససస:41
లగ: ససస స

1523 RBE1472042
పపరర: హససనద షపక

తగడడ:డ సపసదద లలట షపక
ఇగటట ననగ:3-212
వయససస:38
లగ: పప
100-125/30

భరస : మయబమ ససభబన షపక కమలయస గరరగ
ఇగటట ననగ:3-213
వయససస:48
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-112/939

1509 RBE1077073
పపరర: ససబబలకడమ దదడడ

100-115/588

1512 RBE1881531
పపరర: మదర బఇవనస షపక

100-115/589

భరస : మయబమ ససభబన షపక
ఇగటట ననగ:3/132
వయససస:58
లగ: ససస స
100-115/661

1515 RBE0942391
పపరర: నదగమల మరర షపక

100-115/662

తగడడ:డ మసరసన
ఇగటట ననగ:3-160
వయససస:39
లగ: పప
100-115/590

1518 RBE1077115
పపరర: సరజత షపక

100-115/591

తగడడ:డ మమలయల షపక
ఇగటట ననగ:3/178
వయససస:27
లగ: పప
100-115/664

1521 RBE1076943
పపరర: శశశదద వరల షపక

100-115/592

తగడడ:డ జలకలలల మహమమద ఖయససగ షపక
ఇగటట ననగ:3/187
వయససస:27
లగ: పప
100-115/665

భరస : అబమబల ఖయలక షపక
ఇగటట ననగ:3-195
వయససస:26
లగ: ససస స

100-115/666 1526 RBE1076927
1525 RBE1076919
పపరర: జల కగటట రన హహసపసన షపక
పపరర: ఫరతమయ షపక

1528 RBE1611862
పపరర: ఖససగ బ షపక కమలయస గరరగ

100-114/787

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:3-181
వయససస:29
లగ: పప
100-113/581

1506 RBE1476399
పపరర: ఖయజ వల షపక

భరస : ససబబబ రరవప దదడడ
ఇగటట ననగ:3/120
వయససస:40
లగ: ససస స

తగడడ:డ మమలయల షపక
ఇగటట ననగ:3/178
వయససస:27
లగ: పప

భరస : నదగమర వల షపక
ఇగటట ననగ:3-180
వయససస:39
లగ: ససస స
1522 RBE1950336
పపరర: బబగగ షపక

100-115/659

తగడడ:డ జజనబబషర షపక
ఇగటట ననగ:3-158
వయససస:24
లగ: పప

తగడడ:డ సపసదదవల
ఇగటట ననగ:3-168
వయససస:22
లగ: పప
1519 RBE1882075
పపరర: మయబమల షపక

1508 RBE1295774
పపరర: ధనలకకమ బబ గగరగ

100-115/655

తగడడ:డ బబల సపసదద షపక
ఇగటట ననగ:3-99
వయససస:25
లగ: పప

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల కలగబ
ఇగటట ననగ:3-131
వయససస:45
లగ: పప

తగడడ:డ కకటయయ
ఇగటట ననగ:3-155
వయససస:28
లగ: ససస స
1516 RBE1963412
పపరర: అబబబస షపక

100-115/657

భరస : గగపస
ఇగటట ననగ:3-109
వయససస:27
లగ: ససస స

భరస : చన సపసదసలల వగటల
ఇగటట ననగ:3/127
వయససస:58
లగ: ససస స
1513 RBE0882555
పపరర: నదగమణణ మయధగరన

1505 RBE0882498
పపరర: అదదగ షఫస షపక

1503 LHL4188587
పపరర: బమడదమమ షపక
భరస : హసన అహమద
ఇగటట ననగ:3-98
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ మహబమ ససభబన
ఇగటట ననగ:3-98
వయససస:69
లగ: పప

తగడడ:డ మహమమద ఖయససగ షపక
ఇగటట ననగ:3-105
వయససస:25
లగ: పప
1510 RBE1895838
పపరర: సరసశత వగటల

