దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
1
RBE1743012
పపరర: నరరరదద గగపప దదసరర

100-81/8

తరడడ:ద ఏడడకకరడలల దదసరర
ఇరటట ననర:1-1
వయససస:21
లర: పప
100-87/4

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:1-1
వయససస:27
లర: ససస స
100-87/6

తరడడ:ద నదగగల మర షపక
ఇరటట ననర:4-45
వయససస:24
లర: ససస స
100-84/32

100-87/8

భరస : అరజ మలమర
ఇరటట ననర:7-33
వయససస:21
లర: ససస స
100-83/36

11
RBE1994466
పపరర: శపశవణణ బరడరర

14
RBE1861624
పపరర: శరరష బబబగ ఆలలటట

17
RBE1209650
పపరర: చననమమ నలర బబ తతల

100-76/357

20
RBE1675990
పపరర: భభలకడమ చననర

భరస : కననయయ పపనసగరటట
ఇరటట ననర:8-00
వయససస:57
లర: ససస స

23
RBE1725845
పపరర: సపయ బబబగ తతకల

100-86/34

26
RBE1955111
పపరర: కకటటశశరమమ బతత
స ల
తరడడ:ద రపమలల బతత
స ల
ఇరటట ననర:8-00
వయససస:60
లర: ససస స

28
RBE0841007
పపరర: రరవపరర శపరద

29
RBE0841247
పపరర: రరవపరర కలమమరర

100-86/493

భరస : రపరబబబగ
ఇరటట ననర:8-5/1
వయససస:35
లర: ససస స

100-91/509

9
RBE1994441
పపరర: బసవరపజ బరడరర

100-84/31

12
RBE1613009
పపరర: సతష కలమమర ఆడడపప

100-84/33

తరడడ:ద సపలశ రపజ ఆడడపప
ఇరటట ననర:5-550
వయససస:22
లర: పప
100-84/34

15
RBE1441823
పపరర: కకషస ర కలమమర పలమర

100-84/35

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర లలట పలమర
ఇరటట ననర:7-235
వయససస:36
లర: పప
100-83/37

18
RBE1209726
పపరర: నదగరసస నలర బబ తతల

100-83/38

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర నలర బబ తతల
ఇరటట ననర:7-363B
వయససస:30
లర: పప
100-76/358

21
RBE1673698
పపరర: వనరకటటశశరరర చననర

100-83/39

తరడడ:ద వనరకయయ చననర
ఇరటట ననర:8-00
వయససస:50
లర: పప
100-86/32

తరడడ:ద వవమరపవప తతకల
ఇరటట ననర:8-00
వయససస:41
లర: పప

భరస : ववववव ववववववववव ववववववववव
ఇరటట ననర:8-00
వయససస:71
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-87/7

భరస : వనరకటటశశరరర చననర
ఇరటట ననర:8-00
వయససస:48
లర: ససస స
100-86/31

6
RBE1807528
పపరర: రమదదవ ఇరర

తరడడ:ద సపశమ బరడరర
ఇరటట ననర:5-101
వయససస:28
లర: పప

భరస : నదగరసస నలర బబ తతల
ఇరటట ననర:7-363B
వయససస:27
లర: ససస స

భరస : రపమగలల బతత
స ల
ఇరటట ననర:8-00
వయససస:60
లర: ససస స

తరడడ:ద రపమయయ
ఇరటట ననర:8-5/1
వయససస:55
లర: ససస స

100-87/242

తరడడ:ద సరసస నస ఆలలటట
ఇరటట ననర:7-230/1
వయససస:22
లర: పప

తరడడ:ద అరకపరపవప అకకసనపలర
ఇరటట ననర:7-360
వయససస:27
లర: ససస స

25
RBE1921360
పపరర: ववववव ववववववववव

8
RBE2491611
పపరర: దసరర ర లకడమ

100-87/3

భరస : కణక శశనస ఇరర
ఇరటట ననర:3-158
వయససస:34
లర: ససస స

తరడడ:ద సపశమ బరడరర
ఇరటట ననర:5-101
వయససస:21
లర: ససస స

13
RBE1810951
పపరర: ససవపరస మలమర

22
RBE1115634
పపరర: కపససలల పపనసగరటట

100-87/5

భరస : దసరర ర జజనయయ
ఇరటట ననర:4-223
వయససస:28
లర: ససస స

తరడడ:ద సపశమ బరడరర
ఇరటట ననర:5-101
వయససస:20
లర: పప

19
RBE1673102
పపరర: కకటటశశరమమ బతత
స ల

5
RBE1993179
పపరర: పపరశత తమమశశటట

3
RBE1744663
పపరర: వనరకటటశశరరర ఒరగగలల
తరడడ:ద కకటయయ ఒరగగలల
ఇరటట ననర:1-1
వయససస:54
లర: పప

భరస : బబలకకషష తమమశశటట
ఇరటట ననర:2-152
వయససస:28
లర: ససస స

7
RBE1953413
పపరర: అమర బబగగమ షపక

16
RBE1161306
పపరర: హరరత అకకసనపలర

100-87/2

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:1-1
వయససస:51
లర: ససస స

4
RBE1749647
పపరర: సరషసత ఒరగగలల

10
RBE1994458
పపరర: బల భబససర బరడరర

2
RBE1730977
పపరర: మహహమ ఒరగగలల

24
RBE1920412
పపరర: వనరకట ససబబరపవప తదడదపలర

100-86/33

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర తదడదపలర
ఇరటట ననర:8-00
వయససస:76
లర: పప
100-86/35

100-86/36
27
RBE1114024
పపరర: పపరష చరదద రపవప చలమర గగరడర

తరడడ:ద పపరయయ చలర గగరడర
ఇరటట ననర:8-04
వయససస:36
లర: పప
100-86/494

30
RBE0841262
పపరర: రరవపరర రపరబబబగ

100-86/495

తరడడ:ద రపమయయ
ఇరటట ననర:8-5/1
వయససస:37
లర: పప
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31
RBE0841270
పపరర: రరవపరర నీసకణ బబబగ

100-86/496

తరడడ:ద రపమయయ
ఇరటట ననర:8-5/1
వయససస:35
లర: పప
34
RBE0720086
పపరర: సపయ కలమమర అలవ

100-86/38

100-86/41

100-87/14

100-86/249

100-81/36

100-86/250

భరస : నదగభలమరప
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:62
లర: ససస స

41
RBE1725811
పపరర: అరబబల బబయ బనదవత

44
RBE1222561
పపరర: మగనరరడడడ దదవరరడడడ

47
RBE1474923
పపరర: షపహహద సయయద

తరడడ:ద నగభలమరప సయయద
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:38
లర: పప
58
RBE1252196
పపరర: పపదమల బవరర
భరస : తతలసప రపమ బవరర
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:39
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-86/42

100-88/660

100-84/36

42
RBE1086496
పపరర: సససదదరపవప పపలపపటట

100-86/248

45
RBE1222579
పపరర: నదగమణణ దదవరరడడడ

100-88/661

భరస : మగనరఏదదద దదవరరడడడ
ఇరటట ననర:8-16
వయససస:28
లర: ససస స
100-81/37

48
RBE1475250
పపరర: జజన బ సయయద

100-84/37

భరస : నదగగల మరప సపహహబ సయయద
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:62
లర: ససస స

50
RBE0696849
పపరర: లకకమ కరధసల

51
RBE1086447
పపరర: రరహనద సయయద

100-86/251

56
RBE1114016
పపరర: ససశల వపరడవలర

59
RBE1384395
పపరర: చనన అమమమయ రపవపరర
భరస : వనరకటటశశరరర రపవపరర
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:62
లర: ససస స

100-86/252

భరస : షహహద సయయద
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:27
లర: ససస స
100-86/254

54
RBE1101203
పపరర: పరమమశ పరశతర

100-86/255

తరడడ:ద అరజయయ పరశతర
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:29
లర: పప
100-86/257

భరస : వర బదహమ చదరర వవలపపరర
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:54
లర: ససస స
100-86/259

39
RBE1497015
పపరర: సససదదవల సయయద

తరడడ:ద పపరపనద చరదద రపవప పపలపపటట
ఇరటట ననర:8-16
వయససస:39
లర: పప

భరస : సససదదరపవప పపలపపటట
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:33
లర: ససస స
100-86/256

100-86/40

తరడడ:ద సససదద సయయద
ఇరటట ననర:8-12/A
వయససస:70
లర: పప

భరస : కకషపషరరడడడ
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:57
లర: ససస స

తరడడ:ద ఖమశర సపహహబ సయయద
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:70
లర: పప

36
RBE0720151
పపరర: కకపపపల వజయ కలమమర

తరడడ:ద నదగగల మరప సపహహబ సయయద
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:38
లర: పప

100-86/253 53
52
RBE1086470
RBE1086520
పపరర: నదగగల మరప సపహహబ సయయద
పపరర: ధనలకడమ పపలపపటట

55
RBE1106690
పపరర: షహహద సయయద

100-85/29

తరడడ:ద కకటటరరడడడ దదవరరడడడ
ఇరటట ననర:8-16
వయససస:34
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర రపవపరర
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:47
లర: పప
49
RBE0696823
పపరర: జజన బ సయయద

38
RBE1955608
పపరర: వనరకటరపవమమ ఉటర

100-86/37

తరడడ:ద సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-10-D
వయససస:41
లర: పప

భరస : పతయ నదయక బనదవత
ఇరటట ననర:8-13/3
వయససస:43
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటపప రరడడడ సరగర
ఇరటట ననర:8-16
వయససస:33
లర: పప
46
RBE1384015
పపరర: శశనవపస రపవప రపవపరర

100-86/39

భరస : రబద ఉటర
ఇరటట ననర:8-12-5
వయససస:68
లర: ససస స

తరడడ:ద శశశదద సయయద
ఇరటట ననర:8-12/A
వయససస:70
లర: పప
43
RBE1086678
పపరర: శశకపనస రరడడడ సరగర

35
RBE0720102
పపరర: అలన నదగలకడమ

33
RBE1312420
పపరర: కకటయయ కకడడదదటట
తరడడ:ద ఆదర కకడడదదటట
ఇరటట ననర:8-10
వయససస:62
లర: పప

భరస : సపయకలమమర
ఇరటట ననర:8-10/3
వయససస:60
లర: ససస స

భరస : జజనయయ
ఇరటట ననర:8-12
వయససస:38
లర: ససస స
40
RBE1676923
పపరర: సససదదవల సయయద

100-86/497

భరస : నరరకన రరవపరర
ఇరటట ననర:8-5/A
వయససస:34
లర: ససస స

తరడడ:ద చకశ ధర రపవప అలవ
ఇరటట ననర:8-10/2
వయససస:63
లర: పప
37
RBE1989730
పపరర: కపరడదత శవపపరశత

32
RBE1313428
పపరర: శశభబరపణణ రరవపరర

57
RBE1252170
పపరర: తతలసపరపమ బవరర

100-86/258

తరడడ:ద వపలమరపమ బవరర
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:43
లర: పప
100-86/260

60
RBE1720333
పపరర: లకకమ భవపన వవలలపరర

100-86/261

తరడడ:ద వర బదహమ చదరర వవలలపరర
ఇరటట ననర:8-17
వయససస:20
లర: ససస స
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61
RBE1086561
పపరర: హరర పపసర

100-86/262

తరడడ:ద వనరకటటసశరరర పపసర
ఇరటట ననర:8-19
వయససస:64
లర: పప
64
RBE1086637
పపరర: నదగరపణణ పపసర

100-86/265

100-86/268

100-86/271

100-86/498

100-86/500

100-86/503

74
RBE1224013
పపరర: కకషష మలలర ల

77
RBE2173169
పపరర: కకరణ కలమమర మమణణకపయల

80
RBE1252360
పపరర: రపఘవదదవ మమణణకపయల

100-86/506

83
RBE0841320
పపరర: చటటటపస లల శశదదవ

100-86/509

86
LHL3930021
పపరర: ఝమనసరపణణ బభరరల
భరస : బకకపత
ఇరటట ననర:8-28-1
వయససస:39
లర: ససస స

100-76/356
88
RBE1676568
పపరర: వనరకట సపయ ఆరజనవయగలల
చటటటపస ద లల
తరడడ:ద వనరకటటశశర రపవప చటటటపస ద లల
ఇరటట ననర:8/28A HYDERABAD HIGH WA
వయససస:23
లర: పప

89
RBE0894014
పపరర: నదరచదర రరడడడ వపరర
తరడడ:ద ససబబబ రరడడ
ఇరటట ననర:8-34/1
వయససస:56
లర: పప

100-86/267

69
LHL3930781
పపరర: సరగజన దదద ణదదసల

100-86/270

72
RBE1224005
పపరర: సరసశత బతత
స ల

100-86/273

భరస : రపమభమరరస బతత
స ల
ఇరటట ననర:8-22
వయససస:53
లర: ససస స
100-86/499

75
RBE0886192
పపరర: మహహష మమనసపటట

100-74/717

తరడడ:ద రగశయయ
ఇరటట ననర:8-23
వయససస:49
లర: పప
100-86/501

78
RBE0954702
పపరర: రపజవ తదజ మమణణకపయల

100-86/502

తరడడ:ద కకరణ కలమమర మమణణకపయల
ఇరటట ననర:8-26
వయససస:29
లర: పప
100-86/504

81
RBE2173177
పపరర: కమలమమ చటటటపస ద లల

100-86/505

భరస : ఆరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-27
వయససస:79
లర: ససస స
100-86/507

భరస : వనరకటటశశరపరపవప
ఇరటట ననర:8-28
వయససస:50
లర: ససస స

తరడడ:ద ఆరజనవయగలల చటటపస ద లల
ఇరటట ననర:8-28
వయససస:57
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-86/272

భరస : రపమచరదదరపవప మమణణకపయల
ఇరటట ననర:8-26
వయససస:71
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటరతనర
ఇరటట ననర:8-27
వయససస:87
లర: పప
85
RBE2173193
పపరర: వనరకటటశశర రపవప చటటపస ద లల

71
RBE1223981
పపరర: రపమభమరరస బతత
స ల

66
LHL3932704
పపరర: అరరణకలమమరర జకపస

భరస : కకటటశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-21
వయససస:62
లర: ససస స

తరడడ:ద రపమచరదదరపవప
ఇరటట ననర:8-24
వయససస:52
లర: పప

తరడడ:ద కకరణ కలమమర మమణణకపయల
ఇరటట ననర:8-26
వయససస:28
లర: ససస స
82
RBE2173185
పపరర: ఆరజనవయగలల చటటటపస ద లల

100-86/269

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర మలలర ల
ఇరటట ననర:8-22
వయససస:28
లర: పప

భరస : కకరణగసమమర
ఇరటట ననర:8-24
వయససస:46
లర: ససస స
79
RBE1105049
పపరర: సరజనద మమణణకపయల

68
LHL3930245
పపరర: కకటటశశరరపవప దదద ణదదసల

100-86/264

భరస : శశనవపస రపవప జకపస
ఇరటట ననర:8-19-1
వయససస:48
లర: ససస స

తరడడ:ద కకటయయ బతత
స ల
ఇరటట ననర:8-22
వయససస:58
లర: పప

భరస : ఏడడకకరడలల
ఇరటట ననర:8-22
వయససస:43
లర: ససస స
76
RBE2173151
పపరర: వనరకటరమణ మమణణకపయల

100-86/266

తరడడ:ద లకమయయ
ఇరటట ననర:8-21
వయససస:67
లర: పప

తరడడ:ద మననయయ
ఇరటట ననర:8-22
వయససస:48
లర: పప
73
RBE0673079
పపరర: దదసరర శపరతమమ

65
LHL3932472
పపరర: శశనవపస రపవప జకపస

63
RBE1086611
పపరర: దసరర భవపన పపసర
తరడడ:ద హరర పపసర
ఇరటట ననర:8-19
వయససస:30
లర: ససస స

తరడడ:ద పపనకపలల జకపస
ఇరటట ననర:8-19-1
వయససస:48
లర: పప

భరస : శవ కకషపష పప దసదటటరర
ఇరటట ననర:8-20
వయససస:28
లర: ససస స
70
RBE0673087
పపరర: దదసరర ఏడడకకరడలల

100-86/263

భరస : హరర పపసర
ఇరటట ననర:8-19
వయససస:58
లర: ససస స

తరడడ:ద హరర పపసర
ఇరటట ననర:8-19
వయససస:26
లర: ససస స
67
RBE1160795
పపరర: నదగలకడమ పప దసదటటరర

62
RBE1086595
పపరర: నదగ కలమమరర పపసర

100-86/508
84
RBE1049577
పపరర: వనరకటలకడమ సపరధధర చటటటపస ద లల

తరడడ:ద వనరకటటసశర రపవప చతపస ద లల
ఇరటట ననర:8-28
వయససస:28
లర: ససస స
100-86/510

87
LHL3930039
పపరర: బకకపత బభరరల

100-86/511

తరడడ:ద వనరకటససబదహమణయర
ఇరటట ననర:8-28-1
వయససస:46
లర: పప
100-83/40

90
RBE0894089
పపరర: భభ లకకమ వపరర

100-83/41

భరస : నదరచదర రరడడడ
ఇరటట ననర:8-34/1
వయససస:46
లర: ససస స
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91
RBE1682137
పపరర: సపయరపర చదరగగరడర

100-81/38

తరడడ:ద ససబబబరపవప
ఇరటట ననర:8-36
వయససస:21
లర: పప
94
RBE1313683
పపరర: అనరత లకడమ చరగగరడర

100-86/514

100-86/517

100-86/520

100-86/527

100-86/530

100-91/511

104
LHL3932159
పపరర: రపఘవయయ కలరపకలల

107
LHL2691897
పపరర: శశనవపసరపవప మగలలకకరర

110
RBE1475540
పపరర: సతష కలమమర చరత

100-86/533

113
RBE1377622
పపరర: సరధదయరపణణ చరతద

100-86/524

116
RBE1223965
పపరర: వనరకపయమమ మగరలచరర
భరస : హనసమరతతరపవప మగరలచరర
ఇరటట ననర:8-43/13
వయససస:40
లర: ససస స

118
RBE1730894
పపరర: నదగ మణణ మగరలచరర

119
RBE1425306
పపరర: యయసస మమతరగర

100-87/491

తరడడ:ద హనసమరతత రపవప మగరలచరర
ఇరటట ననర:8-43/13
వయససస:22
లర: ససస స

తరడడ:ద మమణణకయర మమతరగర
ఇరటట ననర:8-44
వయససస:75
లర: పప

100-86/516

99
RBE0720292
పపరర: అమర రపమలరగరశశరరపవప

100-86/519

102
LHL3932142
పపరర: మటట యయ పస లల

100-86/522

తరడడ:ద రపమసపశమ
ఇరటట ననర:8-42-1
వయససస:57
లర: పప
100-86/528

105
LHL3932340
పపరర: నదగమమ కలరపకలల

100-86/529

భరస : రపఘవయయ
ఇరటట ననర:8-43-1
వయససస:72
లర: ససస స
100-86/531

108
RBE0204206
పపరర: బబలకకటయయ మగరలచరర

100-91/510

తరడడ:ద రపమయయ
ఇరటట ననర:8-43/2
వయససస:36
లర: పప
100-84/38

111
LHL3930492
పపరర: జజయత చరతద

100-86/532

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-43-3
వయససస:45
లర: ససస స
100-86/534

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-43-3
వయససస:25
లర: ససస స

తరడడ:ద హనసమరతత రపవప మగరలచరర
ఇరటట ననర:8-43/13
వయససస:23
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-86/521

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర చరత
ఇరటట ననర:8-43-3
వయససస:25
లర: పప

తరడడ:ద పసదశరభగలరగర
ఇరటట ననర:8-43-3
వయససస:51
లర: పప
115
RBE1223924
పపరర: నదగమణణ మగరలచరర

101
LHL2691574
పపరర: శవ పస లల

96
LHL3932514
పపరర: ససనరద గగరడపనవన

తరడడ:ద లకడమ నదరపయణ
ఇరటట ననర:8-42
వయససస:51
లర: పప

తరడడ:ద ససబబయయ
ఇరటట ననర:8-43-2
వయససస:47
లర: పప

భరస : బబలకకటటశశరపవప
ఇరటట ననర:8-43/2
వయససస:30
లర: ససస స
112
LHL3930500
పపరర: వనరకటటశశరరర చరతద

100-86/518

తరడడ:ద చనపపలర యయ
ఇరటట ననర:8-43-1
వయససస:77
లర: పప

తరడడ:ద రపఘవయయ
ఇరటట ననర:8-43-1
వయససస:43
లర: పప
109
RBE0650564
పపరర: అరజల మగరలచర

98
RBE0720284
పపరర: హనసమరతరపవప గగరడపనవన

100-86/513

భరస : హనసమరతరపవప
ఇరటట ననర:8-37/2
వయససస:42
లర: ససస స

భరస : మటట యయ
ఇరటట ననర:8-42-1
వయససస:52
లర: ససస స

భరస : హనసమరతరపవప
ఇరటట ననర:8-43-1
వయససస:40
లర: ససస స
106
LHL3932357
పపరర: హనసమరతరపవప కలరపకలల

100-86/515

తరడడ:ద పటబటభరపమయయ
ఇరటట ననర:8-37/2
వయససస:45
లర: పప

భరస : రపమలరగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-42
వయససస:43
లర: ససస స
103
LHL2691681
పపరర: ఉమ కలరపకలల

95
RBE1313758
పపరర: ససబబబరపవప చరగగరడర

93
RBE1061530
పపరర: సపయ నవన చరగగరడర
తరడడ:ద ససబబబరపవప చరగగరడర
ఇరటట ననర:8-36
వయససస:27
లర: పప

తరడడ:ద నరసయయ చరగగరడర
ఇరటట ననర:8-36
వయససస:52
లర: పప

భరస : పటబటభరపమయయ
ఇరటట ననర:8-37/2
వయససస:62
లర: ససస స
100
RBE0720300
పపరర: అమర అనరత లకడమ

100-86/512

తరడడ:ద ససబబబరపవప చరగగరడర
ఇరటట ననర:8-36
వయససస:27
లర: ససస స

భరస : ససబబబరపవప చరగగరడర
ఇరటట ననర:8-36
వయససస:42
లర: ససస స
97
LHL3932522
పపరర: అరరణకలమమరర గగరడపనవన

92
RBE1061522
పపరర: అశశన చరగగరడర

114
RBE1223940
పపరర: హనసమరతతరపవప మగరలచరర

100-86/523

తరడడ:ద రపమయయ మగరలచరర
ఇరటట ననర:8-43/12
వయససస:46
లర: పప
100-86/525

117
RBE1726033
పపరర: శవ కకటటశశర రపవప మగరలచరర

100-86/526

తరడడ:ద హనసమరతత రపవప మగరలచరర
ఇరటట ననర:8-43/13
వయససస:21
లర: పప
100-86/535

120
RBE0720367
పపరర: మమరపర సపరబబదజయర

100-86/536

భరస : నదరపయణ
ఇరటట ననర:8-46-1
వయససస:61
లర: ససస స
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121
RBE0841254
పపరర: రపమయయ రరవపరర

100-86/537

తరడడ:ద బకర రరవపరర
ఇరటట ననర:8-47
వయససస:70
లర: పప
124
LHL2693422
పపరర: గరగమమ సరగనబబ యన

100-86/539

100-86/542

100-84/40

100-86/546

తరడడ:ద హనసమయయ మగరలచరర
ఇరటట ననర:8-52-19
వయససస:75
లర: పప
139
RBE1862887
పపరర: రపమగలమమ మగరలచరర
భరస : రపమయయ మగరలచరర
ఇరటట ననర:8-52-19
వయససస:70
లర: ససస స
142
RBE0989576
పపరర: బబబ అరకలశర
భరస : రపజ
ఇరటట ననర:8-53
వయససస:39
లర: ససస స
145
RBE1384544
పపరర: రమణ గగల

భరస : రపమసపశమ
ఇరటట ననర:8-57
వయససస:54
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-84/41

134
LHL3932480
పపరర: వనరకటటశశరరర దదకకరడ

100-86/544

137
RBE1807296
పపరర: శవ కకటటశశరరపవప మగరలచరర

140
RBE1862911
పపరర: శవ కలమమరర చదలమగరరర

143
RBE0719971
పపరర: దదరరససనదల శశషమమ

100-86/556

146
RBE2173235
పపరర: వనరకటనరరరరడడడ కకలమ

100-86/548

149
RBE0720037
పపరర: పవన కలమమర అరబటట
తరడడ:ద రపమ మభరరస
ఇరటట ననర:8-57
వయససస:33
లర: పప

100-86/543
132
LHL2693893
పపరర: సపయభబససరరపవప
సరగనబబ యన
తరడడ:ద పపరష చరదదరపవప సరగనబబ యన
ఇరటట ననర:8-51
వయససస:40
లర: పప

135
RBE1863042
పపరర: ఆరజనవయగలల మదదదకలరట

100-86/545

138
RBE1862853
పపరర: లకడమ శవ పపరశత మదదదకలరట

100-86/549

భరస : ఆరజనవయగలల మదదదకలరట
ఇరటట ననర:8-52-19
వయససస:25
లర: ససస స
100-86/551

141
RBE0989568
పపరర: రపజ అరకలశర

100-86/552

తరడడ:ద ససబబబరపవప
ఇరటట ననర:8-53
వయససస:40
లర: పప
100-86/554

144
RBE0719989
పపరర: బబలల గగలర మరదల

100-86/555

తరడడ:ద పపలర యయ గగలర మరదల
ఇరటట ననర:8-55
వయససస:33
లర: పప
100-86/557

తరడడ:ద నరరరరడడడ
ఇరటట ననర:8-56
వయససస:64
లర: పప
100-86/559

100-84/39

తరడడ:ద చన కకటయయ మదదదకలరట
ఇరటట ననర:8-52/19
వయససస:35
లర: పప

భరస : హనసమరతరపవప
ఇరటట ననర:8-55
వయససస:58
లర: ససస స

భరస : శశనస గగల
ఇరటట ననర:8-56
వయససస:37
లర: ససస స
148
RBE0448738
పపరర: బసవకలమమరర అరబటట

131
RBE1475466
పపరర: గగరరబదహమర పయమయవపల

భరస : శవ కకటటశశర రపవప మగరలచరర
ఇరటట ననర:8-52-19
వయససస:20
లర: ససస స
100-86/553

100-86/541

భరస : ఆరజనవయగలల పయమయవపల
ఇరటట ననర:8-51
వయససస:39
లర: ససస స

తరడడ:ద ఆరజనవయగలల మగరలచరర
ఇరటట ననర:8-52-19
వయససస:28
లర: పప
100-86/550

126
LHL3932100
పపరర: శరరష సరగనబబ యన

100-75/1034 129
128
RBE1474741
RBE1475441
పపరర: వరపరజనవయగలల పయమయవపల
పపరర: లరగమమ పయమయవపల

తరడడ:ద పపచచయయ దదకకరడ
ఇరటట ననర:8-52/15
వయససస:41
లర: పప
100-86/547

100-86/538

భరస : సపయభబససరరపవప
ఇరటట ననర:8-50
వయససస:38
లర: ససస స

తరడడ:ద ఆరజనవయగలల పయమయవపల
ఇరటట ననర:8-51
వయససస:26
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-52-1
వయససస:37
లర: పప
136
RBE1807288
పపరర: రపమయయ మగరలచరర

100-86/540

తరడడ:ద ఆరజనవయగలల పయమయవపల
ఇరటట ననర:8-51
వయససస:24
లర: పప

తరడడ:ద గగరవయయ పయమయవపల
ఇరటట ననర:8-51
వయససస:49
లర: పప
133
RBE0116079
పపరర: శవనదగరశశరరపవప కరభరపపటట

125
LHL3931102
పపరర: సపయబబబగ సరగనబబ యన

123
RBE1054584
పపరర: జయ కకషష చలర గరరర
తరడడ:ద శశనవపస రపవప చలర గరరర
ఇరటట ననర:8-49
వయససస:28
లర: పప

తరడడ:ద పపరష చరదదరపవప
ఇరటట ననర:8-50
వయససస:37
లర: పప

భరస : సపయబబబగ సరగనబబ యన
ఇరటట ననర:8-50
వయససస:29
లర: ససస స
130
RBE1475458
పపరర: ఆరజనవయగలల పయమయవపల

100-76/359

తరడడ:ద శశనవపస రపవప చలర గరరర
ఇరటట ననర:8-49
వయససస:24
లర: పప

భరస : పపరషచరదదరపవప
ఇరటట ననర:8-50
వయససస:56
లర: ససస స
127
RBE1312602
పపరర: దసరర సరగనబబ యన

122
RBE1676261
పపరర: మగరళ కకషష చలర గరరర

147
LHL3932605
పపరర: శశనవపసరపవప అరబటట

100-86/558

తరడడ:ద రపమ మభరరస
ఇరటట ననర:8-57
వయససస:44
లర: పప
100-86/560

150
RBE0723767
పపరర: ససజనయ అరబటట

100-86/561

భరస : పవన కలమమర
ఇరటట ననర:8-57
వయససస:31
లర: ససస స

Page 7 of 53

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
151
RBE1673243
పపరర: సపయపదసనన కలమమర పపలమర

100-76/360

తరడడ:ద ఇననయయ పపలమర
ఇరటట ననర:8-58
వయససస:23
లర: పప
154
RBE1086389
పపరర: ససనతద చలవపదద

100-86/564

100-86/567

100-86/570

100-88/662

100-86/573

100-86/576

భరస : నదగరశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-66
వయససస:32
లర: ససస స
172
RBE1115568
పపరర: సససదదరపవప మమచదటట

100-86/577

భరస : వనరకటటశశరరర రపపస లల
ఇరటట ననర:8-70
వయససస:39
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-81/39

167
RBE1673789
పపరర: శశదదవ వరఎమఎసఇటటటటఐ

100-86/582

100-88/663

159
RBE1086645
పపరర: హనసమరతరపవప శశషo

100-86/569

162
RBE1313733
పపరర: రవకలమమర సపగర

100-86/571

165
RBE1676881
పపరర: నవన కలమమర సపగర

100-86/572

తరడడ:ద బగగర యయ సపగర
ఇరటట ననర:8-61 MANSHURSHAPETA
వయససస:26
లర: పప
100-86/574

168
RBE1676907
పపరర: శశదదవ వరరశశటట

100-86/575

తరడడ:ద నదరపయణ వరఎమఎసఇటటటటఐ
ఇరటట ననర:8-64
వయససస:22
లర: ససస స

తరడడ:ద నదరపయణ వరరశశటట
ఇరటట ననర:8-64 MANSHURSHA PETA
వయససస:22
లర: ససస స

170
RBE0448845
పపరర: వనరకటససబబయయ కలమమరశశటట

171
RBE0448886
పపరర: ససదదకర కలమమరశశటట

100-86/578

173
LHL2691202
పపరర: నదగరశశర రపవప పసరరమమళర

176
RBE1425470
పపరర: షమ షపక

179
LHL3930229
పపరర: కకరడమమ రపపస లల
భరస : పపపపరపవప
ఇరటట ననర:8-70
వయససస:69
లర: ససస స

100-86/579

తరడడ:ద వనరకటససబబయయ
ఇరటట ననర:8-66-6
వయససస:35
లర: పప
100-86/580

174
RBE0116129
పపరర: నరసపరహరపవప గగల

100-86/581

భరస : రరగయయ
ఇరటట ననర:8-66-7
వయససస:42
లర: ససస స
100-86/583

భరస : జజన షపక
ఇరటట ననర:8-69/1
వయససస:31
లర: ససస స
100-85/30

100-86/566

తరడడ:ద బగగర యయ సపగర
ఇరటట ననర:8-61
వయససస:29
లర: పప

తరడడ:ద పపచచయయ పసరరమమళర
ఇరటట ననర:8-66-7
వయససస:37
లర: పప

తరడడ:ద ఆరజనవయగలల బబ జజ
ఇరటట ననర:8-69
వయససస:25
లర: పప
178
RBE1160753
పపరర: సశరరప దదవ గగరశర

161
RBE1441773
పపరర: వనరకట రపమయయ సపగర

164
RBE1222520
పపరర: పపషపలత సపగర

156
RBE1086926
పపరర: భభలకడమ చలవపదద

తరడడ:ద ఆరజనవయగలల శశషO
ఇరటట ననర:8-60
వయససస:43
లర: పప

తరడడ:ద తమమయయ
ఇరటట ననర:8-66-6
వయససస:57
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటసశరరర మమచదటట
ఇరటట ననర:8-66/7
వయససస:36
లర: పప
175
RBE1725910
పపరర: శశనస బబ జజ

100-86/568

తరడడ:ద బగగర యయ సపగర
ఇరటట ననర:8-61
వయససస:28
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకట ససబబబరపవప
ఇరటట ననర:8-64
వయససస:34
లర: పప
169
RBE0841080
పపరర: పసరరమమళర శశదదవ

158
RBE1958347
పపరర: ససరదరయ సపగర

100-86/563

భరస : మగతదయలల చలవపదద
ఇరటట ననర:8-58
వయససస:55
లర: ససస స

తరడడ:ద పసదద గగరవయయ సపగర
ఇరటట ననర:8-61
వయససస:74
లర: పప

తరడడ:ద బగగర యయ సపగర
ఇరటట ననర:8-61
వయససస:29
లర: పప
166
RBE0720060
పపరర: నదగరశశర రపవప కకమరరశశటట

100-86/565

భరస : సరదదప సపగర
ఇరటట ననర:8-58
వయససస:22
లర: ససస స

భరస : హనసమరతరపవప శశషO
ఇరటట ననర:8-60
వయససస:41
లర: ససస స
163
RBE1222512
పపరర: రవ సపగర

155
RBE1086546
పపరర: లకమమమ పపళర

153
RBE1086371
పపరర: వనరకటటశశరరర చలవపదద
తరడడ:ద మగతదయలల చలవపదద
ఇరటట ననర:8-58
వయససస:40
లర: పప

భరస : ఎననయయ పపళర
ఇరటట ననర:8-58
వయససస:46
లర: ససస స

తరడడ:ద ఇననయయ పపలర
ఇరటట ననర:8-58
వయససస:26
లర: ససస స
160
RBE1086660
పపరర: లకడమ శశషo

100-86/562

తరడడ:ద రపఘవయయ
ఇరటట ననర:8-58
వయససస:69
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర చలవపదద
ఇరటట ననర:8-58
వయససస:31
లర: ససస స
157
RBE1312842
పపరర: నదగలకడమ పపలర

152
LHL2690220
పపరర: మగతదయలల చలవపదద

177
RBE1425603
పపరర: జజన షపక

100-88/664

తరడడ:ద హసన అహమమద షపక
ఇరటట ననర:8-69/1
వయససస:36
లర: పప
100-86/584

180
LHL3932811
పపరర: జగసపరబశవరపవప రపపస లల

100-86/585

తరడడ:ద పపపపరపవప
ఇరటట ననర:8-70
వయససస:40
లర: పప
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181
RBE0720078
పపరర: రపపస లల సశరరపదదవ

100-86/586

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-70
వయససస:38
లర: ససస స
184
RBE2173250
పపరర: పపపపరపవప పపపస లల

100-86/589

100-86/591

100-87/492

100-86/596

100-86/599

191
RBE2173268
పపరర: మరపబ సయయద

194
RBE0115964
పపరర: సససదదవల సయయద

197
LHL3931110
పపరర: మలలర శశరర గగరడద

100-83/42

తరడడ:ద అపపపరపవప గగరటట
ఇరటట ననర:8-76
వయససస:46
లర: పప

200
RBE1161462
పపరర: పపదయమరక గగరటట

203
LHL2693661
పపరర: రపమకకశషష చరతకకశరదద

తరడడ:ద శవ వనరకట మరగరశశర రపవప వరగర
ఇరటట ననర:8-76
వయససస:23
లర: పప

తరడడ:ద ససబబయయ
ఇరటట ననర:8-76
వయససస:57
లర: పప

205
RBE1730753
పపరర: ఆదదలకడమ వరగర

206
RBE2173292
పపరర: ఇననయయ గగల

100-87/493

భరస : శవవనరకటమరగరశశరరపవప వరగర
ఇరటట ననర:8-76
వయససస:46
లర: ససస స

తరడడ:ద నరసయయ గగల
ఇరటట ననర:8-76/1
వయససస:76
లర: పప

208
RBE0587782
పపరర: మమరపర నదరపయణ

209
RBE0720094
పపరర: మమరపర వనరకట రమణ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-86/594

100-86/608

తరడడ:ద నదరపయణ
ఇరటట ననర:8-76-1
వయససస:43
లర: పప

100-86/590

189
RBE1101195
పపరర: బగచచబబబగ బబ గర వరపప

100-86/593

192
RBE2173276
పపరర: ఉసపసన సయయద

100-86/595

తరడడ:ద మసపసన
ఇరటట ననర:8-73/2
వయససస:42
లర: పప
100-86/597

195
RBE0850016
పపరర: భవనదరర ససతరపవమమ

100-86/598

భరస : రగశయయ
ఇరటట ననర:8-74
వయససస:78
లర: ససస స
100-86/600

198
RBE1672922
పపరర: మరగమమ ఎలగపపడడ

100-74/718

భరస : అపపరపవప ఎలగపపడడ
ఇరటట ననర:8-76
వయససస:50
లర: ససస స
100-86/601

201
RBE1682152
పపరర: శవ వనరకట మరగరశశర రపవప
వరగర
భరధసవప: ససలల
ఇరటట ననర:8-76
వయససస:53
లర: పప

100-86/602

100-86/604

204
LHL2693653
పపరర: లకడమ చరతకకశరదద

100-86/605

భరస : ఆదదనదరపయణ గగరటట
ఇరటట ననర:8-76
వయససస:37
లర: ససస స
100-86/603

186
RBE0841155
పపరర: పసరటట సపహహబ షపక

తరడడ:ద ససబబబరపవప బబ గర వరపప
ఇరటట ననర:8-73
వయససస:27
లర: పప

భరస : లకమయయ
ఇరటట ననర:8-75
వయససస:37
లర: ససస స

199
RBE1160613
పపరర: ఆదదనదరపయణ గగరటట

తరడడ:ద బరగపరయయ
ఇరటట ననర:8-76-1
వయససస:63
లర: పప

100-86/592

తరడడ:ద మసపసన
ఇరటట ననర:8-73-2
వయససస:37
లర: పప

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-75
వయససస:38
లర: పప

202
RBE1830389
పపరర: దదవ వర పదసపద వరగర

188
RBE1114040
పపరర: ఫపతమమ షపక

100-86/588

తరడడ:ద ఖమసపర
ఇరటట ననర:8-72
వయససస:45
లర: పప

భరస : మసపసన
ఇరటట ననర:8-73/2
వయససస:58
లర: ససస స

తరడడ:ద సససదలర
ఇరటట ననర:8-73/2
వయససస:59
లర: పప
196
LHL3930187
పపరర: లకమయయ గగరడద

100-81/40

భరస : పసరటట సపహహబ షపక
ఇరటట ననర:8-72
వయససస:35
లర: ససస స

తరడడ:ద ససబబరపవప బబ గర వరపప
ఇరటట ననర:8-73
వయససస:22
లర: ససస స
193
RBE2173284
పపరర: మసపసన సయయద

185
RBE1441781
పపరర: పదదమవత బబ డడడ

183
RBE2173243
పపరర: వనరకటటశశరరర రపపస లల
తరడడ:ద పపపపరపవప రపపస లల
ఇరటట ననర:8-70
వయససస:45
లర: పప

భరస : సససదయయ బబ డడడ
ఇరటట ననర:8-72
వయససస:60
లర: ససస స

భరస : వనరకట రమణ పరరమ
ఇరటట ననర:8-72
వయససస:41
లర: ససస స
190
RBE1863364
పపరర: ససరదరయ బబ గర వరపప

100-86/587

భరస : జగ సపరబశవ రపవప రపపస లల
ఇరటట ననర:8-70
వయససస:28
లర: ససస స

తరడడ:ద రరగయయ
ఇరటట ననర:8-70
వయససస:78
లర: పప
187
RBE1086892
పపరర: మలలర సశరర పరరమ

182
RBE1160837
పపరర: నరమల రపపస లల

భరస : రపమకకశషష
ఇరటట ననర:8-76
వయససస:53
లర: ససస స
100-86/606

207
RBE0448993
పపరర: శవపపరశత మమరర

100-86/607

భరస : వనరకయరమణ
ఇరటట ననర:8-76-1
వయససస:37
లర: ససస స
100-86/609

210
RBE0587832
పపరర: భబగయ లకడమ గగఱఱ ర

100-86/610

తరడడ:ద ఆరజనవయగలల గగఱఱ ర
ఇరటట ననర:8-79
వయససస:33
లర: ససస స
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211
RBE1061480
పపరర: శశనవపస గగఱఱ ర

100-86/611

తరడడ:ద ఆరజనవయగలల గగఱఱ ర
ఇరటట ననర:8-79
వయససస:28
లర: పప
214
LHL2692705
పపరర: వనరకటటశశరరర గగఱఱ ర

100-86/614

100-86/617

100-86/620

218
LHL3932449
పపరర: మలర ఖమరజ నరపవప ఆకక

221
RBE1086769
పపరర: మధస కలమమర మగసయర

100-86/623

224
RBE1222462
పపరర: రపజరశ అకక

227
RBE1921436
పపరర: నవయ గగరశర

తరడడ:ద రమణద నదయక రపమమవతత
ఇరటట ననర:8-81 SIVALAYAM VEEDHI
వయససస:23
లర: ససస స

తరడడ:ద బదహమర గగరశర
ఇరటట ననర:8-82
వయససస:23
లర: ససస స

229
RBE2173326
పపరర: శశనవపసరపవప మగశయర

230
RBE0850040
పపరర: ససభబన షపక

100-86/626

తరడడ:ద తరరపతయయ
ఇరటట ననర:8-82
వయససస:46
లర: పప
232
RBE0449488
పపరర: ఖసదదవన షపక

100-86/629

తరడడ:ద తరరపతయయ
ఇరటట ననర:8-84
వయససస:41
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-86/621

100-86/632

236
RBE0720342
పపరర: పపడడ సససదదరపవప

100-88/665

239
RBE0720128
పపరర: బలమగడడ శవ కలమమరర
భరస : చనన పపరడడ
ఇరటట ననర:8-84
వయససస:38
లర: ససస స

219
RBE0115956
పపరర: సతష బబబగ ఆకక

100-86/619

222
RBE1862770
పపరర: వనరకట మమధసరర మగశయర

100-86/622

225
RBE1640986
పపరర: నగరశ నదయక రపమవతయగ

100-86/624

తరడడ:ద రమణ నదయక రపమవతయగ
ఇరటట ననర:8-81 SIVALAYAM BACK SIDE
వయససస:22
లర: పప
100-84/42

228
RBE2173318
పపరర: వనరకటబదవమమ మగశయర

100-86/625

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-82
వయససస:43
లర: ససస స
100-86/627

231
RBE0449447
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-86/628

భరస : ఆబగదల జవల
ఇరటట ననర:8-83
వయససస:82
లర: ససస స
100-86/630

234
RBE0587873
పపరర: మమమమగననసప షపక

100-86/631

భరస : చరద బబషప
ఇరటట ననర:8-83
వయససస:32
లర: ససస స
100-86/633

తరడడ:ద మలర యయ
ఇరటట ననర:8-83/2
వయససస:33
లర: పప
100-86/635

100-86/616

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర మగశయర
ఇరటట ననర:8-81
వయససస:24
లర: ససస స

తరడడ:ద ససభబన
ఇరటట ననర:8-83
వయససస:36
లర: పప

తరడడ:ద తరరపతయయ మగశపయమ
ఇరటట ననర:8-83
వయససస:48
లర: పప
238
LHL3932076
పపరర: లకమయయ మభయసపయర

233
RBE0587857
పపరర: షపక చరద బబషప

216
RBE1223882
పపరర: పపవన గగఱఱ ర

తరడడ:ద మలర ఖమరజ నరపవప
ఇరటట ననర:8-81
వయససస:37
లర: పప

తరడడ:ద ఖమసపర సససదద
ఇరటట ననర:8-82/1
వయససస:42
లర: పప

తరడడ:ద ఆబగదల జవల
ఇరటట ననర:8-83
వయససస:50
లర: పప
235
RBE1115519
పపరర: వనరకటటసశరరర మగశపయమ

100-86/618

తరడడ:ద మలర కపరరజన రపవప అకక
ఇరటట ననర:8-81
వయససస:38
లర: పప
100-87/494

100-86/613

తరడడ:ద బదహమర గగఱఱ ర
ఇరటట ననర:8-80
వయససస:29
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర మగసయర
ఇరటట ననర:8-81
వయససస:31
లర: పప

భరస : అకక రపజరశ కకతస
ఇరటట ననర:8-81
వయససస:29
లర: ససస స
226
RBE1641208
పపరర: బరగపరర రపమమవతత

100-86/615

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-81
వయససస:57
లర: పప

తరడడ:ద మలర కపరరజన రపవప ఆకక
ఇరటట ననర:8-81
వయససస:34
లర: పప
223
RBE1921428
పపరర: రపజరశశరర కకతస

215
LHL2693737
పపరర: ససతదరపవమమ గగరశర

213
LHL2691822
పపరర: భదహమర గగరశర
తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-80
వయససస:48
లర: పప

భరస : బదహమర
ఇరటట ననర:8-80
వయససస:45
లర: ససస స

భరస : మలర ఖమరజనరపవప
ఇరటట ననర:8-81
వయససస:52
లర: ససస స
220
RBE0801480
పపరర: రరజత కలమమర ఆకక

100-86/612

భరస : ఆరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-79
వయససస:49
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-80
వయససస:45
లర: పప
217
LHL3932431
పపరర: అననపపరష ఆకక

212
RBE2173300
పపరర: భదదదవత గగరశర

237
LHL3931128
పపరర: రమణ మగతయర

100-86/634

భరస : లకమయయ
ఇరటట ననర:8-84
వయససస:35
లర: ససస స
100-86/636

240
RBE1161488
పపరర: మననజ కలమమర మగశయర

100-86/637

తరడడ:ద శశనవపసరపవప మగశయర
ఇరటట ననర:8-84
వయససస:27
లర: పప
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241
RBE1952829
పపరర: భవన గపరర పపటట

100-86/638

భరస : రవ కలమమర గపరర పపటట
ఇరటట ననర:8-85
వయససస:21
లర: ససస స
244
LHL3930468
పపరర: వనరకటశవరపమకకశషష మగశయర

242
RBE1952852
పపరర: రవ కలమమర గపరర పపటట
తరడడ:ద మసపసన రపవప గపరర పపటట
ఇరటట ననర:8-85
వయససస:28
లర: పప

100-86/642

తరడడ:ద కకటయయ
ఇరటట ననర:8-86
వయససస:37
లర: పప

245
RBE0456772
పపరర: మగషయర అరరణద జజయత

తరడడ:ద ఏడడకకరదలల
ఇరటట ననర:8-86
వయససస:33
లర: పప

తరడడ:ద లకడమ నదరపయణ
ఇరటట ననర:8-86/1
వయససస:31
లర: పప
253
RBE0116020
పపరర: పపచచయయచరతకకశరద

100-86/651

100-86/654

100-86/657

100-86/660

తరడడ:ద శశనస చగపపర
ఇరటట ననర:8-89
వయససస:25
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