100-125/29

తగడడ:డ శశనవరస రరవప వనచదచల
ఇగటట ననగ:3-95
వయససస:24
లగ: పప

తగడడ:డ అదదగ షరరఫ
ఇగటట ననగ:3-98
వయససస:29
లగ: పప
1507 RBE1443738
పపరర: బబజ షపక

1502 RBE1519966
పపరర: రవ వనచలగ

1524 RBE1997238
పపరర: హసన అహమద షపక

100-119/12

తగడడ:డ శలయర సరహహబ షపక
ఇగటట ననగ:3-198
వయససస:33
లగ: పప
100-115/667

1527 RBE1076935
పపరర: బ బ జజన షపక

100-115/668

భరస : జల కగటట రన హహసపసన షపక
ఇగటట ననగ:3-212
వయససస:34
లగ: ససస స

భరస : జల కగటట మహమమద హహసపసన షపక
ఇగటట ననగ:3-212
వయససస:31
లగ: ససస స

1529 RBE0942417
పపరర: మయబమ ససభబన షపక

1530 RBE1108423
పపరర: బబజ షపక

తగడడ:డ దసస గగరగ
ఇగటట ననగ:3-216
వయససస:49
లగ: పప

100-115/669

100-112/940

తగడడ:డ అయమబ వల షపక
ఇగటట ననగ:3-223-A
వయససస:36
లగ: పప
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1531 RBE1108472
పపరర: హమదద షపక

100-114/788

భరస : బబజ షపక
ఇగటట ననగ:3-223-A
వయససస:27
లగ: ససస స
1534 RBE1076950
పపరర: పపదబ దబబజ షపక

100-115/672

100-125/26

100-115/675

100-115/676

100-115/678

100-115/681

100-113/583

తగడడ:డ జనహమద షపక
ఇగటట ననగ:3-394
వయససస:23
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1544 RBE1901313
పపరర: సపసదదనతసర షపక

1547 RBE1076992
పపరర: యశన షపక

1550 RBE1077008
పపరర: గరలబ సరహహబ షపక

1553 RBE1076976
పపరర: జమమబ షపక

100-112/943

1556 RBE1163518
పపరర: ససగమణ మమనగర

100-112/942

1559 RBE1077016
పపరర: బబజ షపక
తగడడ:డ సపసదద షపక
ఇగటట ననగ:3/401
వయససస:51
లగ: పప

1539 RBE1723303
పపరర: షఖల షపక

100-115/674

1542 RBE1456442
పపరర: దరగయయబ షపక

100-125/32

1545 RBE1295733
పపరర: జజన బబషర షపక

100-115/677

తగడడ:డ దరగయయ వల
ఇగటట ననగ:3-309
వయససస:26
లగ: పప
100-115/679

1548 RBE1151802
పపరర: గరలబ సరహహబ షపక

100-115/680

తగడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇగటట ననగ:3-326
వయససస:58
లగ: పప
100-115/682

1551 RBE1498088
పపరర: షమమ షపక

100-125/33

తగడడ:డ మరరవల షపక
ఇగటట ననగ:3-357
వయససస:23
లగ: ససస స
100-115/683

1554 RBE0882571
పపరర: కవత వగటల

100-115/684

భరస : ససరరష బబబమ
ఇగటట ననగ:3-379
వయససస:29
లగ: ససస స
100-115/685

భరస : పపదబ ఏడడకకగడలల మమనగ
ఇగటట ననగ:3-386
వయససస:38
లగ: ససస స
100-119/13

100-125/31

భరస : షఫస షపక
ఇగటట ననగ:3-285
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : దదసదద మయబమ ససభబన షపక
ఇగటట ననగ:3-363
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:డ వనగకటటశశరరల పససపపలలటట
ఇగటట ననగ:3-383
వయససస:22
లగ: ససస స
1558 RBE1657519
పపరర: గలశర షపక

100-112/941

తగడడ:డ చన జజన అహమద షపక
ఇగటట ననగ:3-335
వయససస:53
లగ: పప

తగడడ:డ బబజ షపక
ఇగటట ననగ:3-360
వయససస:20
లగ: పప
1555 RBE1926484
పపరర: అనత పససపపలలటట

1541 RBE1163328
పపరర: బబజ షపక

1536 RBE1477082
పపరర: లయజ షపక

భరస : నగమల మర షపక
ఇగటట ననగ:3-266/b
వయససస:30
లగ: ససస స

తగడడ:డ సపసడవఅల షపక
ఇగటట ననగ:3-325
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:డ నదగమర వల షపక
ఇగటట ననగ:3-334
వయససస:21
లగ: పప
1552 RBE1885961
పపరర: షపక యశన