257
RBE2173367
పపరర: చననమమమయ చరత కకశరద

260
RBE0449645
పపరర: వనరకమమ చగపపర

263
RBE0580191
పపరర: సపపర వనరకటటశశరరర

100-83/43

266
RBE1160423
పపరర: అనధరపధ పపశర

100-86/652

269
RBE0587881
పపరర: పపషపలత చగపపర
తరడడ:ద వనరకట రపమయయ
ఇరటట ననర:8-89
వయససస:33
లర: ససస స

100-86/647
249
RBE2173359
పపరర: సయద మమభగ ససభబన సయద

252
LHL3931557
పపరర: వనరకటటశశరరర చరతకకశరదద

100-86/650

255
RBE0720144
పపరర: కకటటశశర రపవప చరతకకశరదద

100-86/653

తరడడ:ద పపచచయయ
ఇరటట ననర:8-87
వయససస:33
లర: పప
100-86/655

258
RBE1251875
పపరర: జయదదవ ఆకలరపత

100-86/656

తరడడ:ద సతయనదరపయణ ఆకలరపత
ఇరటట ననర:8-87/1
వయససస:26
లర: పప
100-86/658

261
RBE2173375
పపరర: రమణమమ చగపపర

100-86/659

భరస : రమణయయ
ఇరటట ననర:8-88
వయససస:69
లర: ససస స
100-86/661

264
RBE0720169
పపరర: పదమ చగపపర

100-86/662

భరస : కకటటశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-88
వయససస:50
లర: ససస స
100-83/44

భరస : వనరకట కకటటశశరపవప పపశర
ఇరటట ననర:8-88/1
వయససస:36
లర: ససస స
100-85/31

100-86/644

తరడడ:ద పపచచయయ
ఇరటట ననర:8-87
వయససస:35
లర: పప

తరడడ:ద కకటటశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-88
వయససస:32
లర: పప

తరడడ:ద వనరకట నదరపయణ పపశర
ఇరటట ననర:8-88/1
వయససస:38
లర: పప
268
RBE1584226
పపరర: రపజరష చగపపర

100-86/649

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-88
వయససస:44
లర: ససస స

తరడడ:ద రమణయయ
ఇరటట ననర:8-88
వయససస:48
లర: పప
265
RBE1160415
పపరర: కకటటశశర రపవప పపశర

254
RBE0116061
పపరర: చనన చరతకకశరద

246
RBE0456806
పపరర: మగషయర వనరకట ససతరపవమమ

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-86
వయససస:51
లర: పప

భరస : పపచచయయ
ఇరటట ననర:8-87
వయససస:49
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకట కకషషరపవప
ఇరటట ననర:8-87/2
వయససస:56
లర: పప
262
RBE2173383
పపరర: శశనవపసరపవప చగపపర

100-86/646

భరస : పపచచయయ
ఇరటట ననర:8-87
వయససస:52
లర: ససస స

భరస : వనరకటటశశరరర చరతకకశరదద
ఇరటట ననర:8-87
వయససస:26
లర: ససస స
259
RBE0720136
పపరర: సతయనదరపయణ ఆకలరపత

251
LHL3931235
పపరర: పపరశత ఆకలరపత

100-86/641

భరస : కకటయయ
ఇరటట ననర:8-86
వయససస:56
లర: ససస స

భరస : సతయనదరపయణ
ఇరటట ననర:8-86-1
వయససస:43
లర: ససస స

తరడడ:ద ససబబయయ
ఇరటట ననర:8-87
వయససస:56
లర: పప
256
RBE1312677
పపరర: మహహమ మణణ చరతకకశరదద

100-86/643

భరస : ఏడడకకరడలల
ఇరటట ననర:8-86
వయససస:47
లర: ససస స
100-86/648

243
RBE2173334
పపరర: పదదమవత మగశయర
భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-85
వయససస:45
లర: ససస స

భరస : వనరకట శవ రపమకకషష
ఇరటట ననర:8-86
వయససస:36
లర: ససస స

100-86/645 248
247
RBE0456822
RBE2173342
పపరర: కకతవరపప అమరలరగరశశర రపవప
పపరర: శవకలమరర కకతవరపప

250
RBE0850057
పపరర: ఉటర అమరపనథ

100-86/639

267
RBE1114073
పపరర: వనరకపటరపమయయ చగపపరపప

100-86/663

తరడడ:ద రమణయయ చగపపరపప
ఇరటట ననర:8-88/1
వయససస:37
లర: పప
100-86/664

270
RBE1115535
పపరర: శశనవపసరపవప నలక

100-86/665

తరడడ:ద సపరబశవరపవప నలక
ఇరటట ననర:8-89
వయససస:42
లర: పప
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271
RBE1115543
పపరర: రమణ నలక

100-86/666

భరస : శశనవపస రపవప నలక
ఇరటట ననర:8-89
వయససస:31
లర: ససస స
274
RBE0580449
పపరర: పపడడ వనరకటటశశరరర

100-86/667

100-86/672

100-86/674

100-86/677

100-86/679

100-86/682

100-86/685

తరడడ:ద బగగర యయ
ఇరటట ననర:8-94
వయససస:54
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

284
RBE1443399
పపరర: ఖరఖరరన షపక

287
RBE0580399
పపరర: జరదదయల కకరడలల

290
RBE0801530
పపరర: షమమ షపక

293
RBE1454453
పపరర: వనరకట లకడమ జరదదయల

100-76/361

296
RBE0580183
పపరర: సపగర ససజజత

100-87/495

299
RBE2173458
పపరర: అనరతరపఇమమ సపగర
భరస : వనరకటబదమయయ
ఇరటట ననర:8-94/1
వయససస:59
లర: ససస స

279
RBE1523885
పపరర: షసహనదజ షపక

100-84/43

282
RBE0801506
పపరర: మహబభబ మససదస

100-86/676

285
RBE1312941
పపరర: ససరరష జరదదయల

100-86/678

తరడడ:ద శశనవపసరపవప జరదదయల
ఇరటట ననర:8-91
వయససస:26
లర: పప
100-86/680

288
RBE0587915
పపరర: గగరవయయ జరజజల

100-86/681

తరడడ:ద అచచయయ
ఇరటట ననర:8-92
వయససస:55
లర: పప
100-86/683

291
RBE2173409
పపరర: శకలరతల జరదదయల

100-86/684

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-92
వయససస:44
లర: ససస స
100-86/686

294
RBE2173425
పపరర: ఉసపసనబ షపక

100-86/687

భరస : సలర
ఇరటట ననర:8-93/1
వయససస:42
లర: ససస స
100-86/688

భరస : అమర నదగరశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-94
వయససస:34
లర: ససస స
100-86/690

100-86/671

భరస : జజన
ఇరటట ననర:8-90
వయససస:60
లర: ససస స

భరస : కకరడలల జరదదయల
ఇరటట ననర:8-92/2
వయససస:28
లర: ససస స

తరడడ:ద శవయయ సపగర
ఇరటట ననర:8-94
వయససస:23
లర: పప
298
RBE2173441
పపరర: శవయయ సపగర

100-86/675

భరస : ఖమసపర రజజక
ఇరటట ననర:8-92
వయససస:35
లర: ససస స

తరడడ:ద అచచయయ
ఇరటట ననర:8-92
వయససస:54
లర: పప
295
RBE1673136
పపరర: వనరకట పపరర శపరపధద సపగర

281
RBE0449660
పపరర: షరషతదదదన షపక

276
LHL2693760
పపరర: మలర యయ పపడడ

భరస : జజన బబషప షపక
ఇరటట ననర:8-90
వయససస:23
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-92
వయససస:34
లర: పప

భరస : పపలమర రపవప
ఇరటట ననర:8-92
వయససస:32
లర: ససస స
292
RBE2173417
పపరర: వనరకటటశశరరర జరదదయల

100-86/673

భరస : శరశ షపక
ఇరటట ననర:8-90
వయససస:27
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-92
వయససస:35
లర: పప
289
RBE0801522
పపరర: ససజజత జరధదయల

278
RBE0801498
పపరర: సరధయ పపడడ

100-86/670

తరడడ:ద రపమకకశషషయయ
ఇరటట ననర:8-89-2
వయససస:52
లర: పప

తరడడ:ద బడదసప
ఇరటట ననర:8-90
వయససస:35
లర: పప

తరడడ:ద అససన అహమద
ఇరటట ననర:8-90
వయససస:54
లర: పప
286
RBE0580167
పపరర: జరధదయల పపలమరరపవప

100-86/668

తరడడ:ద సససదదరపవప
ఇరటట ననర:8-89-2
వయససస:29
లర: ససస స

భరస : బడదసప
ఇరటట ననర:8-90
వయససస:49
లర: ససస స
283
RBE2173391
పపరర: బడదసప షపక

275
RBE1640994
పపరర: అనల పపడడ

273
LHL3932498
పపరర: తరరపతమమ జరదదయల
భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-89-1
వయససస:44
లర: ససస స

భరస : వనరకటటశశరరర పపడడ
ఇరటట ననర:8-89/2
వయససస:22
లర: ససస స

భరస : మలర యయ
ఇరటట ననర:8-89-2
వయససస:47
లర: ససస స
280
LHL3930997
పపరర: మహబభబ భ షపక

100-86/669

తరడడ:ద ససబబయయ
ఇరటట ననర:8-89-1
వయససస:47
లర: పప

తరడడ:ద మలర యయ
ఇరటట ననర:8-89/2
వయససస:32
లర: పప
277
LHL2693778
పపరర: వనరకపయమమ పపడడ

272
LHL3930203
పపరర: శశనవపసరపవప జరదదయల

297
RBE2173433
పపరర: పదదమవత సపగర

100-86/689

భరస : శవయయ
ఇరటట ననర:8-94
వయససస:52
లర: ససస స
100-86/691

300
RBE0116012
పపరర: అమరనదగరశశరరపవప సపగర

100-86/692

తరడడ:ద వనరకటరపమయయ
ఇరటట ననర:8-94-1
వయససస:36
లర: పప
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301
RBE1251982
పపరర: సపబర షపక

100-86/693

భరస : అహమద షపక
ఇరటట ననర:8-94-1
వయససస:36
లర: ససస స
304
RBE0723791
పపరర: గపలల సససదద షపక

100-86/696

100-86/699

100-86/702

100-88/666

100-86/708

100-84/44

100-86/712

తరడడ:ద అపపలనదయగడడ కపళళ
ఇరటట ననర:8-100
వయససస:28
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
LHL2691145
పపరర: అలమరబక షపక

317
RBE2173516
పపరర: మసపసన షపక

320
RBE0587956
పపరర: మమభగ ససభబన సయయద

323
RBE2173524
పపరర: సససదదబ సయయద

100-86/715

326
RBE0450411
పపరర: అపపమమ యడర

100-86/706

329
RBE1803741
పపరర: హహసపసన బ సయయద
భరస : ససభబన సయయద
ఇరటట ననర:8-100
వయససస:31
లర: ససస స

309
RBE2173474
పపరర: ఖమసపరసససదద షపక

100-86/701

312
RBE2173490
పపరర: ఉమమరబ సయయద

100-86/705

315
RBE1252279
పపరర: రమమదదవ ఉపపల

100-86/707

తరడడ:ద కకటటశశర రపవప ఉపపల
ఇరటట ననర:8-98
వయససస:37
లర: ససస స
100-86/709

318
RBE0989584
పపరర: ఇమమమ నదఅకస ర షపక

100-86/710

భరస : అలమర భకలర
ఇరటట ననర:8-98-A
వయససస:37
లర: ససస స
100-86/704

321
LHL2691061
పపరర: సపజద షపక

100-86/711

భరస : హహసపన షపక
ఇరటట ననర:8-99
వయససస:35
లర: ససస స
100-86/713

324
RBE2173532
పపరర: మమలమల సయయద

100-86/714

తరడడ:ద మమబగ
ఇరటట ననర:8-99
వయససస:54
లర: పప
100-86/716

తరడడ:ద జమమల
ఇరటట ననర:8-99-1
వయససస:40
లర: ససస స
100-86/44

100-86/698

భరస : మమలమల
ఇరటట ననర:8-97
వయససస:49
లర: ససస స

భరస : మమబగ
ఇరటట ననర:8-99
వయససస:79
లర: ససస స

భరస : జమమల
ఇరటట ననర:8-99-1
వయససస:52
లర: ససస స
328
RBE1252253
పపరర: రపమగ కపళళ

100-86/703

తరడడ:ద మమలమల సయయద
ఇరటట ననర:8-99
వయససస:29
లర: పప

భరస : మమరరయమబబబగ
ఇరటట ననర:8-99
వయససస:33
లర: ససస స
325
LHL2690774
పపరర: అనరతరపవమమ యడర

311
RBE2173482
పపరర: గకనస మససదస

306
RBE0723825
పపరర: అపసర షపక

తరడడ:ద మరపసపహహబ
ఇరటట ననర:8-95
వయససస:59
లర: పప

తరడడ:ద షససనద
ఇరటట ననర:8-98
వయససస:74
లర: పప

భరస : మహబభబ ససభబన సయయద
ఇరటట ననర:8-99
వయససస:24
లర: ససస స
322
RBE0841288
పపరర: చలక యయసమమ

100-86/700

తరడడ:ద మహబభబగ ససభబన
ఇరటట ననర:8-98
వయససస:36
లర: పప

భరస : మసపసన
ఇరటట ననర:8-98
వయససస:69
లర: ససస స
319
RBE1475326
పపరర: ఫపతమమ సయయద

308
RBE2173466
పపరర: లతపపననసప

100-86/695

భరస : రజజక
ఇరటట ననర:8-95
వయససస:30
లర: ససస స

తరడడ:ద గగలమరహహసపసన
ఇరటట ననర:8-96
వయససస:46
లర: పప

తరడడ:ద శశనవపసరపవప దదవళర
ఇరటట ననర:8-97
వయససస:43
లర: పప
316
RBE2173508
పపరర: జజనదబ షపక

100-86/697

భరస : ఖమసపరసససదద
ఇరటట ననర:8-95
వయససస:53
లర: ససస స

తరడడ:ద బడదసప
ఇరటట ననర:8-96
వయససస:31
లర: పప
313
RBE1222652
పపరర: కకటటశశర రపవప దదవళర

305
RBE0723809
పపరర: నజరరన షపక

303
RBE0587931
పపరర: షపక రరయమజ
తరడడ:ద ఖమసపర సససదద
ఇరటట ననర:8-95
వయససస:32
లర: పప

తరడడ:ద కపశర సససదద
ఇరటట ననర:8-95
వయససస:31
లర: పప

తరడడ:ద ఖమశర సససదద
ఇరటట ననర:8-95
వయససస:31
లర: పప
310
RBE0720359
పపరర: జజన బబషప షపక

100-86/694

తరడడ:ద లమల జజన షపక
ఇరటట ననర:8-94-1
వయససస:43
లర: పప

తరడడ:ద పపశర
ఇరటట ననర:8-95
వయససస:30
లర: పప
307
RBE0723833
పపరర: రజజక షపక

302
RBE1252014
పపరర: అహమద షపక

327
RBE0801548
పపరర: ససభబన సససయద

100-86/43

తరడడ:ద సససదద
ఇరటట ననర:8-100
వయససస:32
లర: పప
100-86/45

330
RBE1862739
పపరర: దదనయయలల చలక

100-86/46

తరడడ:ద రపజ చలక
ఇరటట ననర:8-100
వయససస:25
లర: పప
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331
RBE1960293
పపరర: శశశదద బ షపక

100-86/47

భరస : శశశదద షపక
ఇరటట ననర:8-100/1
వయససస:39
లర: ససస స
334
LHL3932720
పపరర: ఆదదమగ చలక

100-86/50

100-86/53

100-86/56

100-86/59

100-86/62

100-86/64

100-86/67

తరడడ:ద చనన వనరకయయ కకమమ
ఇరటట ననర:8-108
వయససస:52
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

344
RBE0587998
పపరర: సయయద నదగగలల

347
RBE1989995
పపరర: మసపసనమమ మగశయర

350
LHL2691715
పపరర: వనరకటటశశరరర పప ననపస ద లల

353
LHL2690873
పపరర: జజనబబషప మమన

100-86/70

356
LHL2690865
పపరర: ఖమశరబ షపక

100-86/60

359
RBE0450205
పపరర: వనరకపయమమ చదవప
భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-108
వయససస:60
లర: ససస స

339
LHL3931052
పపరర: జజనస సయయద

100-86/55

342
RBE0587980
పపరర: రపజ చలక

100-86/58

345
LHL3931060
పపరర: ఖమససమలర సయయద

100-86/61

తరడడ:ద మమబగ
ఇరటట ననర:8-102
వయససస:42
లర: పప
100-87/15

348
LHL2690824
పపరర: మమబగలమ సయయద

100-86/63

భరస : ససససపవల
ఇరటట ననర:8-103
వయససస:35
లర: ససస స
100-86/65

351
RBE0580159
పపరర: శశనవపసరపవప పస ననపస ద లల

100-86/66

తరడడ:ద మలర యయ
ఇరటట ననర:8-104
వయససస:47
లర: పప
100-86/68

354
LHL2690923
పపరర: మహమమద ఖమశర మమన

100-86/69

తరడడ:ద హసపసన
ఇరటట ననర:8-105
వయససస:35
లర: పప
100-86/71

భరస : మహమమద
ఇరటట ననర:8-106
వయససస:57
లర: ససస స
100-83/891

100-86/52

తరడడ:ద ఆదదమగ
ఇరటట ననర:8-101
వయససస:42
లర: పప

తరడడ:ద హసపసన
ఇరటట ననర:8-105
వయససస:37
లర: పప

భరస : ససభబన
ఇరటట ననర:8-105
వయససస:32
లర: ససస స
358
RBE2518389
పపరర: బబబగ కకమమ

100-86/57

తరడడ:ద మలర ఖమరరజనరపవప
ఇరటట ననర:8-104
వయససస:39
లర: పప

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-104
వయససస:45
లర: ససస స
355
RBE0850065
పపరర: సయయద జజన బబగర

341
LHL2691137
పపరర: మరరయమమ చలక

336
RBE0989618
పపరర: సలర షపక

తరడడ:ద మమబగ
ఇరటట ననర:8-100-2
వయససస:42
లర: పప

భరస : కకటయయ మగశయర
ఇరటట ననర:8-102
వయససస:58
లర: ససస స

తరడడ:ద మసపసన
ఇరటట ననర:8-103
వయససస:39
లర: పప
352
RBE0580225
పపరర: పదమ పప ననపప ద లల

100-86/54

తరడడ:ద చనన మమలమల
ఇరటట ననర:8-101/1
వయససస:34
లర: పప

భరస : ఖమససమలర సయయద
ఇరటట ననర:8-102
వయససస:22
లర: ససస స
349
LHL2690832
పపరర: ససససపవల సయయద

338
RBE0841296
పపరర: మమరరయమబబబగ చలకప

100-86/49

తరడడ:ద జజనవమయమ
ఇరటట ననర:8-100-1
వయససస:36
లర: పప

భరస : రపజ
ఇరటట ననర:8-101
వయససస:35
లర: ససస స

తరడడ:ద సససదసలల మమచడరర
ఇరటట ననర:8-101
వయససస:22
లర: ససస స
346
RBE1584432
పపరర: జజనబబగర సయయద

100-86/51

తరడడ:ద పసద ఆదద
ఇరటట ననర:8-100-2
వయససస:37
లర: పప

భరస : జజనస
ఇరటట ననర:8-100-2
వయససస:35
లర: ససస స
343
RBE1921394
పపరర: సససదమమ మమచడరర

335
LHL3932753
పపరర: నదగరతనర చలక

333
LHL3932589
పపరర: మమరమమ చలక
భరస : యయసస బగ
ఇరటట ననర:8-100-1
వయససస:35
లర: ససస స

భరస : ఆదదమగ
ఇరటట ననర:8-100-1
వయససస:57
లర: ససస స

భరస : సలర
ఇరటట ననర:8-100-1
వయససస:31
లర: ససస స
340
LHL3931078
పపరర: ఉసపసన బ సయయద

100-86/48

తరడడ:ద ఆదదమగ
ఇరటట ననర:8-100-1
వయససస:57
లర: పప

తరడడ:ద దదనయమలల
ఇరటట ననర:8-100-1
వయససస:62
లర: పప
337
RBE0989626
పపరర: మమబగల షపక

332
LHL2691244
పపరర: యయసస బగ చలక

357
RBE1222694
పపరర: లకడమ సరగబతత
స ల

100-88/667

భరస : శశరర సరగబతత
స ల
ఇరటట ననర:8-107
వయససస:35
లర: ససస స
100-86/72

360
RBE0457127
పపరర: చదవప మమణణకయర

100-86/73

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-108
వయససస:33
లర: పప
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361
RBE1088898
పపరర: నదగశశ గగళళ

100-75/1035

భరస : లకకమనదరపయణ గగళళ
ఇరటట ననర:8-108/1
వయససస:28
లర: ససస స
364
LHL2690915
పపరర: బగజజ రమమవత

100-86/76

100-86/79

100-86/82

100-86/85

100-86/88

100-86/91

100-86/94

భరస : కకటటశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-113
వయససస:33
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

374
RBE2173565
పపరర: వనరకమమ సపగర

377
LHL2690626
పపరర: నదరపయణమమ వవమగల

380
RBE0801563
పపరర: వవరకటటశశరరర పపరడడబబ యన

383
RBE1313089
పపరర: రపమకకషష కమతర

100-86/97

386
RBE2173581
పపరర: ఆదడమమ చదవ

100-86/86

389
RBE0588079
పపరర: నదగరరడర కకటటశశరరపవప
తరడడ:ద నదగయయ
ఇరటట ననర:8-113
వయససస:35
లర: పప

369
RBE1252295
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

100-86/81

372
RBE0720177
పపరర: సపగర వజయ లకడమ

100-86/84

375
RBE2173573
పపరర: చనసససదసలల సపగర

100-86/87

తరడడ:ద చననసససదసలల
ఇరటట ననర:8-111
వయససస:74
లర: పప
100-86/89

378
LHL2690634
పపరర: శశనస చదవప

100-86/90

తరడడ:ద రపమగలల
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:35
లర: పప
100-86/92

381
RBE0801571
పపరర: భభలకకమ చదవప

100-86/93

భరస : రపమగలల
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:31
లర: ససస స
100-86/95

384
RBE1726041
పపరర: నదగరరదద బబబగ శపవప

100-86/96

తరడడ:ద రపమగల శపవప
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:27
లర: పప
100-86/98

భరస : రపమగలల
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:59
లర: ససస స
100-86/100

100-86/78

భరస : నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-111
వయససస:42
లర: ససస స

తరడడ:ద శశనవపసరపవప కమతర
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:29
లర: పప

తరడడ:ద రపమగల శపవప
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:25
లర: పప
388
RBE0588053
పపరర: నదగరరడర మరరయమమ

100-86/83

తరడడ:ద కకటయయ
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:34
లర: పప

భరస : వవరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:32
లర: ససస స
385
RBE1726058
పపరర: నదగపరరజన శపవప

371
LHL2691459
పపరర: ఖమదర బ షపక

366
RBE2173540
పపరర: బబ దదరపవత

తరడడ:ద ననననసపహహబ షపక
ఇరటట ననర:8-110
వయససస:26
లర: పప

భరస : తరరమలయయ
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:38
లర: ససస స

తరడడ:ద రపమగలల
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:33
లర: పప
382
RBE0841239
పపరర: నదగమణణ పపరడడబబ యన

100-86/80

భరస : చన సససదసలల
ఇరటట ననర:8-111
వయససస:69
లర: ససస స

భరస : ఖమశయయ
ఇరటట ననర:8-112
వయససస:42
లర: ససస స
379
RBE0720193
పపరర: చదవప నరసయయ

368
LHL2690907
పపరర: సరరత బబయ కరతవత

100-86/75

భరస : సససదదనదయక
ఇరటట ననర:8-109
వయససస:54
లర: ససస స

భరస : జలల
ఇరటట ననర:8-111
వయససస:45
లర: ససస స

తరడడ:ద చన సససదసలల
ఇరటట ననర:8-111
వయససస:48
లర: పప
376
LHL2690618
పపరర: లకడమ వవమగల

100-86/77

భరస : హనసమ నదయక కరతవత
ఇరటట ననర:8-109-1
వయససస:35
లర: ససస స

తరడడ:ద పసదసససదదసపహహబ
ఇరటట ననర:8-111
వయససస:50
లర: పప
373
RBE0720185
పపరర: సపగర నదగరశశర రపవప

365
RBE1161470
పపరర: యయసమమ కకడడదదటట

363
LHL2690899
పపరర: రమణ రమమవత
తరడడ:ద కకటయయ
ఇరటట ననర:8-109
వయససస:47
లర: పప

భరస : కకటయయ కకడడడదటట
ఇరటట ననర:8-109
వయససస:38
లర: ససస స

తరడడ:ద గగపప
ఇరటట ననర:8-109
వయససస:64
లర: పప
370
LHL2691434
పపరర: జలల షపక

100-86/74

తరడడ:ద నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-109
వయససస:39
లర: పప

భరస : రమణ
ఇరటట ననర:8-109
వయససస:39
లర: ససస స
367
RBE2173557
పపరర: సససదదనదయక ధదరపవత

362
LHL2690881
పపరర: హనసమ కరతవత

387
RBE0588038
పపరర: షపక రరజజన

100-86/99

భరస : మమలమబ
ఇరటట ననర:8-113
వయససస:33
లర: ససస స
100-86/101

390
RBE0588103
పపరర: ఉసపసన బబషప షపక

100-86/102

తరడడ:ద ఇమమలల
ఇరటట ననర:8-115
వయససస:52
లర: పప
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391
RBE0588129
పపరర: సపబబర షపక

100-86/103

భరస : ఉసపస న బబషప
ఇరటట ననర:8-115
వయససస:42
లర: ససస స
394
RBE1725985
పపరర: అబగదల ఉసపమన షపక

100-86/106

100-87/16

100-86/110

100-86/113

100-76/363

100-86/117

100-86/120

తరడడ:ద జజన బబషప సయయద
ఇరటట ననర:8-121
వయససస:29
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
RBE2173623
పపరర: శశనవపసరపవప కమతర

407
RBE0450122
పపరర: సపరబయయ కమతర

410
LHL3930260
పపరర: సపమమమ జయర కమతర

413
RBE1252139
పపరర: ఖరఖరరణ బబగర షపక

100-86/123

416
RBE0588202
పపరర: సయయద సససదదవల

100-86/114

419
RBE1725928
పపరర: కరరశపమ సయద
తరడడ:ద జజన బబష సయద
ఇరటట ననర:8-121
వయససస:21
లర: ససస స

399
LHL2691947
పపరర: వనరకటటశశరరర సపగర

100-86/109

402
RBE0723783
పపరర: బబబబ పదకకదదదన షపక

100-86/112

405
RBE1672930
పపరర: అజయ కలమమర కమటర

100-74/719

తరడడ:ద సపరబశవరపవప కమటర
ఇరటట ననర:8-118
వయససస:23
లర: పప
100-86/115

408
RBE0588186
పపరర: మరగమమ కమతర

100-86/116

భరస : సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-118
వయససస:42
లర: ససస స
100-86/118

411
LHL3931185
పపరర: నదగరశశరరపవప కమతర

100-86/119

తరడడ:ద పపలర యయ
ఇరటట ననర:8-119
వయససస:35
లర: పప
100-86/121

414
LHL3932423
పపరర: పసదజజనస సయయద

100-86/122

తరడడ:ద ఉసపసనస
ఇరటట ననర:8-120
వయససస:59
లర: పప
100-86/124

తరడడ:ద పసదద జజనస
ఇరటట ననర:8-120
వయససస:34
లర: పప
100-86/126

100-86/108

తరడడ:ద ఖమదర
ఇరటట ననర:8-117
వయససస:30
లర: పప

భరస : బబబబ వల షపక
ఇరటట ననర:8-119
వయససస:47
లర: ససస స

భరస : పసదజజనస
ఇరటట ననర:8-120
వయససస:52
లర: ససస స
418
RBE1086850
పపరర: షపహనజ సయయద

100-86/111

భరస : పపలర యయ
ఇరటట ననర:8-119
వయససస:62
లర: ససస స

భరస : నదగరశశరరపవప కమతర
ఇరటట ననర:8-119
వయససస:27
లర: ససస స
415
LHL3932506
పపరర: గకస బ సయయద

401
RBE0588178
పపరర: సపగర నదగరశశర రపవప

396
RBE2173607
పపరర: ఇమమర షపక

తరడడ:ద పసదసససదసలల
ఇరటట ననర:8-116
వయససస:52
లర: పప

భరస : మటట యయ
ఇరటట ననర:8-118
వయససస:44
లర: ససస స

భరస : పపరషచరదదరపవప
ఇరటట ననర:8-119
వయససస:66
లర: ససస స
412
RBE1114065
పపరర: నదగజజయత కమతర

100-76/362

తరడడ:ద మటట యయ
ఇరటట ననర:8-117
వయససస:49
లర: పప

తరడడ:ద సపరబశవరపవప కమటర
ఇరటట ననర:8-118
వయససస:23
లర: పప
409
LHL2690964
పపరర: మహలకడమ బబ గర వరపప

398
RBE1676071
పపరర: జజజ నమమ గడల

100-86/105

తరడడ:ద ఉసపసనస
ఇరటట ననర:8-115
వయససస:84
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-116
వయససస:33
లర: పప

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-117
వయససస:45
లర: ససస స
406
RBE1673169
పపరర: వజయ కలమమర కమటర

100-86/107

భరస : యయసయయ గడల
ఇరటట ననర:8-116
వయససస:57
లర: ససస స

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-116
వయససస:47
లర: ససస స
403
RBE2173615
పపరర: నదగమమ కమతర

395
RBE2173599
పపరర: జజన బ షపక

393
RBE0588160
పపరర: షకకనబ షపక
భరస : ఫకకరపఅహమద
ఇరటట ననర:8-115
వయససస:37
లర: ససస స

భరస : ఇమమర
ఇరటట ననర:8-115
వయససస:79
లర: ససస స

తరడడ:ద హహసససన బబష షపక
ఇరటట ననర:8-115
వయససస:23
లర: పప
400
LHL2692531
పపరర: పదమ సపగర

100-86/104

తరడడ:ద ఇమమలల
ఇరటట ననర:8-115
వయససస:42
లర: పప

తరడడ:ద హహసససన బబష షపక
ఇరటట ననర:8-115
వయససస:22
లర: పప
397
RBE1730878
పపరర: అబగదల జలమన షపక

392
RBE0588145
పపరర: ఫకకరపఅహమద షపక

417
RBE1312875
పపరర: సపహహన సయయద

100-86/125

భరస : సససదద వల సయయద
ఇరటట ననర:8-120
వయససస:29
లర: ససస స
100-86/127

420
RBE2173631
పపరర: ఫపతమమభబగర సయయద

100-86/128

భరస : జజనభబషప
ఇరటట ననర:8-121
వయససస:44
లర: ససస స

Page 16 of 53

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
421
RBE2173649
పపరర: జజనభబషప సయయద

100-86/129

తరడడ:ద ఉసపసన
ఇరటట ననర:8-121
వయససస:48
లర: పప
424
RBE1675891
పపరర: జజన బబష సయయద

100-75/1036

100-86/134

100-86/137

100-86/138

100-86/141

100-86/144

100-86/147

తరడడ:ద ససతదరపవయయ
ఇరటట ననర:8-128
వయససస:43
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE2173714
పపరర: ససతదరపవమమ జరదదయల

437
RBE1312867
పపరర: బగగర యయ సపగర

440
RBE1086801
పపరర: నరరరదద సపగర

443
RBE2173730
పపరర: పదదమవత సపగర

100-86/150

446
RBE1676857
పపరర: శవ నదగరీదీరదద సపగర

100-86/139

449
RBE2173771
పపరర: ససతదరపవయయ సపగర
తరడడ:ద నరసయయ
ఇరటట ననర:8-128
వయససస:74
లర: పప

429
RBE2173698
పపరర: జజనమమ సయయద

100-86/136

432
RBE1475383
పపరర: శశనవపస రపవప జరదదయల

100-84/45

435
RBE0720201
పపరర: చనవనరకటపపయయ మగతయర

100-86/140

తరడడ:ద చనసస మయయ
ఇరటట ననర:8-126
వయససస:62
లర: పప
100-86/142

438
RBE2173722
పపరర: కకటమమ మగతయర

100-86/143

భరస : చనవనరకటపపయయ
ఇరటట ననర:8-126
వయససస:54
లర: ససస స
100-86/145

441
RBE1105007
పపరర: మలర కపరరజన రపవప సపగర

100-86/146

తరడడ:ద వనరకటటసశరరర సపగర
ఇరటట ననర:8-127
వయససస:30
లర: పప
100-86/148

444
RBE2173748
పపరర: వనరకటటశశరరర సపగర

100-86/149

తరడడ:ద నరసయయ
ఇరటట ననర:8-127
వయససస:54
లర: పప
100-86/151

తరడడ:ద శశనవపస రపవప సపగర
ఇరటట ననర:8-128
వయససస:25
లర: పప
100-86/153

100-86/133

తరడడ:ద అచచయయ జరదదయల
ఇరటట ననర:8-125
వయససస:47
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-127
వయససస:49
లర: ససస స

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-128
వయససస:37
లర: ససస స
448
RBE2173763
పపరర: శశనవపసరపవప సపగర

100-81/41

తరడడ:ద వనరకటటసశరరర సపగర
ఇరటట ననర:8-127
వయససస:29
లర: పప

భరస : మలర కపరరజన రపవప సపగర
ఇరటట ననర:8-127
వయససస:27
లర: ససస స
445
RBE0449918
పపరర: నదగమణణ సపగర

431
RBE1583996
పపరర: ససభబన షపక

426
LHL3931730
పపరర: సససదదవల సయయద

భరస : సససదలర
ఇరటట ననర:8-124
వయససస:49
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకట నరసయయ సపగర
ఇరటట ననర:8-126
వయససస:77
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటసశరరర సపగర
ఇరటట ననర:8-127
వయససస:29
లర: పప
442
RBE1863034
పపరర: అనధష సపగర

100-86/135

భరస : అచచయయ
ఇరటట ననర:8-125
వయససస:64
లర: ససస స

భరస : బగగర యయ సపగర
ఇరటట ననర:8-126
వయససస:67
లర: ససస స
439
RBE1086793
పపరర: సరదదప సపగర

428
RBE2173680
పపరర: సససదలర సయయద

100-86/131

తరడడ:ద సససదలర
ఇరటట ననర:8-123
వయససస:39
లర: పప

తలర : ఆశపపన షపక
ఇరటట ననర:8-125
వయససస:23
లర: పప

తరడడ:ద అచచయయ
ఇరటట ననర:8-125
వయససస:35
లర: పప
436
RBE1312800
పపరర: లకమమమ సపగర

100-86/132

తరడడ:ద బగడదసపహహబ
ఇరటట ననర:8-123
వయససస:60
లర: పప

భరస : సససదలర
ఇరటట ననర:8-124
వయససస:64
లర: ససస స
433
RBE0850073
పపరర: జరధదయల వనరకటటశశరరర

425
LHL3930435
పపరర: షకకలమబబగర సయయద

423
RBE2173664
పపరర: సపరబయయ అనసమగల
తరడడ:ద కరశవపలల
ఇరటట ననర:8-122
వయససస:48
లర: పప

భరస : సససదదవల
ఇరటట ననర:8-123
వయససస:35
లర: ససస స

భరస : సససదలర
ఇరటట ననర:8-123
వయససస:55
లర: ససస స
430
RBE2173706
పపరర: మమలమబ సయయద

100-86/130

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-122
వయససస:50
లర: ససస స

తరడడ:ద సససదలర సయయద సససదలర
ఇరటట ననర:8-123
వయససస:36
లర: పప
427
RBE2173672
పపరర: మహబభబబ సయయద

422
RBE2173656
పపరర: పదదమవత అనసమగల

447
RBE2173755
పపరర: బదమరపరబ సపగర

100-86/152

భరస : ససతదరపవయయ
ఇరటట ననర:8-128
వయససస:64
లర: ససస స
100-86/154

450
RBE0449819
పపరర: తతలసప శశషర

100-86/155

భరస : ససతదరపమమరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-129
వయససస:37
లర: ససస స
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451
RBE0588210
పపరర: గపయతద శశషర

100-86/156

భరస : వనరకటరపమమరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-129
వయససస:36
లర: ససస స
454
RBE2173805
పపరర: రపమకకటమమ సపగర

100-86/159

100-86/162

100-86/165

100-86/168

భరస : అమరపరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-131
వయససస:32
లర: ససస స
466
RBE1725894
పపరర: పదసనన సపగర

100-86/171

100-86/174

100-87/17

భరస : యభనన
ఇరటట ననర:8-132-4
వయససస:36
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-86/166

464
RBE0588244
పపరర: చలర పలర వనరకట రమణ

100-86/169

470
RBE2173862
పపరర: వనరకటబదవమమ వరరశశటట

473
RBE1675578
పపరర: సపయనదధ కకల

100-86/177

476
LHL3930369
పపరర: రపమమరపవప చటటటపస ద లల

479
RBE0450833
పపరర: పసరమహహదదదన మససదస
తరడడ:ద జజన మమహహదద న
ఇరటట ననర:8-133
వయససస:64
లర: పప

459
RBE2173821
పపరర: బగగర యయ సపగర

100-86/164

100-86/167
462
LHL3930955
పపరర: అమరఆరజనవయగలల చలమరపలర

465
RBE0588251
పపరర: చలర పలర పపచచమమ

100-86/170

భరస : రపమ మభరరస
ఇరటట ననర:8-131
వయససస:55
లర: ససస స
100-86/172

468
RBE2173854
పపరర: రపమమభరరస చలమరపలర

100-86/173

తరడడ:ద రరగయయ
ఇరటట ననర:8-131
వయససస:62
లర: పప
100-86/175

471
RBE2173870
పపరర: నదరయణ వరరశశటట

100-86/176

తరడడ:ద నరశరహరపవప
ఇరటట ననర:8-132
వయససస:49
లర: పప
100-74/720

474
RBE1863398
పపరర: శరరష కకలమ

100-87/18

తరడడ:ద నదగరశశర రపవప కకలమ
ఇరటట ననర:8-132-3
వయససస:24
లర: ససస స
100-86/178

తరడడ:ద శశషగరరర
ఇరటట ననర:8-132-4
వయససస:42
లర: పప
100-86/180

100-86/161

తరడడ:ద రపమమభరరస
ఇరటట ననర:8-131
వయససస:35
లర: పప

తరడడ:ద నదగరశశర రపవవప కకల
ఇరటట ననర:8-132-3
వయససస:26
లర: పప

భరస : రపజజ
ఇరటట ననర:8-132/4
వయససస:39
లర: ససస స
478
LHL3931862
పపరర: ఇమమరబ షపక

461
RBE1313717
పపరర: కకటటశశర రపవప నదయక
బబణదవతత
తరడడ:ద పతదయ నదయక బబణదవతత
ఇరటట ననర:8-130/3
వయససస:26
లర: పప

467
RBE2173847
పపరర: రమణమమ తమమన

456
RBE0588236
పపరర: సపగర శశనవపసరపవప

తరడడ:ద పసదవనరకటబదమయయ
ఇరటట ననర:8-130
వయససస:49
లర: పప

భరస : నదరపయణ
ఇరటట ననర:8-132
వయససస:45
లర: ససస స

తరడడ:ద శశనస సపగర
ఇరటట ననర:8-132
వయససస:22
లర: పప
475
RBE0588269
పపరర: గగలమరగ

100-86/163

భరస : సతయర
ఇరటట ననర:8-131
వయససస:49
లర: ససస స

తరడడ:ద చరద బబష షపక
ఇరటట ననర:8-132
వయససస:20
లర: ససస స
472
RBE1730746
పపరర: సతశ కలమమర సపగర

458
RBE2173813
పపరర: వనరకటటశశరరర సపగర

100-86/158

తరడడ:ద పసదద వనరకట రపమయయ
ఇరటట ననర:8-130
వయససస:48
లర: పప

భరస : రరగపరపవప
ఇరటట ననర:8-131
వయససస:32
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర సపగర
ఇరటట ననర:8-131
వయససస:22
లర: ససస స
469
RBE1863018
పపరర: గకసపయమ షపక

100-86/160

తరడడ:ద వనరకటబదమయయ
ఇరటట ననర:8-130
వయససస:42
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటగగరవయయ
ఇరటట ననర:8-130
వయససస:74
లర: పప
463
RBE0580316
పపరర: పలర వ చలమరపలర

455
LHL3932258
పపరర: భభలకడమ సపగర

453
RBE2173789
పపరర: శశషకలమమరర శశషర
భరస : ఆరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-129
వయససస:54
లర: ససస స

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-130
వయససస:36
లర: ససస స

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-130
వయససస:42
లర: ససస స
460
RBE2173839
పపరర: పసదవనరకటబదమయయ సపగర

100-86/157

తరడడ:ద మలర యయ
ఇరటట ననర:8-129
వయససస:64
లర: పప

భరస : బగగర యయ
ఇరటట ననర:8-130
వయససస:44
లర: ససస స
457
RBE2173797
పపరర: రమణ సపగర

452
RBE0588228
పపరర: శశషర ఆరజనవయగలల

477
LHL3930575
పపరర: నరసమమ చటటటపస ద లల

100-86/179

భరస : రపమమరపవప
ఇరటట ననర:8-132-4
వయససస:37
లర: ససస స
100-86/181

480
RBE0450940
పపరర: మహబగల మససదస

100-86/182

భరస : సససదదవల
ఇరటట ననర:8-133
వయససస:46
లర: ససస స
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481
RBE0588285
పపరర: మససదస జమలమ

100-86/183

భరస : నదగభర వపల
ఇరటట ననర:8-133
వయససస:35
లర: ససస స
484
RBE2173896
పపరర: నదగగరశల మససదస

100-86/186

100-86/189

100-86/192

100-86/195

100-86/197

100-86/200

100-86/203

తరడడ:ద నరసయయ
ఇరటట ననర:8-137
వయససస:94
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

494
RBE1384536
పపరర: నదయబ ఖమజజబ షపక

497
RBE1153030
పపరర: లకడమ లమవణయ వలవవటట

500
RBE2173946
పపరర: చరదదశశఖర వలవవటట

503
RBE2173953
పపరర: అనసధరయమమ రపమశశటట

100-86/206

506
RBE1312511
పపరర: పస శ రతనర కరడదదత

100-86/25

509
RBE1682350
పపరర: తసపర మ షపక
భరస : మమబగ బబష షపక
ఇరటట ననర:8-138
వయససస:23
లర: ససస స

100-86/191

492
RBE2173912
పపరర: నననబ మహహదద న

100-86/194

495
LHL3932035
పపరర: ససరరష వలవవటట

100-86/196

తరడడ:ద పదసపదస
ఇరటట ననర:8-135
వయససస:42
లర: పప
100-86/198

498
RBE2173920
పపరర: బదవరపరబ వలవవటట

100-86/199

భరస : పదసపదస
ఇరటట ననర:8-135
వయససస:64
లర: ససస స
100-86/201

501
RBE0588319
పపరర: వలవవటట సపధన

100-86/202

భరస : ససబదమణయర
ఇరటట ననర:8-135/1
వయససస:38
లర: ససస స
100-86/204

504
RBE0588327
పపరర: ఉపపల అశశక కలమమర

100-86/205

తరడడ:ద మలయయ
ఇరటట ననర:8-137
వయససస:32
లర: పప
100-86/207

భరస : సస మమశశర రపవప కరడదదత
ఇరటట ననర:8-137
వయససస:47
లర: ససస స
100-86/209

489
RBE0588293
పపరర: మససదస రపఫపయమ బబగర

భరస : జలమన మహహదద న
ఇరటట ననర:8-134
వయససస:59
లర: ససస స

భరస : శరకరరపవప
ఇరటట ననర:8-136
వయససస:66
లర: ససస స

తరడడ:ద పసర మహహదద న షపక
ఇరటట ననర:8-137
వయససస:37
లర: పప
508
RBE2173979
పపరర: మలర యయ ఉపపపల

100-86/193

తరడడ:ద పదసపదస
ఇరటట ననర:8-135
వయససస:49
లర: పప

తరడడ:ద సపరబయయ శపవప
ఇరటట ననర:8-136
వయససస:20
లర: పప
505
RBE1154632
పపరర: మససద మహమమద రఫప షపక

491
RBE0989667
పపరర: సరసనబబగర సయయద

100-86/188
486
RBE1154624
పపరర: ఫసప హ ఫపర దదస షపక మససద

భరస : ఫతద అహమద
ఇరటట ననర:8-134
వయససస:33
లర: ససస స

భరస : ససరరష వలవవటట
ఇరటట ననర:8-135
వయససస:31
లర: ససస స

తరడడ:ద పదసపదస
ఇరటట ననర:8-135
వయససస:42
లర: పప
502
RBE1991561
పపరర: వనరకటటష శపవప

100-86/190

తరడడ:ద నదయబ పసద అబగదలమర షపక
ఇరటట ననర:8/135
వయససస:57
లర: పప

భరస : చరదదశశఖర
ఇరటట ననర:8-135
వయససస:39
లర: ససస స
499
RBE2173938
పపరర: ససబదమణయర వలవవటట

488
RBE0451062
పపరర: రరజజన బ మససదస

100-86/185

భరస : మహమమద రఫప ఉదదదన షపక మససద
ఇరటట ననర:8-133/2
వయససస:30
లర: ససస స

భరస : సససదలర
ఇరటట ననర:8-134
వయససస:32
లర: ససస స

తరడడ:ద నదరపయణ వరరశశటట
ఇరటట ననర:8-134/1
వయససస:28
లర: పప
496
LHL3932779
పపరర: కపచదచయన వలవవటట

100-86/187

తరడడ:ద జలమనమహహదద న
ఇరటట ననర:8-134
వయససస:40
లర: ససస స

తరడడ:ద సలర
ఇరటట ననర:8-134
వయససస:40
లర: పప
493
RBE1312735
పపరర: అశశక వరరశశటట

485
RBE2173904
పపరర: సససదదవల మససదస

483
RBE2173888
పపరర: మమహహదద న బ మససదస
భరస : పసరమహహదదదన
ఇరటట ననర:8-133
వయససస:59
లర: ససస స

తరడడ:ద జజననమహహదద న
ఇరటట ననర:8-133
వయససస:49
లర: పప

తరడడ:ద జలమనమహహదద న
ఇరటట ననర:8-134
వయససస:37
లర: పప
490
RBE0989634
పపరర: సససదదల మసపసన

100-86/184

తరడడ:ద రపమ రపవప వపసర
ఇరటట ననర:8-133
వయససస:47
లర: పప

తరడడ:ద పసరమహహదదదన
ఇరటట ననర:8-133
వయససస:42
లర: పప
487
LHL3931789
పపరర: ఫతద అహమద మససదస

482
RBE1252121
పపరర: శవకకటట పదసపద వపసర

507
RBE2173961
పపరర: లకడమ నరసమమ ఉపపపల

100-86/208

భరస : మలర యయ
ఇరటట ననర:8-137
వయససస:64
లర: ససస స
100-74/721

510
RBE0116111
పపరర: వవలమబ షపక

100-86/210

భరస : సససదద
ఇరటట ననర:8-138
వయససస:42
లర: ససస స
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511
RBE0451302
పపరర: సససదద షపక

100-86/211

తరడడ:ద బబబభతదజదదదన
ఇరటట ననర:8-138
వయససస:47
లర: పప
514
RBE1806678
పపరర: తసపర మ షపక

100-86/214

100-86/217

100-86/220

100-86/223

100-86/226

100-86/229

100-86/232

తరడడ:ద రపమయయ
ఇరటట ననర:8-145
వయససస:35
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