100-115/673

భరస : మహహజరనదస షపక
ఇగటట ననగ:3-293
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:డ లయల అహమమద
ఇగటట ననగ:3-313
వయససస:26
లగ: పప
1549 RBE1963180
పపరర: యయససన షపక

1538 RBE1077057
పపరర: సపసదద షపక

100-115/671

తగడడ:డ పపదబలయల షపక
ఇగటట ననగ:3-246
వయససస:23
లగ: ససస స

తగడడ:డ షపసదద షపక
ఇగటట ననగ:3-280
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:డ కరరగ జన షపక
ఇగటట ననగ:3-290
వయససస:21
లగ: పప
1546 RBE1295691
పపరర: ససభబన షపక

100-113/582

తగడడ:డ హసరసన షపక
ఇగటట ననగ:3-266
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:డ ససభబన షపక
ఇగటట ననగ:3-271
వయససస:29
లగ: పప
1543 RBE1880673
పపరర: శశశదద షపక

1535 RBE1884758
పపరర: నశర షపక

1533 RBE1076984
పపరర: గగససయయ బబగమ షపక
తగడడ:డ మహబమబ ససభబన షపక
ఇగటట ననగ:3-233
వయససస:30
లగ: ససస స

తగడడ:డ కరగమమలయల షపక
ఇగటట ననగ:3-246
వయససస:20
లగ: ససస స

భరస : చగతపలల బబజ షపక
ఇగటట ననగ:3/251
వయససస:26
లగ: ససస స
1540 RBE1077123
పపరర: ఆదగ షఫస షపక

100-115/670

తగడడ:డ మహహబససభబన సయయద
ఇగటట ననగ:3-232
వయససస:41
లగ: పప

తగడడ:డ సరహహబ షపక
ఇగటట ననగ:3-242
వయససస:27
లగ: పప
1537 RBE1890078
పపరర: చగతపలల హమమషర షపక

1532 RBE1163468
పపరర: జలయన సయయద

1557 RBE1058529
పపరర: వనగకట శవ కటటకగ

100-115/686

తలల : నదగ మలలల శశరగ కటటకగ
ఇగటట ననగ:3-390
వయససస:27
లగ: పప
100-115/593

1560 RBE1077024
పపరర: జజన బ షపక

100-115/687

భరస : బబజ షపక
ఇగటట ననగ:3-401
వయససస:43
లగ: ససస స
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1561 RBE1077032
పపరర: మరరబ షపక

100-115/688

తగడడ:డ బబజ షపక
ఇగటట ననగ:3-401
వయససస:26
లగ: ససస స
1564 RBE1890904
పపరర: మమనక పపల

100-116/1091

100-115/502

100-114/791

100-114/794

100-115/755

100-113/587

100-116/837

తగడడ:డ ఖలల
ఇగటట ననగ:5319
వయససస:37
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1574 RBE1885730
పపరర: బశర షపక

1577 RBE2483733
పపరర: తతలసస బతతల

1580 LHL2565869
పపరర: శరగమణణ బగడడ

1583 RBE1880228
పపరర: ధన లకడమ మగతన

100-112/970

1586 RBE1723840
పపరర: హఫస కలశర షపక

100-113/585

1589 RBE1926500
పపరర: జనతమయమ ఆలలటట
భరస : యకకబమ ఆలలటట
ఇగటట ననగ:0-0
వయససస:33
లగ: ససస స

100-114/790

1572 LHL2520997
పపరర: వనగకటటసశరరల శగకరశశటట

100-114/793

1575 RBE1897388
పపరర: జజన బబష షపక

100-113/586

తగడడ:డ సపసదద షపక
ఇగటట ననగ:7-250
వయససస:29
లగ: పప
100-114/795

1578 RBE2517993
పపరర: భవరన అచచ

100-121/1125

భరస : దసరరర రరవప అచచ
ఇగటట ననగ:8-23
వయససస:22
లగ: ససస స
100-114/796

1581 RBE1997428
పపరర: నదగరరజ కకట

100-115/251

తగడడ:డ ఈదయయ కకట
ఇగటట ననగ:13-2
వయససస:34
లగ: పప
100-112/968

1584 RBE1672401
పపరర: కలగభ అదధ లకడమ

100-112/969

భరస : వనగకటటశశరరల
ఇగటట ననగ:29A
వయససస:65
లగ: ససస స
100-114/797

తగడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇగటట ననగ:42-216
వయససస:21
లగ: ససస స
100-113/588