524
RBE2174027
పపరర: వనరకటరరడడడ ఇరదధరర

527
RBE2174035
పపరర: బగలలర మమమయ అదదదపలర

530
RBE2174068
పపరర: ససతదరపవమమ చదవ

533
RBE0841312
పపరర: నదగరశశరరపవప సపగర

100-86/235

536
LHL3930617
పపరర: ససజజత సపగర

100-86/224

539
LHL3930609
పపరర: పదదమవత జరదదయల
భరస : హనసమయయ
ఇరటట ననర:8-145
వయససస:36
లర: ససస స

519
RBE2174001
పపరర: బబబతదజదదదన షపక

100-86/219

522
RBE0588368
పపరర: ఇరదధరర మమధవ

100-86/222

525
RBE0588384
పపరర: వనరకటటశశరరపవప అదదదపలర

100-86/225

తరడడ:ద నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-141
వయససస:33
లర: పప
100-86/227

528
RBE2174043
పపరర: చరదదమమ నధత

100-86/228

భరస : కకటయయ
ఇరటట ననర:8-141
వయససస:80
లర: ససస స
100-86/230

531
RBE2174076
పపరర: సపరబయయ చదవప

100-86/231

తరడడ:ద నరసయయ
ఇరటట ననర:8-142
వయససస:59
లర: పప
100-86/233

534
RBE2174084
పపరర: లకమమమ సపగర

100-86/234

భరస : చనవనరకటబదమయయ
ఇరటట ననర:8-143
వయససస:69
లర: ససస స
100-86/274

భరస : నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-143
వయససస:37
లర: ససస స
100-86/276

100-86/216

భరస : పసరపరరడడడ
ఇరటట ననర:8-140
వయససస:33
లర: ససస స

తరడడ:ద చన వనరకట రపమయయ
ఇరటట ననర:8-143
వయససస:42
లర: పప

తరడడ:ద నరసయయ
ఇరటట ననర:8-143
వయససస:74
లర: పప
538
LHL3930310
పపరర: వరపదసపదస జరదదయల

100-86/221

భరస : సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-142
వయససస:46
లర: ససస స

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-143
వయససస:61
లర: ససస స
535
RBE2174092
పపరర: చనవనరకటబదమయయ సపగర

521
LHL3931722
పపరర: పసరపరరడడడ ఇరదధరర

516
LHL3930443
పపరర: నససమ షపక

తరడడ:ద బరదదసపహహబ
ఇరటట ననర:8-139
వయససస:79
లర: పప

భరస : నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-141
వయససస:51
లర: ససస స

తరడడ:ద రగశయయ
ఇరటట ననర:8-141
వయససస:59
లర: పప
532
RBE0588434
పపరర: దదవశశటట సపరబబదజయర

100-86/218

తరడడ:ద వనరకటరరడడడ
ఇరటట ననర:8-140
వయససస:69
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరపరపవప
ఇరటట ననర:8-141
వయససస:33
లర: ససస స
529
RBE2174050
పపరర: నదగరశశరరపవప అదదదపలర

518
RBE2173995
పపరర: ఇననయయ గగల

100-86/213

భరస : బరదదసపహహబ
ఇరటట ననర:8-139
వయససస:35
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటరరడడడ
ఇరటట ననర:8-140
వయససస:36
లర: పప

భరస : వనరకటరరడడడ
ఇరటట ననర:8-140
వయససస:64
లర: ససస స
526
RBE0588392
పపరర: అడడడ పలర ధనలకడమ

100-86/215

తరడడ:ద పపరడడరరగయయ
ఇరటట ననర:8-139
వయససస:59
లర: పప

భరస : రపమరరడడడ
ఇరటట ననర:8-140
వయససస:74
లర: ససస స
523
RBE2174019
పపరర: లకడమ ఇరదధరర

515
LHL3930419
పపరర: బననషప సపహహబ షపక

513
RBE1475797
పపరర: మమబగ బబషప షపక
తరడడ:ద సససదద షపక
ఇరటట ననర:8-138
వయససస:29
లర: పప

తరడడ:ద బబబభతదజదదదన
ఇరటట ననర:8-139
వయససస:47
లర: పప

భరస : బబబతదజదదదన
ఇరటట ననర:8-139
వయససస:74
లర: ససస స
520
LHL3930252
పపరర: ఈశశరమమ కలరపపటట

100-86/212

తరడడ:ద సససదద
ఇరటట ననర:8-138
వయససస:32
లర: పప

భరస : మమబగ బబష షపక
ఇరటట ననర:8-138
వయససస:23
లర: ససస స
517
RBE2173987
పపరర: కలల సనస షపక

512
RBE0588335
పపరర: షపక మమబగససబబన

537
RBE0588459
పపరర: చరతల వనరకట రపవమమ

100-86/275

భరస : వనమరపజ
ఇరటట ననర:8-144
వయససస:43
లర: ససస స
100-86/277

540
RBE2174100
పపరర: రపమలరగమమ జరదదయల

100-86/278

భరస : రపమయయ
ఇరటట ననర:8-145
వయససస:74
లర: ససస స
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541
RBE2174118
పపరర: రపమయయ జరదదయల

100-86/279

తరడడ:ద హనసమయయ
ఇరటట ననర:8-145
వయససస:79
లర: పప
544
RBE2174126
పపరర: నదరపయణ బబ జజజ

100-86/281

100-86/283

100-86/286

100-86/289

100-86/292

100-86/295

100-86/297

భరస : వనరకట నరసయయ
ఇరటట ననర:8-150
వయససస:63
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
RBE1584465
పపరర: ససబబబ రరడడడ చలర

557
RBE0872747
పపరర: కళళయణణ కలరపకలల

560
RBE2174167
పపరర: రపమకకషష మగశయర

563
RBE1862812
పపరర: మణణ సపగర

100-86/301

566
LHL3930450
పపరర: జజన బ షపక

100-86/290

569
RBE0588509
పపరర: అరపवత శశక
భరస : జజనబబషప
ఇరటట ననర:8-150
వయససస:33
లర: ససస స

549
RBE0720235
పపరర: సపగర వజయ లకడమ

100-86/285

552
RBE0850081
పపరర: వరకపల శశనవపసరపవప

100-86/288

555
RBE2174142
పపరర: హనసమమయమమసపగర

100-86/291

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:54
లర: ససస స
100-86/293

558
RBE1252329
పపరర: పపరడడ రరగపరపవప గదడద

100-86/294

తరడడ:ద రరగయయ గదడద
ఇరటట ననర:8-148/1
వయససస:37
లర: పప
100-86/296

561
LHL2693919
పపరర: మలలర శశరర మగషయర

100-86/298

భరస : రపమకకశషష
ఇరటట ననర:8-148-2
వయససస:39
లర: ససస స
100-86/299

564
LHL3930476
పపరర: దదవపలమబ షపక

100-86/300

భరస : పసరప
ఇరటట ననర:8-149
వయససస:55
లర: ససస స
100-86/302

భరస : బగడదసపహహబ
ఇరటట ననర:8-150
వయససస:47
లర: ససస స
100-86/304

100-85/32

తరడడ:ద పరమమరద న రపవప
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:34
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-148-3
వయససస:22
లర: ససస స

తరడడ:ద పసరప
ఇరటట ననర:8-149
వయససస:35
లర: పప
568
RBE0588491
పపరర: గగల వనరకటససబబమమ

100-86/287

తరడడ:ద తరరపతయయ
ఇరటట ననర:8-148/2
వయససస:44
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటసశరరర సపగర
ఇరటట ననర:8-148/3
వయససస:29
లర: పప
565
LHL3931581
పపరర: జజనబబషప షపక

551
RBE0801597
పపరర: మమ
మ బభ ససభబన షపక

546
RBE1586544
పపరర: శశనస తదడడవపయ

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:34
లర: ససస స

తరడడ:ద సపగర వవరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-148/1
వయససస:35
లర: ససస స

భరస : పపరడడ రరగప రపవప గదడద
ఇరటట ననర:8-148/1
వయససస:35
లర: ససస స
562
RBE1049387
పపరర: సతష సపగర

100-86/284

తరడడ:ద సపతదరబరర రరడడడ చలర
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:70
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటగగరవయయ
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:59
లర: పప
559
RBE1252345
పపరర: ధనలకడమ గదడద

548
RBE0655597
పపరర: గగల నదగరశశరరపవప

100-86/280

తరడడ:ద లరగయయ తదడడవపయ
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:48
లర: పప

తరడడ:ద మమ
మ బభ
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:57
లర: పప

తరడడ:ద నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:34
లర: పప
556
RBE2174159
పపరర: వనరకటటశశరరర సపగర

100-86/282

తరడడ:ద ససబబయయ
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:63
లర: పప

తరడడ:ద మమ
మ బభ ససబబన
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:32
లర: పప
553
RBE0850099
పపరర: గగల వననకరటశశరరర

545
RBE2174134
పపరర: సససదదబ సయయద

543
RBE0588467
పపరర: బబ జజజ బగచచయయ
భరస : నదరపయణ
ఇరటట ననర:8-146
వయససస:52
లర: ససస స

భరస : హహసపసన
ఇరటట ననర:8-147
వయససస:59
లర: ససస స

భరస : ససబబబరరడడడ
ఇరటట ననర:8-148
వయససస:53
లర: ససస స
550
RBE0801589
పపరర: హహసపసన షపక

100-75/1037

తరడడ:ద రపమ రరడడడ పపశర
ఇరటట ననర:8-146
వయససస:30
లర: పప

తరడడ:ద పపపయయ
ఇరటట ననర:8-146
వయససస:59
లర: పప
547
RBE0588475
పపరర: ససశల చలమర

542
RBE1675651
పపరర: వనరకట రరడడడ పపశర

567
LHL3931201
పపరర: బగడదసపహహబ షపక

100-86/303

తరడడ:ద హసపసన
ఇరటట ననర:8-150
వయససస:57
లర: పప
100-86/305

570
RBE1086579
పపరర: నదగరశశరరపవప గగల

100-86/306

తరడడ:ద వనరకటనరసయయ గగల
ఇరటట ననర:8-150
వయససస:32
లర: పప
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571
RBE2174175
పపరర: వనరకటనరసయయ గగల

100-86/307

తరడడ:ద మసపసనయయ
ఇరటట ననర:8-150
వయససస:103 లర: పప
574
LHL3931821
పపరర: సపరబయయ గగరడద

100-86/309

100-86/311

100-86/316

100-86/318

100-86/321

100-88/668

100-86/325

తరడడ:ద సపరబయయ గగరడద
ఇరటట ననర:8-154/3
వయససస:22
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

584
RBE0588616
పపరర: షపక మమలమల

587
RBE1640978
పపరర: అల బబగ షససక

590
RBE1313295
పపరర: వనరకటటసశరరర చలర గరరర

593
LHL3930112
పపరర: వజయకలమమరర గగరడద

100-86/328

596
RBE0588707
పపరర: సతదయవత గగరడద

100-86/319

599
RBE2174217
పపరర: భభలకడమ సపగర
భరస : బగగర యయ
ఇరటట ననర:8-155
వయససస:44
లర: ససస స

579
RBE1313378
పపరర: వనరకపయమమ బబసరగరణణ

100-86/315

582
RBE1640622
పపరర: గకసపయమ షససక

100-81/42

585
RBE0588640
పపరర: పపనసగరటట పపరశత

100-86/320

భరస : సతయనదరపయణచదరర
ఇరటట ననర:8-153
వయససస:48
లర: ససస స
100-86/322

588
RBE1641000
పపరర: ఖరరర ఖమన షససక

100-87/19

తరడడ:ద యమకల బబగ షససక
ఇరటట ననర:8-153
వయససస:26
లర: పప
100-86/323

591
RBE2174191
పపరర: చడననమమ గగరడద

100-86/324

భరస : సససదసలల
ఇరటట ననర:8-154
వయససస:54
లర: ససస స
100-86/326

594
LHL3930138
పపరర: సససదమమ గగరడద

100-86/327

భరస : సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-154-1
వయససస:39
లర: ససస స
100-86/329

తరడడ:ద రపమసపశమ
ఇరటట ననర:8-154-1
వయససస:35
లర: ససస స
100-88/669

100-86/314

భరస : అల బబగ షససక
ఇరటట ననర:8-153
వయససస:28
లర: ససస స

భరస : శశనస
ఇరటట ననర:8-154-1
వయససస:35
లర: ససస స

తరడడ:ద రపమసపశమ
ఇరటట ననర:8-154-1
వయససస:39
లర: పప
598
RBE1682111
పపరర: రవరదద గగరడద

100-86/317

తరడడ:ద రపమకకషష చలర గరరర
ఇరటట ననర:8-154
వయససస:26
లర: పప

తరడడ:ద రపమశపశమ
ఇరటట ననర:8-154/1
వయససస:42
లర: పప
595
LHL3930302
పపరర: శశనస గగరడద

581
RBE0588590
పపరర: గగరడద భబగయలకడమ

576
LHL3930567
పపరర: వనరకటటశశరరర గగరడద

భరస : నరసయయ బబసరగరణణ
ఇరటట ననర:8-152
వయససస:54
లర: ససస స

తరడడ:ద యమకల బబగ షససక
ఇరటట ననర:8-153
వయససస:31
లర: పప

తరడడ:ద యమకలబ బబగ షపక
ఇరటట ననర:8-153
వయససస:26
లర: పప
592
RBE2174209
పపరర: సపరబయయ

100-86/312

తరడడ:ద యమకలబ బబగమ
ఇరటట ననర:8-153
వయససస:35
లర: పప

తరడడ:ద యకలబ బబగ
ఇరటట ననర:8-153
వయససస:32
లర: ససస స
589
RBE1222629
పపరర: కరరమగలమర షపక

578
RBE0588566
పపరర: షపక చరదదబ

100-86/313

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-151-2
వయససస:35
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-152-2
వయససస:39
లర: ససస స

భరస : మమలమల
ఇరటట ననర:8-153
వయససస:41
లర: ససస స
586
RBE0588657
పపరర: అల బబగ షపక

100-86/310

భరస : కమలమసహ
ఇరటట ననర:8-151/C
వయససస:73
లర: ససస స

తరడడ:ద లరగయయ శశరపమదదసస
ఇరటట ననర:8-152
వయససస:57
లర: పప
583
RBE0588608
పపరర: షపక హమదద

575
RBE2174183
పపరర: ఆదదలకడమ గగరడద

573
RBE1953421
పపరర: మణణ సపగర
తరడడ:ద బగగర యయ సపగర
ఇరటట ననర:8-151-1
వయససస:25
లర: ససస స

భరస : సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-151/2
వయససస:42
లర: ససస స

భరస : ససబబన
ఇరటట ననర:8-151/C
వయససస:43
లర: ససస స
580
RBE1313402
పపరర: నదగరశశర చదరర శశరపమదదసస

100-86/308

భరస : మలయయ
ఇరటట ననర:8-151
వయససస:63
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-151/2
వయససస:45
లర: పప
577
RBE0588541
పపరర: షపక బబజ

572
RBE0588517
పపరర: ఉపపల నరసమమ

597
RBE1682186
పపరర: వవణగ గగరడద

100-87/20

తరడడ:ద సపరబయయ గగరడద
ఇరటట ననర:8-154/3
వయససస:21
లర: పప
100-86/330

600
RBE2174225
పపరర: నదగమమ కకల

100-86/331

భరస : కకటయయ
ఇరటట ననర:8-155
వయససస:60
లర: ససస స

Page 22 of 53

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
601
LHL3930633
పపరర: కమల గగరడద

100-86/332

భరస : నరసపరహరపవప
ఇరటట ననర:8-156
వయససస:37
లర: ససస స
604
RBE1679661
పపరర: చరదస చటటటపస ద లల

100-88/670

100-86/336

100-86/339

100-86/342

100-86/345

100-86/348

100-87/9

భరస : సససదసలల గగరడద
ఇరటట ననర:8-167
వయససస:18
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

614
LHL3930518
పపరర: పసదనదగగలల షపక

617
RBE1921451
పపరర: రఫపయమ షపక

620
LHL3930542
పపరర: రరజజనబ షపక

623
RBE1475300
పపరర: జజన బబగర షపక

100-86/351

626
RBE1160845
పపరర: వల షపక

100-86/343

629
RBE1086421
పపరర: సససదసలల గగరడద
తరడడ:ద వనరకపటరపమయయ గగరడద
ఇరటట ననర:8-167
వయససస:29
లర: పప

609
RBE2174241
పపరర: లకడమ పపశర

100-86/338

612
RBE0588780
పపరర: షపక మమమమగదద

100-86/341

615
LHL3930526
పపరర: మదదర బ షపక

100-86/344

భరస : పసదనదగగలల
ఇరటట ననర:8-160
వయససస:35
లర: ససస స
100-86/346

618
RBE1921469
పపరర: జజన శశశదద షపక

100-86/347

తరడడ:ద మహబగ షపక
ఇరటట ననర:8-161
వయససస:27
లర: పప
100-86/349

621
LHL3931037
పపరర: సససదద షపక

100-86/350

తరడడ:ద ఖమసపరసససదద
ఇరటట ననర:8-162
వయససస:46
లర: పప
100-84/46

624
RBE1160977
పపరర: వల షపక

100-88/671

తరడడ:ద ఖమజజ వల షపక
ఇరటట ననర:8-164
వయససస:34
లర: పప
100-86/352

తరడడ:ద ఖమజజ వల షపక
ఇరటట ననర:8-166
వయససస:33
లర: పప
100-82/708

100-86/335

భరస : చన నదగభల మరప
ఇరటట ననర:8-159
వయససస:33
లర: ససస స

భరస : వల షపక
ఇరటట ననర:8-164
వయససస:23
లర: ససస స

తరడడ:ద ససబబన
ఇరటట ననర:8-166
వయససస:33
లర: పప
628
RBE2517704
పపరర: శపశవణణ గగరడద

100-86/340

భరస : సససదద
ఇరటట ననర:8-162
వయససస:43
లర: ససస స

తరడడ:ద సససదద షపక
ఇరటట ననర:8/162
వయససస:22
లర: పప
625
RBE0850115
పపరర: సయయద జజనబబషప

611
LHL3931623
పపరర: చననదగగలమరప షపక

606
RBE0588749
పపరర: కలరపకలల ససబబబరపవప

భరస : రపమరరడడడ
ఇరటట ననర:8-158
వయససస:59
లర: ససస స

తరడడ:ద ససభబన షపక
ఇరటట ననర:8-161
వయససస:22
లర: ససస స

తరడడ:ద वववववव ववव
ఇరటట ననర:8-161
వయససస:20
లర: ససస స
622
RBE1811066
పపరర: సససదద వల షపక

100-86/337

తరడడ:ద ఖమసపరసససదద
ఇరటట ననర:8-160
వయససస:37
లర: పప

భరస : ససభబన
ఇరటట ననర:8-160
వయససస:40
లర: ససస స
619
RBE1921477
పపరర: वववववव ववव

608
LHL3930948
పపరర: మటట మమ పపశర

100-87/21

తరడడ:ద శశనస
ఇరటట ననర:8-157
వయససస:37
లర: పప

తరడడ:ద ఖమసపరసససదద
ఇరటట ననర:8-159
వయససస:37
లర: పప

భరస : ఖమసపరసససదద
ఇరటట ననర:8-159
వయససస:69
లర: ససస స
616
LHL3930534
పపరర: జమలమ షపక

100-86/334

భరస : రపమరరడడడ
ఇరటట ననర:8-158
వయససస:35
లర: ససస స

భరస : వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-158
వయససస:74
లర: ససస స
613
RBE2174266
పపరర: ఇమమరబ షపక

605
RBE0580209
పపరర: కలరపకలల శశదదవ

603
RBE1744648
పపరర: చరడడ చటటటపస ద లల
తరడడ:ద రమమరపవప చటటటపస ద లల
ఇరటట ననర:8-156
వయససస:21
లర: పప

భరస : ససబబబరపవప
ఇరటట ననర:8-157
వయససస:35
లర: ససస స

భరస : శశనస
ఇరటట ననర:8-157
వయససస:49
లర: ససస స
610
RBE2174258
పపరర: శశషమమ మగశయర

100-86/333

భరస : వనరకటటశశరరర గగరడద
ఇరటట ననర:8-156
వయససస:64
లర: ససస స

తరడడ:ద రపమరపవప చటటటపస ద లల
ఇరటట ననర:8-156
వయససస:22
లర: పప
607
RBE2174233
పపరర: నదరచదరమమ కలరపకలల

602
RBE1384551
పపరర: పపరశతమమ గగరడద

627
RBE1312891
పపరర: పదసపద రపవప బరడర

100-86/353

తరడడ:ద గగరరవపలల బరడర
ఇరటట ననర:8-166/1
వయససస:53
లర: పప
100-86/354

630
RBE2174274
పపరర: లకమమమ గగరడద

100-86/355

భరస : వనరకటబదమయయ
ఇరటట ననర:8-167
వయససస:56
లర: ససస స
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631
RBE2174282
పపరర: పసదదజజనదబషప సయయద

100-86/356

తరడడ:ద సససదద
ఇరటట ననర:8-167
వయససస:43
లర: పప
634
RBE0588913
పపరర: షపక ఆశపఖమతతర

100-86/357

100-86/360

100-86/361

100-86/364

100-86/366

100-86/369

100-86/372

భరస : ఎరశ హహసపసన సయయద
ఇరటట ననర:8-172
వయససస:29
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

644
RBE1863075
పపరర: అలమరనబ షపక

647
RBE0850131
పపరర: షపక కరరరబ

650
LHL3932019
పపరర: సససదదబ షపక

653
LHL3931979
పపరర: ఖమశరసససదద షపక

100-86/375

656
RBE1086330
పపరర: హససనద షపక

100-86/365

659
RBE0693515
పపరర: యమరశ హహసససన సయయద
తరడడ:ద అబగదలమర
ఇరటట ననర:8-172
వయససస:32
లర: పప

639
RBE1443191
పపరర: అబగదల వపహహబ షపక

100-88/672

642
RBE0588954
పపరర: దదవల బ షపక

100-86/363

645
RBE1470418
పపరర: అలమరనబ షపక

100-88/673

తరడడ:ద బగరర సససదద షపక
ఇరటట ననర:8-169
వయససస:24
లర: పప
100-86/367

648
RBE1439299
పపరర: మగజవర దదలల మద షపక

100-86/368

భరస : మగజవర జజన బబషప షపక
ఇరటట ననర:8-171
వయససస:32
లర: ససస స
100-86/370

651
RBE0588988
పపరర: జజవబ షపక

100-86/371

భరస : ఖమననససదద
ఇరటట ననర:8-171/1
వయససస:42
లర: ససస స
100-86/373

654
RBE0588996
పపరర: జజనబబషప షపక

100-86/374

తరడడ:ద నబసపగరబ
ఇరటట ననర:8-171-1
వయససస:45
లర: పప
100-86/376

భరస : హసన వపల షపక
ఇరటట ననర:8-171-1
వయససస:35
లర: ససస స
100-84/48

100-86/359

భరస : ఖలల
ఇరటట ననర:8-168-4
వయససస:48
లర: ససస స

తరడడ:ద హహసపసన
ఇరటట ననర:8-171-1
వయససస:65
లర: పప

తరడడ:ద ఖమశరసససదద
ఇరటట ననర:8-171-1
వయససస:36
లర: పప
658
RBE1454362
పపరర: నదగగల బ సయయద

100-86/362

భరస : ఖమననససదద
ఇరటట ననర:8-171/1
వయససస:56
లర: ససస స

తరడడ:ద ఖమసపర సససదద
ఇరటట ననర:8-171/1
వయససస:34
లర: పప
655
RBE0589010
పపరర: హసన వల షపక

641
LHL3931441
పపరర: పపరమమ షపక

636
RBE0588947
పపరర: రవరదద బబబగ అనరత

తరడడ:ద కపలల షపక
ఇరటట ననర:8-168/1
వయససస:30
లర: పప

భరస : హహసపసన వపల
ఇరటట ననర:8-171
వయససస:32
లర: ససస స

తరడడ:ద రరజజన వల షపక
ఇరటట ననర:8-171
వయససస:22
లర: పప
652
RBE0850156
పపరర: షపక హహసపసన వపల

100-87/22

తరడడ:ద బభరర సససదద షపక
ఇరటట ననర:8-169
వయససస:25
లర: పప

తరడడ:ద మగజజవరరమ సససన
ఇరటట ననర:8-170/1
వయససస:64
లర: ససస స
649
RBE1673771
పపరర: అబబబస షపక

638
RBE1641075
పపరర: దదలమరద బబగర షపక

100-84/47

తరడడ:ద నదగరశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-168
వయససస:41
లర: పప

భరస : నదగగల మరప
ఇరటట ననర:8-168-3
వయససస:40
లర: ససస స

తరడడ:ద అలమరనబ షపక
ఇరటట ననర:8-169
వయససస:23
లర: ససస స
646
RBE2174290
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-86/358

భరస : మహమమద జన షపక
ఇరటట ననర:8-168/1
వయససస:24
లర: ససస స

భరస : తదజదదదన
ఇరటట ననర:8-168-3
వయససస:35
లర: ససస స
643
RBE1726025
పపరర: చన మబగలమ షపక

635
RBE0588921
పపరర: షపక ఇలయజ

633
RBE1861574
పపరర: వల షపక
తరడడ:ద ఇలయమస షపక
ఇరటట ననర:8-168
వయససస:23
లర: పప

తరడడ:ద వపల
ఇరటట ననర:8-168
వయససస:49
లర: పప

తరడడ:ద KALIL షపక
ఇరటట ననర:8-168/1
వయససస:28
లర: పప
640
LHL3931433
పపరర: నదగభల మరప మమన

100-82/10

తరడడ:ద లయమజ షపక
ఇరటట ననర:8-168
వయససస:22
లర: ససస స

భరస : ఇలయజ
ఇరటట ననర:8-168
వయససస:41
లర: ససస స
637
RBE1441906
పపరర: మహమమద జజన షపక

632
RBE1610781
పపరర: తససర మమ షపక

657
RBE1673110
పపరర: హహసపసన బ సయయద

100-76/364

తరడడ:ద అబగదలమర సయయద
ఇరటట ననర:8-172
వయససస:37
లర: ససస స
100-86/377

660
RBE1312818
పపరర: రపమ దదవ నదరదదసస

100-86/378

భరస : శశనవపసరపవప నదరదదసస
ఇరటట ననర:8-172
వయససస:46
లర: ససస స
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661
RBE1313147
పపరర: నవన నదరదదసస

100-86/379

తరడడ:ద శశనవపసరపవప నదరదదసస
ఇరటట ననర:8-172
వయససస:26
లర: పప
664
RBE1453950
పపరర: హహససపన బ షపక

100-76/365

100-86/384

100-86/387

100-86/390

100-86/393

100-81/43

100-86/398

భరస : గగలమరహహసపసన
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:74
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

674
RBE1959873
పపరర: అసమమ షపక

677
RBE0589200
పపరర: షపక మమల

680
RBE0589275
పపరర: ఖమశరబ మశదస

683
RBE0589333
పపరర: మససదస ఖమసపర ఖమన

100-86/401

686
RBE0589424
పపరర: మససదస దసస గరరర

100-86/391

689
RBE2174340
పపరర: రపమమరజనవయగలల కరశనర
తరడడ:ద రరగయయ
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:69
లర: పప

669
RBE0801613
పపరర: వవరకటటశశరరర గగసపక

100-86/386

672
RBE1313626
పపరర: షహహద షపక

100-86/389

675
RBE2174316
పపరర: బబగర షపక

100-86/392

భరస : సససదద
ఇరటట ననర:8-178
వయససస:42
లర: ససస స
100-86/394

678
RBE0589234
పపరర: షపక తహహర

100-86/395

భరస : మమల
ఇరటట ననర:8-179
వయససస:33
లర: ససస స
100-86/396

681
RBE0589291
పపరర: మహబభబ ససభబన మససదస

100-86/397

తరడడ:ద గగలమరహహసపసన
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:62
లర: పప
100-86/399

684
RBE0589358
పపరర: మససదస జజన

100-86/400

తరడడ:ద మమబగ ససబబన
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:32
లర: పప
100-86/402

తరడడ:ద గగలమర హహసపసన
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:56
లర: పప
100-86/404

100-86/383

తరడడ:ద హసన షపక
ఇరటట ననర:8-178
వయససస:47
లర: పప

తరడడ:ద మమబగ ససభబన
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:33
లర: పప

తరడడ:ద దసస గరరర మససదస
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:32
లర: పప
688
RBE2174332
పపరర: ఉసపసనబ మససదస

100-86/388

భరస : గకసస
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:40
లర: ససస స

తరడడ:ద మమబగ ససభబన
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:35
లర: పప
685
RBE0589390
పపరర: షరరఫ మససదస

671
RBE1251966
పపరర: చదరమమ సపదదల

666
LHL2693380
పపరర: జజనబబషప షపక

తరడడ:ద సససదసలల
ఇరటట ననర:8-177
వయససస:58
లర: పప

తరడడ:ద లమల సప
ఇరటట ననర:8-179
వయససస:38
లర: పప

భరస : షరరఫ మససదస
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:30
లర: ససస స
682
RBE0589325
పపరర: మససదస జజన బబషప

100-86/385

తరడడ:ద షపహహద షపక
ఇరటట ననర:8-178
వయససస:20
లర: ససస స

భరస : హహసపసనస
ఇరటట ననర:8-178
వయససస:59
లర: ససస స
679
RBE1173491
పపరర: శమమ మససదస

668
RBE0589085
పపరర: షపక రబయమ

100-86/381

తరడడ:ద సససదదసపహహబ
ఇరటట ననర:8-177
వయససస:37
లర: పప

భరస : బబబగ సపదదల
ఇరటట ననర:8-177
వయససస:44
లర: ససస స

తరడడ:ద షహహద షపక
ఇరటట ననర:8-178
వయససస:24
లర: పప
676
RBE2174324
పపరర: సససదదబ షపక

100-86/382

భరస : మరవఅల
ఇరటట ననర:8-177
వయససస:33
లర: ససస స

తరడడ:ద పసరటయయ సపదదల
ఇరటట ననర:8-177
వయససస:47
లర: పప
673
RBE1584358
పపరర: ఉమర ఫరరక షపక

665
LHL2693273
పపరర: మరపవల షపక

663
RBE2174308
పపరర: సససదదబ సయయద
భరస : వల
ఇరటట ననర:8-175
వయససస:50
లర: ససస స

తరడడ:ద సససదదసపహహబ
ఇరటట ననర:8-177
వయససస:38
లర: పప

తరడడ:ద హసన అహమద
ఇరటట ననర:8-177
వయససస:42
లర: పప
670
RBE1251958
పపరర: బబబగ సపదదల

100-86/380

తరడడ:ద శశనవపస రపవప
ఇరటట ననర:8-172-B
వయససస:23
లర: ససస స

భరస : సలర షపక
ఇరటట ననర:8-177
వయససస:39
లర: ససస స
667
RBE0589077
పపరర: సలర షపక

662
RBE1774322
పపరర: లఖత నదరదదసస

687
RBE1114057
పపరర: మమలన బబగర షపక మససద

100-86/403

భరస : జజన బబషప షపక మససద
ఇరటట ననర:8-180
వయససస:29
లర: ససస స
100-86/405

690
RBE0841361
పపరర: వనరకటటశశరరర గగరడద

100-86/406

తరడడ:ద చన లచచయయ
ఇరటట ననర:8-181
వయససస:59
లర: పప
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691
RBE2174357
పపరర: నరసమమ గగరడద

100-86/407

భరస : చనలచచయయ
ఇరటట ననర:8-181
వయససస:79
లర: ససస స
694
RBE2174373
పపరర: వనరకటటశశరరర కకరగత

100-86/410

100-86/412

100-86/415

100-76/366

100-86/419

100-86/422

100-86/425

భరస : రరజజన
ఇరటట ననర:8-193
వయససస:62
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
RBE1454271
పపరర: యమశమన మససద

707
RBE1475748
పపరర: మసపసన బ మససద

710
LHL3932266
పపరర: శవకలమమరర సపగర

713
RBE0589481
పపరర: షపక నదగభర బ

100-85/33

716
LHL3931094
పపరర: ఖమసపరబ షపక

100-81/45

719
RBE2174431
పపరర: రరజజన షపక
తరడడ:ద రరజజన
ఇరటట ననర:8-193
వయససస:46
లర: పప

699
RBE0589465
పపరర: మహమమద చనరఫస మససదస

100-86/414

702
RBE1384528
పపరర: సఫపయ మషపద

100-86/417

705
LHL3932282
పపరర: జజన వల పఠపన

100-86/418

తరడడ:ద జమమల
ఇరటట ననర:8-189
వయససస:54
లర: పప
100-86/420

708
RBE1954700
పపరర: యశశద గగల

100-86/421

భరస : నదగరశశర రపవప గగల
ఇరటట ననర:8-189
వయససస:31
లర: ససస స
100-86/423

711
RBE1744002
పపరర: వరశ సపగర

100-86/424

తరడడ:ద శశనవపస రపవప సపగర
ఇరటట ననర:8-190
వయససస:20
లర: పప
100-86/426

714
RBE0841379
పపరర: షపక సససదద వపల

100-86/427

తరడడ:ద రరజజన
ఇరటట ననర:8-192
వయససస:37
లర: పప
100-86/428

భరస : రరజజన
ఇరటట ననర:8-193
వయససస:43
లర: ససస స
100-86/430

100-81/44

భరస : గకస మహహదదన మషపద
ఇరటట ననర:8-188
వయససస:73
లర: ససస స

భరస : సససదద వల
ఇరటట ననర:8-192
వయససస:35
లర: ససస స

భరస : కకటటశశర రపవప నదదడరడర
ఇరటట ననర:8-193
వయససస:70
లర: ససస స
718
RBE2174423
పపరర: లమలబ షపక

100-86/416

భరస : శశనస
ఇరటట ననర:8-190
వయససస:38
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటగగరరవపలల
ఇరటట ననర:8-190
వయససస:42
లర: పప
715
RBE1584267
పపరర: నరసమమ నదదడరడర

701
RBE1384460
పపరర: గకస మహహదదదన మససదస

696
RBE1673581
పపరర: సతయనదరపయణ గగల

తరడడ:ద గకస మహహదదదన
ఇరటట ననర:8-188
వయససస:35
లర: పప

భరస : జజన మససద
ఇరటట ననర:8-189
వయససస:24
లర: ససస స

తరడడ:ద బసవయయ
ఇరటట ననర:8-189/1
వయససస:57
లర: పప
712
RBE2174415
పపరర: శశనస సపగర

100-86/413

భరస : ఖమసపర ఖమన మససద
ఇరటట ననర:8-189
వయససస:26
లర: ససస స

తరడడ:ద దసస గరరర మససద
ఇరటట ననర:8-189
వయససస:28
లర: పప
709
RBE2174407
పపరర: కపశవశశనదధర తడలనదకలల

698
RBE2174399
పపరర: ఆరజనవయగలల మమఘర

100-86/409

తరడడ:ద ఆరజనవయగలల గగల
ఇరటట ననర:8-186
వయససస:29
లర: పప

తరడడ:ద ఫతద అహమద మససదస
ఇరటట ననర:8-188
వయససస:73
లర: పప

తరడడ:ద మమబగ ససభబన మససద
ఇరటట ననర:8-189
వయససస:35
లర: పప
706
RBE1312396
పపరర: జజన బబషప మససద

100-86/411

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-186
వయససస:69
లర: పప

భరస : మహమద రఫస మససదస
ఇరటట ననర:8-188
వయససస:33
లర: ససస స
703
RBE1677467
పపరర: జజన బబషప మససద

695
RBE2174381
పపరర: శవకలమమరర మమరర

693
RBE2174365
పపరర: చననమమమయ కకరగత
భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-182
వయససస:64
లర: ససస స

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-185
వయససస:44
లర: ససస స

భరస : ఆరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-186
వయససస:54
లర: ససస స
700
RBE1384445
పపరర: సమరప మససదస

100-86/408

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర మగషయర
ఇరటట ననర:8-182
వయససస:27
లర: పప

తరడడ:ద లకమయయ
ఇరటట ననర:8-182
వయససస:69
లర: పప
697
RBE0589457
పపరర: చసకసమమ గగల

692
RBE1432434
పపరర: కకరడలల మగషయర

717
RBE0989915
పపరర: పపవన కకలమ

100-86/429

భరస : వనరకటటసశరరర కకలమ
ఇరటట ననర:8-193
వయససస:34
లర: ససస స
100-86/431

720
RBE2174449
పపరర: రరజజన షపక

100-86/432

తరడడ:ద జజన
ఇరటట ననర:8-193
వయససస:64
లర: పప
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721
RBE1726066
పపరర: జజన బబష షపక

100-86/433

తరడడ:ద రరజజన షపక
ఇరటట ననర:8-196
వయససస:25
లర: పప
724
RBE0452235
పపరర: కకటమమ సపగర

100-86/436

100-86/439

100-86/441

100-86/444

100-87/24

100-86/449

100-86/451

భరస : శవ
ఇరటట ననర:8-204
వయససస:59
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

734
RBE0452300
పపరర: కకరడలల సపగర

737
RBE1086694
పపరర: నదగరశశరరపవప సపగర

740
LHL2692903
పపరర: పసదసససదసలల సపగర

743
RBE1049536
పపరర: వనరకట సపయ కలమమర దదసరర

100-86/454

746
RBE0452367
పపరర: రపమయయ గగల

100-86/445

749
RBE1497007
పపరర: ఇమమమ బ సయయద
భరస : మమబగ సయయద
ఇరటట ననర:8-205
వయససస:59
లర: ససస స

729
RBE1912807
పపరర: అనసష సపగర

100-87/23

732
LHL3932373
పపరర: శశనస సపగర

100-86/443

735
RBE2174472
పపరర: వనరకటటశశరరర సపగర

100-86/446

తరడడ:ద చనసససదసలల
ఇరటట ననర:8-200
వయససస:49
లర: పప
100-86/447

738
RBE1086710
పపరర: పపషపలతద సపగర

100-86/448

భరస : నదగరశశరరపవప సపగర
ఇరటట ననర:8-200/2
వయససస:29
లర: ససస స
100-86/450

741
RBE1475649
పపరర: వపసవ దదసరర

100-85/34

తరడడ:ద వనరకటటశశరరపవప దదసరర
ఇరటట ననర:8-202
వయససస:24
లర: ససస స
100-86/452

744
RBE1061464
పపరర: వనరకటటశశరరపవప దదసరర

100-86/453

తరడడ:ద ఆదదనదరపయణ దదసరర
ఇరటట ననర:8-202
వయససస:53
లర: పప
100-86/455

తరడడ:ద శవ
ఇరటట ననర:8-204
వయససస:37
లర: పప
100-86/457

100-86/438

తరడడ:ద చనసససదసలల
ఇరటట ననర:8-200
వయససస:39
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర దదసరర
ఇరటట ననర:8-202
వయససస:27
లర: పప

తరడడ:ద శవ
ఇరటట ననర:8-204
వయససస:35
లర: ససస స
748
RBE2174480
పపరర: అలలశలమమ గగల

100-86/442

తరడడ:ద చనసససదసలల
ఇరటట ననర:8-201
వయససస:77
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరపవప దదసరర
ఇరటట ననర:8-202
వయససస:49
లర: ససస స
745
LHL3930625
పపరర: నదగలకడమ గగల

731
LHL3932274
పపరర: కకటటశశరర సపగర

726
RBE2174464
పపరర: వనరకటటశశరరర సపగర

తరడడ:ద నరసయయ సపగర
ఇరటట ననర:8-199
వయససస:25
లర: ససస స

తరడడ:ద పసద వనరకటటసశరరర సపగర
ఇరటట ననర:8-200/2
వయససస:33
లర: పప

భరస : పసదసససదసలల
ఇరటట ననర:8-201
వయససస:67
లర: ససస స
742
RBE1049510
పపరర: పదమల దదసరర

100-86/440

తరడడ:ద చనసససదసలల
ఇరటట ననర:8-200
వయససస:37
లర: పప

భరస : సససదసలల షపక
ఇరటట ననర:8-200
వయససస:78
లర: ససస స
739
LHL2692432
పపరర: ససతదరపవమమ సపగర

728
RBE1955228
పపరర: అశశక సపగర

100-86/435

తరడడ:ద వనరకటబదమయయ
ఇరటట ననర:8-198
వయససస:54
లర: పప

భరస : కకరడలల
ఇరటట ననర:8-200
వయససస:35
లర: ససస స

భరస : శశనస
ఇరటట ననర:8-200
వయససస:36
లర: ససస స
736
RBE1912815
పపరర: నదసరబ షపక

100-86/437

తరడడ:ద నరసయయ సపగర
ఇరటట ననర:8-199
వయససస:26
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-200
వయససస:47
లర: ససస స
733
RBE0452276
పపరర: వజయలకడమ సపగర

725
RBE2174456
పపరర: అనసధరయ సపగర

723
LHL3930666
పపరర: నరశరహరపవప సపగర
తరడడ:ద వనరకటబదమయయ
ఇరటట ననర:8-198
వయససస:47
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-198
వయససస:51
లర: ససస స

తరడడ:ద నరసపరహరపవప సపగర
ఇరటట ననర:8-199
వయససస:29
లర: పప
730
LHL3932233
పపరర: సపరబదజయర సపగర

100-86/434

తరడడ:ద రరజజన షపక
ఇరటట ననర:8-196
వయససస:21
లర: పప

భరస : నరశరహరపవప
ఇరటట ననర:8-198
వయససస:46
లర: ససస స
727
RBE1086942
పపరర: నదగరశశర రపవప సపగర

722
RBE1743954
పపరర: సససదద షపక

747
RBE0589515
పపరర: గగల వరలకడమ

100-86/456

భరస : రపమయయ
ఇరటట ననర:8-204
వయససస:35
లర: ససస స
100-84/49

750
RBE0850164
పపరర: సయయద సససదదబ

100-86/458

భరస : ఖససమలర
ఇరటట ననర:8-205
వయససస:38
లర: ససస స
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751
RBE1861533
పపరర: మగసస ఫప షపక

100-84/50

తరడడ:ద ఖససర పసర షపక
ఇరటట ననర:8-206
వయససస:23
లర: పప
754
RBE0589549
పపరర: కకల శవ పపరశత

100-86/461

100-86/464

100-86/467

100-86/470

100-86/472

100-86/475

100-86/478

తరడడ:ద శశనస కరదదత
ఇరటట ననర:8-212
వయససస:29
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE2174548
పపరర: హహసససన కకలమ

767
RBE0589580
పపరర: కకల రమణ

770
RBE2174555
పపరర: కరరరభ సయయద

773
RBE1862531
పపరర: శశశదదబ సయద

100-81/46

776
RBE1945914
పపరర: వనరకటరమణ నదదడరడర

100-86/471

779
RBE1989888
పపరర: వనరకటరపమయయ నదదడరడర
తరడడ:ద కకటటశశరరపవప నదదడరడర
ఇరటట ననర:8-212 ms peta
వయససస:57
లర: పప

759
RBE2174514
పపరర: కరరరబ షపక

100-86/466

762
LHL3930351
పపరర: నదగరరదదమమ కకలమ

100-86/469

765
RBE1676246
పపరర: మమమబగబ షపక

100-76/367

భరస : సససదద షపక
ఇరటట ననర:8-207/A
వయససస:31
లర: ససస స
100-86/473

768
RBE0589598
పపరర: కకల శశనస

100-86/474

తరడడ:ద హహసపసన
ఇరటట ననర:8-208
వయససస:34
లర: పప
100-86/476

771
RBE2174563
పపరర: చనసససదలర సయయద

100-86/477

తరడడ:ద సససదద
ఇరటట ననర:8-209
వయససస:59
లర: పప
100-85/35

774
RBE1807007
పపరర: శశశదద సయయద

100-86/479

తరడడ:ద రసధల సయయద
ఇరటట ననర:8-210
వయససస:21
లర: పప
100-84/51

భరస : కకటటశశర రపవప నదదడరడర
ఇరటట ననర:8-212
వయససస:29
లర: ససస స
100-86/481

100-86/463

భరస : హహసససన
ఇరటట ననర:8-207/4
వయససస:42
లర: ససస స

తరడడ:ద రసధల సయద
ఇరటట ననర:8-210
వయససస:26
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకపటరపమయయ నదదడరడర
ఇరటట ననర:8-212
వయససస:31
లర: పప
778
RBE0989923
పపరర: అజయకలమమర కరదదత

100-86/468

భరస : చనసససదయయ
ఇరటట ననర:8-209
వయససస:56
లర: ససస స

తరడడ:ద చనసససదలర
ఇరటట ననర:8-209
వయససస:36
లర: పప
775
RBE1223668
పపరర: కకటటశశర రపవప నదదడరడర

761
RBE1807585
పపరర: శశశదద బఇవనస సయయద

756
RBE1903863
పపరర: మసపసన వల షపక

భరస : యమకలబబబగ
ఇరటట ననర:8-207
వయససస:49
లర: ససస స

భరస : శశనస
ఇరటట ననర:8-207A
వయససస:32
లర: ససస స

భరస : సససదద వపల సయయద
ఇరటట ననర:8-209
వయససస:29
లర: ససస స
772
RBE0589614
పపరర: సససదదవల సయయద

100-86/465

తరడడ:ద నరరయయ
ఇరటట ననర:8-207/4
వయససస:74
లర: పప

తరడడ:ద సససదదవల షపక
ఇరటట ననర:8-207/A
వయససస:28
లర: పప
769
RBE1377630
పపరర: గకసపయమ సయయద

758
RBE2174506
పపరర: ఖమసపరమరప షపక

100-86/460

తరడడ:ద ఖమసపర పసరప షపక
ఇరటట ననర:8-206
వయససస:26
లర: పప

తరడడ:ద జన బబష సయయద
ఇరటట ననర:8-207/2
వయససస:21
లర: ససస స

భరస : హహసససన
ఇరటట ననర:8-207/4
వయససస:69
లర: ససస స
766
RBE1863091
పపరర: శశశదద షపక

100-86/462

తరడడ:ద జజన
ఇరటట ననర:8-206
వయససస:47
లర: పప

తరడడ:ద ఉసససన బబగ
ఇరటట ననర:8-207
వయససస:54
లర: పప
763
RBE2174530
పపరర: సరగజన కకలమ

755
RBE0589556
పపరర: కకల వనరకటటశశరరర

753
RBE0589531
పపరర: చననర పపరశత
భరస : శరకరయయ
ఇరటట ననర:8-206
వయససస:34
లర: ససస స

తలర : హహసపసన
ఇరటట ననర:8-206
వయససస:41
లర: పప

భరస : ఖమసపరఫసరప
ఇరటట ననర:8-206
వయససస:52
లర: ససస స
760
RBE2174522
పపరర: యమకలబ బబగ షపక

100-86/459

తరడడ:ద బదహమయయ
ఇరటట ననర:8-206
వయససస:43
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-206
వయససస:36
లర: ససస స
757
RBE2174498
పపరర: బససరరన షపక

752
RBE0580332
పపరర: చననర శరకరయయ

777
RBE0589622
పపరర: ననగరళ వనరకట రమణ

100-86/480

భరస : వనరకట రపమయయ
ఇరటట ననర:8-212
వయససస:48
లర: ససస స
100-87/25

780
RBE0589630
పపరర: గకస మహహదద న షపక

100-86/482

తరడడ:ద జజన షపక
ఇరటట ననర:8-214
వయససస:34
లర: పప
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781
RBE0589648
పపరర: షపక నదయమత