1569 RBE2483063
పపరర: శశశలజ అచదచల

తగడడ:డ జమయలల శగకరశశటట
ఇగటట ననగ:6-184, BOMMIREDDY BAZAR
వయససస:46
లగ: పప

తగడడ:డ ఆదధనదరరయణ మగతన
ఇగటట ననగ:24-2
వయససస:20
లగ: ససస స

తగడడ:డ కలగబ గగపయయ
ఇగటట ననగ:29A
వయససస:70
లగ: పప
1588 LHL3812393
పపరర: జజనభబషర షపక

100-114/792

భరస : శశనవరస రరవప బగడడ
ఇగటట ననగ:9/96
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:డ నరసయయ కతస
ఇగటట ననగ:20-14
వయససస:46
లగ: ససస స
1585 RBE1672427
పపరర: కలగబ వనగకటటశశరరల

1571 LHL4185740
పపరర: నదగమణణ శగకరశశటట

100-114/789
1566 RBE1900372
పపరర: ససతదరరమయయ రరమనబబ యన

తగడడ:డ నరససగహ రరవప అచదచల
ఇగటట ననగ:6-32
వయససస:19
లగ: ససస స

భరస : ఏడడకకగడలల బతతల
ఇగటట ననగ:8-12
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:డ యయకల బబగ షపసక
ఇగటట ననగ:8-153
వయససస:22
లగ: ససస స
1582 RBE2483907
పపరర: దదనమమ కతస

100-115/503

తగడడ:డ మమసస ఫర షపక
ఇగటట ననగ:7-250
వయససస:21
లగ: పప

తగడడ:డ కకగడలల లగజపలల
ఇగటట ననగ:8-6
వయససస:18
లగ: పప
1579 RBE1611342
పపరర: మహబ షపసక

1568 RBE0972597
పపరర: జజయత జజససమన యలల మయటట

100-115/690

తగడడ:డ సపసదయయ రరమనబబ యన
ఇగటట ననగ:5-24
వయససస:56
లగ: పప

భరస : వనగకటటసశరరల శగకరశశటట
ఇగటట ననగ:6-184
వయససస:34
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకగడల రరవప మమనగ
ఇగటట ననగ:7-48
వయససస:27
లగ: పప
1576 RBE2518850
పపరర: అనల కలమయర లగజపలల

100-113/584

భరస : ఇమమనయయలల
ఇగటట ననగ:6-25
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : గరగకపరటట వనగకటటేదష
ఇగటట ననగ:6-108
వయససస:27
లగ: ససస స
1573 RBE1108464
పపరర: శశకరగత మమనగ

1565 RBE1726231
పపరర: లకడమ కకలల
ల రగ

1563 RBE1443712
పపరర: షపక మసరసన బ షపక
తగడడ:డ షపక మయబమ ససభబన షపక
ఇగటట ననగ:4/24
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:డ కకగడలల కకలల
ల రగ
ఇగటట ననగ:4-66
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:డ దదవడడ
ఇగటట ననగ:6-25
వయససస:35
లగ: పప
1570 RBE1207126
పపరర: హససనద గరగకపరటట

100-115/689

తగడడ:డ సపసదద పఠరన
ఇగటట ననగ:4/14
వయససస:48
లగ: ససస స

భరస : రరగ మహన బబ జజన
ఇగటట ననగ:4-59
వయససస:25
లగ: ససస స
1567 RBE0972589
పపరర: ఇమమనయయలల యలల మయటట

1562 RBE1879170
పపరర: కరశగబ పఠరన

1587
పపరర: నవన కలమయర బబ మమరరడడ

100-119/508

తగడడ:డ సరగబశవ రరవప బబ మమరరడడ
ఇగటట ననగ:215 N Moore Road
వయససస:32
లగ: పప
100-112/4

1590 RBE1892819
పపరర: యలల మమ నదదనగ

100-114/1

భరస : లగగయయ నదదనగ
ఇగటట ననగ:000
వయససస:45
లగ: ససస స
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