100-86/483

భరస : జజన
ఇరటట ననర:8-214
వయససస:51
లర: ససస స
784
RBE1862796
పపరర: ఫపతమ రరహన షపక

100-86/486

100-86/489

100-87/26

100-87/29

100-87/32

100-87/35

100-87/38

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-223
వయససస:38
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE1744515
పపరర: వనరకటటష అనసమగల

797
RBE0116038
పపరర: రమ మగతయర

800
RBE2174605
పపరర: ససశల మగతయర

803
LHL3930179
పపరర: సపరబయయ మగశయర

100-87/41

806
RBE1453596
పపరర: ససశల మగశర

100-87/30

809
RBE0456897
పపరర: మగషయర కమల
భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-223
వయససస:37
లర: ససస స

789
RBE0589705
పపరర: గగఱఱ ర రమమదదవ

100-86/491

792
RBE1049569
పపరర: కకరడద అనసమగల

100-87/28

795
RBE2174597
పపరర: తరరపతమమ అనసమగల

100-87/31

భరస : కరశవపలల
ఇరటట ననర:8-217
వయససస:79
లర: ససస స
100-87/33

798
RBE0116053
పపరర: రమణ మగశయర

100-87/34

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-220
వయససస:35
లర: ససస స
100-87/36

801
RBE2174613
పపరర: వనరకటటశశరరర మగతయర

100-87/37

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-220
వయససస:42
లర: పప
100-87/39

804
RBE0457317
పపరర: మగతయర చన వనరకటపపయయ

100-87/40

తరడడ:ద చన సస మయయ
ఇరటట ననర:8-221
వయససస:68
లర: ససస స
100-73/972

భరస : వనరకయయ మగశర
ఇరటట ననర:8-222
వయససస:58
లర: ససస స
100-87/43

100-86/488

తరడడ:ద సపరబయయ అనసమగల
ఇరటట ననర:8-217
వయససస:28
లర: పప

తరడడ:ద చనవనరకటపపయయ
ఇరటట ననర:8-221
వయససస:39
లర: పప

భరస : చననవనరకటపయయ
ఇరటట ననర:8-221
వయససస:59
లర: ససస స
808
LHL3931086
పపరర: మహలకడమ మగశయర

100-87/27

భరస : వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-220
వయససస:59
లర: ససస స

తరడడ:ద సస మయయ
ఇరటట ననర:8-220
వయససస:69
లర: పప
805
RBE0457325
పపరర: మగశయర కకటమమ

791
RBE0457051
పపరర: అనసమగల లకడమ

786
RBE0589671
పపరర: మగషయర సపరబశవ రపవప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-216
వయససస:40
లర: ససస స

భరస : శశనస
ఇరటట ననర:8-220
వయససస:35
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-220
వయససస:37
లర: పప
802
RBE2174621
పపరర: వనరకయయ మగతయర

100-86/490

తరడడ:ద సపరబయయ అనసమగల
ఇరటట ననర:8-217
వయససస:22
లర: పప

భరస : కరరర
ఇరటట ననర:8-219
వయససస:47
లర: ససస స
799
RBE0116103
పపరర: శశనస మగతయర

788
RBE2174589
పపరర: సతయనదరయణ ఉడత

100-86/485

తరడడ:ద వనరకటపయయ
ఇరటట ననర:8-215
వయససస:41
లర: పప

భరస : సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-217
వయససస:41
లర: ససస స

తరడడ:ద సస మయయ మభయసపయర
ఇరటట ననర:8-217
వయససస:46
లర: పప
796
LHL3932530
పపరర: వపనన షపక

100-86/487

తరడడ:ద హనసమయయ
ఇరటట ననర:8-215
వయససస:54
లర: పప

తరడడ:ద శశనస
ఇరటట ననర:8-217
వయససస:39
లర: ససస స
793
RBE1101187
పపరర: వనరకటటసశరరర మభయసపయర

785
RBE0457077
పపరర: మగషయర అనసధరయ

783
RBE0655563
పపరర: షపక హససనద బబగర
భరస : రహమ తతలర
ఇరటట ననర:8-214
వయససస:33
లర: ససస స

భరస : సపరబశవ రపవప
ఇరటట ననర:8-215
వయససస:37
లర: ససస స

భరస : సతయనదరయణ
ఇరటట ననర:8-215
వయససస:44
లర: ససస స
790
LHL2693521
పపరర: మహలకడమ మగతయర

100-86/484

తరడడ:ద మహహదదదన
ఇరటట ననర:8-214
వయససస:58
లర: పప

భరస : గకసప మహహదదదన షపక
ఇరటట ననర:8-214
వయససస:26
లర: ససస స
787
RBE2174571
పపరర: మరగమమ ఉడత

782
RBE0589655
పపరర: షపక జజన

807
LHL3930013
పపరర: శశనవపసరపవప మగశయర

100-87/42

తరడడ:ద ససతదరపమయయ
ఇరటట ననర:8-223
వయససస:36
లర: పప
100-87/44

810
RBE2174639
పపరర: ఇనవనశశరమమ మగతయర

100-87/45

భరస : ససతదరపమయయ
ఇరటట ననర:8-223
వయససస:54
లర: ససస స
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811
RBE2174647
పపరర: వనరకటటశశరరర మగశయర

100-87/46

తరడడ:ద ససతదరపమయయ
ఇరటట ననర:8-223
వయససస:42
లర: పప
814
LHL3931896
పపరర: వనరకటసతయనదరపయణ గగరడద

100-87/49

100-87/51

100-87/54

100-87/57

100-87/60

100-87/63

100-87/66

తరడడ:ద వనరకటరపమయయ కమతర
ఇరటట ననర:8-228
వయససస:19
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE0589754
పపరర: షపక రరజజన

827
RBE1106708
పపరర: నగభలమరప షపక

830
RBE1115584
పపరర: శభన షపక

833
RBE1384437
పపరర: రరజన షపక

100-87/69

836
RBE2174688
పపరర: నజరర షపక

100-87/58

839
RBE0589838
పపరర: సయయద మహబభబ బ
భరస : సససదద వల
ఇరటట ననర:8-229
వయససస:61
లర: ససస స

819
RBE0453126
పపరర: పపననమమ కకలమ

100-87/53

822
RBE1641091
పపరర: లకడమ కకల

100-87/56

825
RBE0720276
పపరర: షపక బబషపమయమ

100-87/59

తరడడ:ద మరరసప
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:35
లర: పప
100-87/61

828
RBE1106716
పపరర: సససదదబ షపక

100-87/62

భరస : నగభలమరప షపక
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:31
లర: ససస స
100-87/64

831
RBE1115592
పపరర: పదసపద పసల

100-87/65

తరడడ:ద ససరయయ పసల
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:35
లర: పప
100-87/67

834
RBE1863240
పపరర: అమనద బ షపక

100-87/68

భరస : నజర షపక
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:55
లర: ససస స
100-87/70

తరడడ:ద అబగదల జజలల షపక
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:59
లర: పప
100-86/492

100-85/36

భరస : శరకర రపవప కకల
ఇరటట ననర:8-225
వయససస:37
లర: ససస స

భరస : బ జ షపక
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:27
లర: ససస స

భరస : నజరర
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:54
లర: ససస స
838
RBE2005759
పపరర: ససజనయ కమతర

100-87/55

భరస : మభస షపక
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:28
లర: ససస స

భరస : పదసపద పసల
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:32
లర: ససస స
835
RBE2174670
పపరర: ధదవలబ షపక

821
RBE1432350
పపరర: నరసమమ తవటట

816
RBE1810829
పపరర: నదగమణణ యలమల

భరస : రపమయయ
ఇరటట ననర:8-225
వయససస:61
లర: ససస స

తరడడ:ద మమలమల షపక
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:36
లర: పప

తరడడ:ద నజర షపక
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:32
లర: పప
832
RBE1115600
పపరర: లకడమ నరసమమ పసల

100-87/52

భరస : బబషపమయమ
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:34
లర: ససస స

తరడడ:ద ససభబన
ఇరటట ననర:8-226
వయససస:35
లర: పప
829
RBE1115576
పపరర: మభస షపక

818
LHL3931292
పపరర: నదగరశశరరపవప కకలమ

100-87/48

భరస : ఆరజనవయగలల యలమల
ఇరటట ననర:8-225
వయససస:35
లర: ససస స

భరస : హనసమరత రపవప తవటట
ఇరటట ననర:8-225
వయససస:36
లర: ససస స

తరడడ:ద రపమయయ
ఇరటట ననర:8-225
వయససస:42
లర: పప
826
RBE0801647
పపరర: ఖమదర బబష షపక

100-87/50

తరడడ:ద రపమయయ
ఇరటట ననర:8-225
వయససస:45
లర: పప

తరడడ:ద కకటయయ
ఇరటట ననర:8-225
వయససస:63
లర: పప
823
RBE2174662
పపరర: శరకరరపవప కకలమ

815
RBE0801621
పపరర: పపరరషమ గగరడద

813
LHL3931763
పపరర: శరకరరపవప గగరడద
తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-224
వయససస:40
లర: పప

భరస : శరకర రపవప
ఇరటట ననర:8-224
వయససస:42
లర: ససస స

భరస : నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-225
వయససస:42
లర: ససస స
820
RBE0456905
పపరర: తవటట కనకయయ

100-87/47

తరడడ:ద సస మయయ
ఇరటట ననర:8-223
వయససస:62
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-224
వయససస:38
లర: పప
817
LHL3930682
పపరర: వనరకటబదవమమ కకలమ

812
RBE2174654
పపరర: ససతదరపమయయ మగతయర

837
RBE0589770
పపరర: పగడదల జజనకక

100-87/71

భరస : ససత రపమయయ
ఇరటట ననర:8-226/1
వయససస:40
లర: ససస స
100-87/72

840
RBE0589846
పపరర: సయయద జజన బబషప

100-87/73

తరడడ:ద సససదద వపల
ఇరటట ననర:8-229
వయససస:32
లర: పప
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841
RBE0589861
పపరర: సయయద బబ

100-87/74

భరస : జజన బబషప
ఇరటట ననర:8-229
వయససస:32
లర: ససస స
844
RBE2174696
పపరర: ససదదవల సయయద

100-87/77

100-87/80

100-87/83

100-87/85

100-87/88

100-86/717

100-87/93

భరస : కనకయయ గగరడద
ఇరటట ననర:8-237
వయససస:53
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

854
LHL3931839
పపరర: వనరకటటశశరరర గగరడద

857
RBE2174704
పపరర: వరలకడమ గగరడద

860
LHL3930328
పపరర: సససదలర షపక

863
RBE2516904
పపరర: ఇమరబ షపక

100-87/95

866
RBE0457283
పపరర: గగల చరదద శశఖర

100-87/86

869
RBE2174720
పపరర: పపరడడరరగయయ గగల
తరడడ:ద నరరయయ
ఇరటట ననర:8-237
వయససస:84
లర: పప

849
RBE1587328
పపరర: పపరశత దదరర

100-87/82

852
RBE1944321
పపరర: ఇననయయ గగల

100-82/11

855
RBE0457002
పపరర: గగరడద రపజరశశరర

100-87/87

భరస : శరకర రపవప
ఇరటట ననర:8-231
వయససస:35
లర: ససస స
100-87/89

858
RBE1346361
పపరర: పపరరమన బబగర మససదస

100-87/90

తరడడ:ద దసస గరరర మససదస
ఇరటట ననర:8-232
వయససస:27
లర: ససస స
100-87/91

861
LHL3930336
పపరర: ఖమదదర బ షపక

100-87/92

భరస : సససదలర
ఇరటట ననర:8-233
వయససస:42
లర: ససస స
100-90/705

864
RBE0589887
పపరర: గగల జజయత

100-87/94

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-236
వయససస:35
లర: ససస స
100-87/96

తరడడ:ద శశరరలల
ఇరటట ననర:8-237
వయససస:35
లర: పప
100-87/98

100-87/79

తరడడ:ద నరసయయ గగల
ఇరటట ననర:8-231
వయససస:68
లర: పప

భరస : మహమమద రఫస షపక
ఇరటట ననర:8-233
వయససస:19
లర: ససస స

భరస : ఇననయయ
ఇరటట ననర:8-236
వయససస:56
లర: ససస స
868
RBE1086900
పపరర: లకడమ గగరడద

100-87/84

తరడడ:ద ఖమదర మసపసన
ఇరటట ననర:8-233
వయససస:43
లర: పప

తరడడ:ద సససదద వల షపక
ఇరటట ననర:8-233
వయససస:26
లర: పప
865
RBE2174712
పపరర: ఆగరనసమమ గగల

851
RBE0841395
పపరర: పగడదల వనరకట రమణ

846
RBE0989741
పపరర: నదగరశశరరపవప పగడదల

భరస : వనరకయయ దదరర
ఇరటట ననర:8-230
వయససస:49
లర: ససస స

భరస : వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-231
వయససస:59
లర: ససస స

తరడడ:ద శశశదద వల షపక
ఇరటట ననర:8-233
వయససస:22
లర: ససస స
862
RBE1384411
పపరర: మహమద రఫప షపక

100-87/81

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-231
వయససస:44
లర: పప

తరడడ:ద ససబబ రపవప కరడదదత
ఇరటట ననర:8-231
వయససస:42
లర: పప
859
RBE1952878
పపరర: రరషమ షపక

848
RBE1587310
పపరర: నదగలకడమ దదరర

100-87/76

తరడడ:ద సధరపయ నదరపయణ
ఇరటట ననర:8-230
వయససస:36
లర: పప

భరస : నదగరశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-230/1
వయససస:32
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-231
వయససస:35
లర: పప
856
RBE1425280
పపరర: నరసపరహ రపవప కరడదదత

100-87/78

భరస : వనరకటటశశరరర దదరర
ఇరటట ననర:8-230
వయససస:28
లర: ససస స

తరడడ:ద అపపయయ దదరర
ఇరటట ననర:8-230
వయససస:54
లర: పప
853
LHL2692366
పపరర: శరకరరపవప గగరడద

845
RBE0989725
పపరర: రమణ పగడదల

843
RBE1086751
పపరర: అషపఫఫ పన షపక
భరస : సససదద ఖమన షపక
ఇరటట ననర:8-229
వయససస:33
లర: ససస స

భరస : నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-230
వయససస:28
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకయయ దదరర
ఇరటట ననర:8-230
వయససస:31
లర: పప
850
RBE1587336
పపరర: వనరకయయ దదరర

100-87/75

తరడడ:ద మసపసన ఖమన షపక
ఇరటట ననర:8-229
వయససస:38
లర: పప

తరడడ:ద జజనస
ఇరటట ననర:8-229
వయససస:65
లర: పప
847
RBE1587302
పపరర: వనరకటటశశరరర దదరర

842
RBE1086736
పపరర: సససదద ఖమన షపక

867
RBE0872770
పపరర: నదగ లకకమ గగల

100-87/97

భరస : వనరకటటశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-237
వయససస:34
లర: ససస స
100-87/99

870
LHL3931888
పపరర: నదగమణణ దదశవవటట

100-87/100

భరస : శశహరర
ఇరటట ననర:8-237/1
వయససస:49
లర: ససస స
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871
RBE2174738
పపరర: వనరకటటశశరరపవప గగల

100-87/101

తరడడ:ద పపరడడరరగయయ
ఇరటట ననర:8-238
వయససస:51
లర: పప
874
RBE1810985
పపరర: వజయ లకడమ కతస కకట

100-87/104

100-87/106

100-87/109

100-87/112

100-87/114

100-87/117

100-87/120

భరస : జజనబబషప
ఇరటట ననర:8-246
వయససస:35
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
LHL3931953
పపరర: నరసమమ గగల

887
LHL3931417
పపరర: తరరపతమమ ఉపపపల

890
RBE2174779
పపరర: గగవరదమమ గగల

893
RBE2174787
పపరర: ఇమమరబ సయయద

100-87/123

896
RBE1086355
పపరర: సపరబ సపవప రపవప వలలరల

100-87/113

899
RBE0693572
పపరర: సససదద బ సయయద
భరస : హసన
ఇరటట ననర:8-246
వయససస:60
లర: ససస స

879
RBE0801654
పపరర: మమలమఅల షపక

100-87/108

882
RBE2174753
పపరర: యశశధ గగల

100-87/111

885
RBE1921261
పపరర: సపయ తతలశ సధరరపలర

100-86/718

భరస : అమరనదథ గగల
ఇరటట ననర:8-242-2
వయససస:26
లర: ససస స
100-87/115

888
RBE0801670
పపరర: శకలర షపక

100-87/116

తరడడ:ద ఖమలయమ
ఇరటట ననర:8-243
వయససస:40
లర: పప
100-87/118

891
LHL3930195
పపరర: సససదద సయయద

100-87/119

తరడడ:ద దసస గరరర
ఇరటట ననర:8-244
వయససస:37
లర: పప
100-87/121

894
RBE0693549
పపరర: మసపసన బ సయయద

100-87/122

భరస : సససదద
ఇరటట ననర:8-244/1
వయససస:33
లర: ససస స
100-87/124

తరడడ:ద చన లరగయయ వలలరల
ఇరటట ననర:8-245
వయససస:43
లర: పప
100-87/125

100-87/243

భరస : రపజజరపవప
ఇరటట ననర:8-242/1
వయససస:42
లర: ససస స

భరస : దసస గరరర
ఇరటట ననర:8-244
వయససస:58
లర: ససస స

భరస : ససబబన
ఇరటట ననర:8-244/2
వయససస:34
లర: ససస స
898
LHL2692978
పపరర: కరరమగననసపబబగర సయయద

100-87/110

భరస : ఇననయయ
ఇరటట ననర:8-243
వయససస:64
లర: ససస స

తరడడ:ద ఇమమరబ
ఇరటట ననర:8-244
వయససస:43
లర: పప
895
RBE0693523
పపరర: దరరయమ బ సయయద

881
LHL3931771
పపరర: రపమయయ గగల

876
RBE2482974
పపరర: గగపప నధత

తరడడ:ద ఖమలయమ
ఇరటట ననర:8-242
వయససస:47
లర: పప

భరస : సస మయయ
ఇరటట ననర:8-243
వయససస:62
లర: ససస స

భరస : షతకలర
ఇరటట ననర:8-243
వయససస:45
లర: ససస స
892
LHL3930401
పపరర: ససభబన సయయద

100-87/107

భరస : రపమయయ
ఇరటట ననర:8-242-1
వయససస:37
లర: ససస స

తరడడ:ద రపజజరపవప గగల
ఇరటట ననర:8-242-2
వయససస:26
లర: పప
889
RBE0801688
పపరర: తదరపబ షపక

878
LHL3932571
పపరర: మహలకమమమ గగరడద

100-87/103

తరడడ:ద కనకయయ నధత
ఇరటట ననర:8-239
వయససస:19
లర: పప

తరడడ:ద ఇననయయ
ఇరటట ననర:8-242/1
వయససస:42
లర: పప

తరడడ:ద ఇననయయ
ఇరటట ననర:8-242/1
వయససస:46
లర: పప
886
RBE1432392
పపరర: అమరనదధ గగల

100-87/105

భరస : ససతదరపమలల
ఇరటట ననర:8-242
వయససస:72
లర: ససస స

భరస : మమలమఅల
ఇరటట ననర:8-242
వయససస:40
లర: ససస స
883
RBE2174761
పపరర: రపజజరపవప గగల

875
RBE2174746
పపరర: రమణ నధత

873
LHL3930559
పపరర: జగదదశశరర నధత
భరస : కనకయయ
ఇరటట ననర:8-239
వయససస:37
లర: ససస స

భరస : చలమయయ
ఇరటట ననర:8-239
వయససస:43
లర: ససస స

తరడడ:ద కనకయయ
ఇరటట ననర:8-242
వయససస:77
లర: పప
880
RBE0801662
పపరర: మరపబ షపక

100-87/102

తరడడ:ద కకటయయ
ఇరటట ననర:8-239
వయససస:42
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-239
వయససస:21
లర: ససస స
877
LHL3932563
పపరర: ససతదరపమగలల గగరడద

872
LHL2692648
పపరర: కనకయయ నధత

897
RBE1682368
పపరర: నరసమమ తవటట

100-88/674

భరస : హనసమరత రపవప తవటట
ఇరటట ననర:8-245
వయససస:37
లర: ససస స
100-87/126

900
RBE2174795
పపరర: రసధలబ సయయద

100-87/127

భరస : హహసపసన
ఇరటట ననర:8-246
వయససస:59
లర: ససస స
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901
RBE2174803
పపరర: జజనభబషప సయయద

100-87/128

తరడడ:ద హహసపసన
ఇరటట ననర:8-246
వయససస:44
లర: పప
904
RBE2174811
పపరర: తరరపతమమ వరకపల

100-87/131

100-76/368

100-87/135

100-87/138

100-87/141

100-87/143

100-87/146

తరడడ:ద సససదసలల
ఇరటట ననర:8-253
వయససస:46
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE2174860
పపరర: ఖమసపరబ సయయద

917
RBE1725878
పపరర: బబలల దదశనవటట

920
RBE0801704
పపరర: మరజల కరతదవత

923
RBE2174886
పపరర: శశనవపసరపవప కకతవరపప

100-87/148

926
RBE2174894
పపరర: వరమమ కమతర

100-87/139

929
RBE0589929
పపరర: షపక సససదదబ
భరస : సససదద
ఇరటట ననర:8-254
వయససస:45
లర: ససస స

909
LHL3930211
పపరర: వనరకటటశశరరర నధత

100-87/134

912
RBE2174845
పపరర: వనరకపయమమ నధత

100-87/137

915
RBE2174878
పపరర: మమలమబ సయయద

100-87/140

భరస : రరడదహహసససన
ఇరటట ననర:8-251
వయససస:64
లర: ససస స
100-86/26

918
RBE0580308
పపరర: ఉదదరత వజయభబససర

100-87/142

తరడడ:ద శవరపమ కకషష
ఇరటట ననర:8-252
వయససస:41
లర: పప
100-87/144

921
RBE1454438
పపరర: గఫపర ఖమన పఠపన

100-87/145

తరడడ:ద ఖమసపర ఖమన పఠపన
ఇరటట ననర:8-252
వయససస:62
లర: పప
100-87/147

924
RBE1726116
పపరర: పవన కలమమర మగశయ0

100-86/719

తరడడ:ద కకటయయ మగశయ0
ఇరటట ననర:8-252/2
వయససస:20
లర: పప
100-87/149

భరస : సససదసలల
ఇరటట ననర:8-253
వయససస:74
లర: ససస స
100-87/151

100-87/133

భరస : హనసమయయ
ఇరటట ననర:8-250
వయససస:64
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-252
వయససస:42
లర: పప

భరస : వనరకటరపమయయ
ఇరటట ననర:8-253
వయససస:35
లర: ససస స
928
RBE2174910
పపరర: కకరడలల కమతర

100-87/136

భరస : శశనవపస రపవప
ఇరటట ననర:8-252
వయససస:34
లర: ససస స

భరస : గఫపర ఖమన పఠపన
ఇరటట ననర:8-252
వయససస:53
లర: ససస స
925
LHL3931227
పపరర: రమణ కమతర

911
RBE2174837
పపరర: పపలర మమ బబసరర

906
RBE1810928
పపరర: ఖమజ బ సయయద

తరడడ:ద హనసమయయ
ఇరటట ననర:8-250
వయససస:38
లర: పప

తరడడ:ద సపరబశవరపవప దదశనవటట
ఇరటట ననర:8/252
వయససస:21
లర: పప

తరడడ:ద ఏడడకకరడలల కకతవరపప
ఇరటట ననర:8-252
వయససస:30
లర: పప
922
RBE1454446
పపరర: అషపప
ద పన పఠపన

100-81/47

భరస : హసపసనస
ఇరటట ననర:8-251
వయససస:49
లర: ససస స

తరడడ:ద హహసససన సయయద
ఇరటట ననర:8-251/1
వయససస:22
లర: ససస స
919
RBE0801696
పపరర: కపశవశశనదద కకతవరపప

908
RBE1584002
పపరర: శశనవపసరపవప బబసరర

100-87/130

భరస : శశశదద సయయద
ఇరటట ననర:8-248/1
వయససస:38
లర: ససస స

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-250
వయససస:49
లర: ససస స

తరడడ:ద లకమణ
ఇరటట ననర:8-250
వయససస:54
లర: పప
916
RBE1863497
పపరర: మమబగల సయయద

100-87/132

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర బబసరర
ఇరటట ననర:8-250
వయససస:25
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-250
వయససస:33
లర: ససస స
913
RBE2174852
పపరర: వనరకటటశశరరర బబసరర

905
RBE2174829
పపరర: ఏరద మమరద రపవప వరకపల

903
RBE1584457
పపరర: శశరయయ పసల
తరడడ:ద అరతయయ పసల
ఇరటట ననర:8-247/1
వయససస:63
లర: పప

తరడడ:ద నరరయయ
ఇరటట ననర:8-248
వయససస:52
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర భబసరర
ఇరటట ననర:8-250
వయససస:30
లర: పప
910
RBE0720318
పపరర: నధత మలర శశరర

100-87/129

భరస : శశరయయ పసల
ఇరటట ననర:8-247/1
వయససస:53
లర: ససస స

భరస : పరమమరదరపవప
ఇరటట ననర:8-248
వయససస:49
లర: ససస స
907
RBE1673219
పపరర: హనసమయయ భబసరర

902
RBE1584440
పపరర: అననమమ పసల

927
RBE2174902
పపరర: వనరకటబదవప కమతర

100-87/150

తరడడ:ద సససదసలల
ఇరటట ననర:8-253
వయససస:43
లర: పప
100-87/152

930
RBE0655571
పపరర: షపక సససదద

100-87/153

తరడడ:ద మమలమల
ఇరటట ననర:8-254
వయససస:48
లర: పప
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931
RBE1252212
పపరర: జజన బబగర షపక

100-87/154

తరడడ:ద సససదద షపక
ఇరటట ననర:8-254
వయససస:29
లర: ససస స
934
RBE0456756
పపరర: మమరపర నదగపరరజన

100-87/157

100-87/159

100-87/162

100-87/165

100-87/168

100-87/171

100-87/174

భరస : శతదరపమయయ
ఇరటట ననర:8-259/1
వయససస:73
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE1991579
పపరర: అమరరరదద మగశయర

947
LHL3930708
పపరర: నరసమమ మగశయర

950
RBE2174985
పపరర: సస మయయ మగశయర

953
RBE1806660
పపరర: రతన కలమమరర చననర

100-87/176

956
RBE2175016
పపరర: రపమగ చననర

100-87/166

959
RBE2175057
పపరర: ససతదరపమయయ ఉపపల
తరడడ:ద కకటయయ
ఇరటట ననర:8-259/1
వయససస:79
లర: పప

939
RBE2174936
పపరర: కపశమమ గగల

100-87/161

942
LHL3930690
పపరర: ససతదరపవమమ మగశయర

100-87/164

945
RBE2174951
పపరర: శరకరరపవప మగశయర

100-87/167

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-256
వయససస:42
లర: పప
100-87/169

948
RBE1730787
పపరర: సపయ పదవలర క మగషయర

100-87/170

తరడడ:ద శశనవపస రపవప మగషయర
ఇరటట ననర:8-257
వయససస:21
లర: ససస స
100-87/172

951
RBE2174993
పపరర: శశనవపసరపవప మగశయర

100-87/173

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-257
వయససస:47
లర: పప
100-86/720

954
RBE0457036
పపరర: మగషయర సరరత

100-87/175

భరస : సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-258
వయససస:37
లర: ససస స
100-87/177

తరడడ:ద వనరకటబదమయయ
ఇరటట ననర:8-259
వయససస:50
లర: పప
100-87/179

100-74/722

భరస : కకటయయ
ఇరటట ననర:8-256
వయససస:37
లర: ససస స

భరస : వనరకట రపమయయ చననర
ఇరటట ననర:8-258
వయససస:23
లర: ససస స

భరస : రపమగ
ఇరటట ననర:8-259
వయససస:48
లర: ససస స
958
RBE2175040
పపరర: వనరకమమ ఉపపల

100-87/163

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-257
వయససస:42
లర: పప

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-257
వయససస:42
లర: ససస స
955
RBE2175008
పపరర: వనరకటబదవమమ చననర

941
RBE0456962
పపరర: గనరసపరహ రపవప గగల

936
RBE1675594
పపరర: శరరష గగల

భరస : రరగయయ
ఇరటట ననర:8-255
వయససస:56
లర: ససస స

భరస : సస మయయ
ఇరటట ననర:8-257
వయససస:38
లర: ససస స

తరడడ:ద సస మయయ మగశర
ఇరటట ననర:8-257
వయససస:21
లర: ససస స
952
RBE2174977
పపరర: లకడమ మగశయర

100-87/160

తరడడ:ద శరకర రపవప మగశయర
ఇరటట ననర:8-256
వయససస:20
లర: పప

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-256
వయససస:42
లర: పప
949
RBE1730928
పపరర: రగహహణణ మగశర

938
RBE1114032
పపరర: దసరపరభవపన గగల

100-87/156

భరస : నరరరదద గగల
ఇరటట ననర:8-255
వయససస:26
లర: ససస స

తరడడ:ద గరగయయ గగల
ఇరటట ననర:8-255`
వయససస:35
లర: పప

భరస : శరకరరపవప
ఇరటట ననర:8-256
వయససస:38
లర: ససస స
946
RBE2174969
పపరర: కకటయయ మగశయర

100-87/158

భరస : నరసపరహ రపవప గగల
ఇరటట ననర:8-255
వయససస:35
లర: ససస స

తరడడ:ద ఫపదనసస
ఇరటట ననర:8-255
వయససస:59
లర: పప
943
LHL3930849
పపరర: మలలర శశరర మగశయర

935
RBE2174928
పపరర: నదగరశశరరపవప మమరర

933
RBE1384403
పపరర: అనరతలకడమ మమరర
తరడడ:ద నదగరశశర రపవప మమరర
ఇరటట ననర:8-254
వయససస:28
లర: ససస స

తరడడ:ద బరగరయయ
ఇరటట ననర:8-254/1
వయససస:54
లర: పప

తరడడ:ద రరగయయ
ఇరటట ననర:8-255
వయససస:30
లర: పప
940
RBE2174944
పపరర: రరగయయ గగల

100-87/155

తరడడ:ద శశశదద షపక
ఇరటట ననర:8-254
వయససస:26
లర: పప

తరడడ:ద నదగరశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-254/1
వయససస:33
లర: పప
937
RBE0801712
పపరర: నరరరదద గగల

932
RBE1313006
పపరర: ఖమసపర షపక

957
RBE0456921
పపరర: శపరత ఉపపల

100-87/178

భరస : రపమనజ
ఇరటట ననర:8-259/1
వయససస:37
లర: ససస స
100-87/180

960
LHL2693257
పపరర: రపమమరజ ఉపపపల

100-87/181

తరడడ:ద ససతదరపమయయ
ఇరటట ననర:8-259-1
వయససస:41
లర: పప
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961
RBE0116335
పపరర: వనరకటరమణ వరగర

100-87/182

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-259-1
వయససస:45
లర: ససస స
964
LHL3931995
పపరర: వనరకటరపవమమ కమతర

100-87/183

100-87/186

100-87/189

100-87/192

100-87/195

100-87/198

100-87/200

భరస : రపరబబబగ నదయక బబనదవత
ఇరటట ననర:8-264
వయససస:29
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
LHL3932456
పపరర: లకమయయ మగశయర

977
RBE2175099
పపరర: ససతదరపవమమ మగశయర

980
RBE1673599
పపరర: శశకపరత మగషయర

983
LHL3931466
పపరర: చనమమగరవ సయయద

100-87/203

986
LHL2693679
పపరర: జజనబబషప సయయద

100-87/193

989
RBE2175123
పపరర: ఫపతమమ సయయద
భరస : సససదద
ఇరటట ననర:8-264
వయససస:54
లర: ససస స

969
RBE0801738
పపరర: శశనవపస రపవప వనలదదరడడ

100-87/188

972
RBE2175065
పపరర: అరజమమ మగతస న

100-87/191

975
LHL3932464
పపరర: వజయ మగశయర

100-87/194

భరస : లకమయయ
ఇరటట ననర:8-262
వయససస:35
లర: ససస స
100-87/196

978
RBE2175107
పపరర: వనరకటటశశరరర మగశయర

100-87/197

తరడడ:ద అపపయయ
ఇరటట ననర:8-262
వయససస:44
లర: పప
100-81/50

981
LHL2693752
పపరర: మసపసన బ షపక

100-87/199

భరస : అకబర అల
ఇరటట ననర:8-263
వయససస:62
లర: ససస స
100-87/201

984
RBE0589937
పపరర: సయయద మగలస బబషప

100-87/202

తరడడ:ద సససదద
ఇరటట ననర:8-263
వయససస:40
లర: పప
100-87/204

తరడడ:ద సససదద
ఇరటట ననర:8-264
వయససస:39
లర: పప
100-87/206

100-87/185

భరస : గగపపరరడడడ
ఇరటట ననర:8-261
వయససస:50
లర: ససస స

తరడడ:ద మదదరపస
ఇరటట ననర:8-263
వయససస:54
లర: పప

భరస : బగలస బబషప
ఇరటట ననర:8-263
వయససస:35
లర: ససస స
988
RBE1251834
పపరర: పపరశత భబయ బబనదవత

100-87/190

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర మగషయర
ఇరటట ననర:8-262-1
వయససస:25
లర: పప

భరస : చనమమగరల
ఇరటట ననర:8-263
వయససస:52
లర: ససస స
985
RBE0589945
పపరర: సయయద కకసర

971
RBE0801761
పపరర: లకకమ కలమమరర వనలదదరడడ

966
RBE0850206
పపరర: కమతర నదగరశశర రపవప

తరడడ:ద చలమయయ
ఇరటట ననర:8-261
వయససస:34
లర: పప

భరస : అపపయయ
ఇరటట ననర:8-262
వయససస:60
లర: ససస స

తరడడ:ద సస మయయ
ఇరటట ననర:8-262
వయససస:64
లర: పప
982
LHL3931458
పపరర: హమమదద సయయద

100-87/187

తరడడ:ద అపపయయ
ఇరటట ననర:8-262
వయససస:40
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-262
వయససస:42
లర: ససస స
979
RBE2175115
పపరర: అపపయయ మగశయర

968
RBE0801720
పపరర: చలమయయ వనలదదరడడ

100-81/49

తరడడ:ద మతస యయ
ఇరటట ననర:8-260
వయససస:33
లర: పప

భరస : చలమయయ
ఇరటట ననర:8-261
వయససస:48
లర: ససస స

తరడడ:ద పకకరపరరడడడ
ఇరటట ననర:8-261
వయససస:54
లర: పప
976
RBE2175081
పపరర: వనరకటనరరమమ మగశయర

100-87/184

తరడడ:ద కకటయయ
ఇరటట ననర:8-261
వయససస:58
లర: పప

తరడడ:ద చలమయయ
ఇరటట ననర:8-261
వయససస:29
లర: ససస స
973
RBE2175073
పపరర: గగపపరరడడడ మగతస న

965
RBE0719955
పపరర: కమతర రపమకకశషష

963
RBE1583962
పపరర: మమత నరదర
భరస : ససబబబరపవప నరదర
ఇరటట ననర:8-260
వయససస:33
లర: ససస స

తరడడ:ద మటట యయ
ఇరటట ననర:8-260
వయససస:32
లర: పప

తరడడ:ద గగపప రరడడడ
ఇరటట ననర:8-261
వయససస:36
లర: పప
970
RBE0801753
పపరర: ససజనయ వనలదదరడడ

100-81/48

తరడడ:ద పపలర యయ నరదర
ఇరటట ననర:8-260
వయససస:39
లర: పప

భరస : మటట యయ
ఇరటట ననర:8-260
వయససస:47
లర: ససస స
967
RBE0580175
పపరర: శవ రరడడడ మగతస న

962
RBE1583954
పపరర: ససబబబరపవప నరదర

987
RBE1251800
పపరర: రపరబబబగ నదయక బబనదవత

100-87/205

తరడడ:ద హహసపసన బబనదవత
ఇరటట ననర:8-264
వయససస:30
లర: పప
100-87/207

990
RBE1676451
పపరర: రపమమభరరస చననర

100-76/369

తరడడ:ద వనరకట రపమయయ చననర
ఇరటట ననర:8-265
వయససస:45
లర: పప
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991
RBE1583970
పపరర: మహమమద జజన సయయద

100-81/51

తరడడ:ద పసదద ససభబన సయయద
ఇరటట ననర:8-265
వయససస:25
లర: పప
994
RBE2175131
పపరర: రపమమభరరస చననర

100-87/245

100-87/248

100-87/251

100-87/254

100-87/257

100-87/260

100-87/264

భరస : బగచచయయ
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:82
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 LHL2693901
పపరర: రరజజనబ సయయద

1007 RBE2175172
పపరర: జమమలబ సయయద

1010 RBE2175206
పపరర: పసదససబబన సయయద

1013 RBE1641158
పపరర: సలమమన సయయద

100-87/266

1016 LHL2693711
పపరర: ససభబన సయయద

100-87/255

1019 RBE0454363
పపరర: సససదదబ షపక
భరస : జజన అహమద
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:85
లర: ససస స

999
LHL3932548
పపరర: నదగగల మరప సయయద

100-87/250

1002 RBE2175149
పపరర: ఖమసపరభ సయయద

100-87/253

1005 LHL3930393
పపరర: కరరర సయయద

100-87/256

తరడడ:ద పసదమమలమల
ఇరటట ననర:8-267
వయససస:37
లర: పప
100-87/258

1008 RBE2175180
పపరర: సససదద సయయద

100-87/259

తరడడ:ద పసదమమల
ఇరటట ననర:8-267
వయససస:42
లర: పప
100-87/261

1011 LHL2692770
పపరర: మహబభబ షపక

100-87/263

భరస : నదగభర షపక
ఇరటట ననర:8-267-1
వయససస:42
లర: ససస స
100-87/262

1014 LHL2691640
పపరర: పదమ బబ గర వరపప

100-87/265

భరస : ససబబబరపవప
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:47
లర: ససస స
100-87/267

తరడడ:ద సససదద
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:49
లర: పప
100-87/269

100-87/247

భరస : సససదద
ఇరటట ననర:8-266
వయససస:64
లర: ససస స

తరడడ:ద సససదద సయయద
ఇరటట ననర:8-267/B
వయససస:22
లర: పప

తరడడ:ద బగచచయయ
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:57
లర: పప
1018 LHL3930591
పపరర: వనరకటరపవమమ బబ గర వరపప

100-87/252

తరడడ:ద పసదదమమగరల
ఇరటట ననర:8-267
వయససస:54
లర: పప

తరడడ:ద నదగగర షపక
ఇరటట ననర:8-267-1
వయససస:22
లర: పప
1015 LHL2691657
పపరర: ససబబబరపవప బబ గర వరపప

1001 RBE0589952
పపరర: సయయద జజన బబగర

996
LHL2693570
పపరర: హలలదద సయయద

తరడడ:ద చనసససదద
ఇరటట ననర:8-266
వయససస:37
లర: పప

భరస : పసద మగరల
ఇరటట ననర:8-267
వయససస:64
లర: ససస స

తరడడ:ద పసదమమల
ఇరటట ననర:8-267
వయససస:44
లర: పప
1012 RBE1641182
పపరర: జజకకర షపక

100-87/249

భరస : రసధల
ఇరటట ననర:8-267
వయససస:42
లర: ససస స

భరస : పసదదససబబన
ఇరటట ననర:8-267
వయససస:50
లర: ససస స
1009 RBE2175198
పపరర: రసధల సయయద

998
LHL3930377
పపరర: ససబబన సయయద

100-87/244

భరస : చనజజనబబషప
ఇరటట ననర:8-266
వయససస:35
లర: ససస స

భరస : నదగగల మరప
ఇరటట ననర:8-266
వయససస:36
లర: ససస స

తరడడ:ద మదదరపసహహబ
ఇరటట ననర:8-266
వయససస:74
లర: పప
1006 RBE2175164
పపరర: ఉసససనబ సయయద

100-87/246

తరడడ:ద చనసససదద
ఇరటట ననర:8-266
వయససస:35
లర: పప

తరడడ:ద చనసససదద
ఇరటట ననర:8-266
వయససస:42
లర: ససస స
1003 RBE2175156
పపరర: సససదద సయయద

995
LHL2693562
పపరర: చనజజనబబషప సయయద

993
LHL3932084
పపరర: శశదదవ చననర
భరస : రపమమభరరస
ఇరటట ననర:8-265
వయససస:36
లర: ససస స

తరడడ:ద చనసససదద
ఇరటట ననర:8-266
వయససస:39
లర: పప

భరస : పసదజజనదబషప
ఇరటట ననర:8-266
వయససస:42
లర: ససస స
1000 RBE0454199
పపరర: మసపసన బ సయయద

100-85/37

తరడడ:ద రపమమభరరస చననర
ఇరటట ననర:8-265
వయససస:22
లర: ససస స

తరడడ:ద చనవనరకటబదమయయ
ఇరటట ననర:8-265
వయససస:45
లర: పప
997
LHL2693687
పపరర: రరజజనబ సయయద

992
RBE1993054
పపరర: రమయ చననర

1017 LHL2693950
పపరర: మదదర సపహహబ సయయద

100-87/268

తరడడ:ద పసదసససదద
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:35
లర: పప
100-87/270

1020 RBE0841403
పపరర: ఏసధబబబగ జరదదయల

100-87/271

తరడడ:ద శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:32
లర: పప
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1021 RBE1584374
పపరర: సససదదల సయయయద

100-87/272

తరడడ:ద sayyed^ సయయయద
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:24
లర: పప
1024 RBE2175230
పపరర: ఖమసపరబ సయయద

100-87/275

100-87/278

100-87/281

100-87/284

100-87/287

100-87/290

100-87/292

తరడడ:ద వనరకటకకటటశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-274
వయససస:39
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 RBE2175263
పపరర: పదదమవత చరతకకశరద

1037 RBE2175271
పపరర: ఆదరబ మరదపపటట

1040 RBE2516235
పపరర: కరశవ కపరరసక బబ గర వరపప

1043 RBE0580464
పపరర: నరదదయల సతయనదరపయణ రరడడ

100-87/295

1046 RBE0850230
పపరర: నరదదయల ససజజత

1049 RBE0116095
పపరర: వనరకటకకటటశశరరపవప కలవల
తరడడ:ద రపచయయ
ఇరటట ననర:8-274
వయససస:74
లర: పప

1029 RBE1863299
పపరర: బబజ షపక

100-87/280

1032 LHL2693489
పపరర: కకటటశశరరపవప చరతకకశరదద

100-87/283

100-87/285

1035 LHL3930427
పపరర: మహనలకడమరపమకకశషష
బబ గర వరపప
తరడడ:ద పపరష చరదదరపవప
ఇరటట ననర:8-271
వయససస:35
లర: పప

100-87/286

100-87/288

1038 RBE2175289
పపరర: నదగరశశరరపవప బబ గర వరపప

100-87/289

తరడడ:ద పపరష చరదదరపవప
ఇరటట ననర:8-271
వయససస:43
లర: పప
100-84/762

1041 RBE0580365
పపరర: నరదదయల శరరష

100-87/291

భరస : శశనవపసరరడడడ
ఇరటట ననర:8-272/2
వయససస:37
లర: ససస స
100-87/293

1044 RBE0589986
పపరర: నరదదయల రమమదదవ

100-87/294

భరస : రపమరరడడడ
ఇరటట ననర:8-272/2
వయససస:58
లర: ససస స
100-87/296

భరస : సతయనదరపయణ
ఇరటట ననర:8-272/2
వయససస:39
లర: ససస స
100-87/298

100-87/277

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-270
వయససస:35
లర: పప

తరడడ:ద రపమరరడడడ
ఇరటట ననర:8-272/2
వయససస:43
లర: పప

తరడడ:ద రపమరరడడడ
ఇరటట ననర:8-272/2
వయససస:38
లర: పప
1048 LHL3932837
పపరర: శవపదసపద కలవల

100-87/282

తరడడ:ద నదగరశశరరప రపవప బబ గర వరపప
ఇరటట ననర:8-272
వయససస:18
లర: పప

తరడడ:ద రపమరరడడడ
ఇరటట ననర:8-272/2
వయససస:39
లర: పప
1045 RBE0589994
పపరర: నరదదయల తరరపతరరడడడ

1031 LHL2693448
పపరర: వనరకయయ చరతకకశరద

1026 RBE2175255
పపరర: పసదరసధల సయయద

తరడడ:ద మమలమల షపక
ఇరటట ననర:8-269
వయససస:25
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-271
వయససస:64
లర: ససస స

తరడడ:ద లకడమనదరయణ
ఇరటట ననర:8-271
వయససస:72
లర: పప
1042 RBE0580381
పపరర: నరదదయల శశనవపసరరడడడ

100-87/279

భరస : వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-270
వయససస:50
లర: ససస స

భరస : నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-271
వయససస:41
లర: ససస స
1039 RBE2175297
పపరర: పపరషచరదదరపవప బబ గర వరపప

1028 RBE0850222
పపరర: సయయద జజనబబషప

100-87/274

తరడడ:ద పసదసససదద
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:54
లర: పప

తరడడ:ద ససబబయయ
ఇరటట ననర:8-270
వయససస:54
లర: పప

భరస : కకటటశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-270
వయససస:33
లర: ససస స
1036 RBE0454686
పపరర: వనరకటలకడమసపవతద బబ గర వరపప

100-87/276

తరడడ:ద చనసససదదల
ఇరటట ననర:8-269
వయససస:32
లర: పప

భరస : మమబససభబన సయయద
ఇరటట ననర:8-269
వయససస:56
లర: ససస స
1033 RBE0841411
పపరర: వనరకట మలర శశరర చరతకకశరదద

1025 RBE2175248
పపరర: కరరమగలమర సయయద

1023 RBE2175222
పపరర: మహబగబమ షపక
భరస : భభరరససదద
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:46
లర: ససస స

తరడడ:ద పసదసససదద
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:44
లర: పప

తరడడ:ద ససభబన
ఇరటట ననర:8-269
వయససస:30
లర: పప
1030 RBE1863521
పపరర: జజన బ సయయద

100-87/273

భరస : పసదరసధల
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:44
లర: ససస స

భరస : పసదసససదద
ఇరటట ననర:8-268
వయససస:64
లర: ససస స
1027 RBE0801779
పపరర: హసనదబబబ సససయద

1022 RBE2175214
పపరర: హజరపబ సయయద

1047 LHL3932803
పపరర: రమమశ కలవల

100-87/297

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-274
వయససస:47
లర: ససస స
100-87/299

1050 RBE0590000
పపరర: సతయవత కలవల

100-87/300

తరడడ:ద రమమష
ఇరటట ననర:8-274
వయససస:38
లర: ససస స
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1051 RBE0590018
పపరర: అరరణ కలవల

100-87/301

తరడడ:ద శవ పదసపద
ఇరటట ననర:8-274
వయససస:34
లర: ససస స
1054 RBE0989758
పపరర: నదగరరదద బబబగ కకపపపల

100-87/303

100-87/306

100-87/309

100-87/312

100-87/315

100-87/318

100-87/321

తరడడ:ద సససదద షపక
ఇరటట ననర:8-277/1
వయససస:28
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE1251925
పపరర: పపపప రపవప షరపబగ

1067 LHL3932654
పపరర: వనరకటటశశరరర పగడదల

1070 RBE2175347
పపరర: పదదమవత కకపపల

1073 RBE1312784
పపరర: ఆదదలకడమ తతకల

100-87/324

1076 RBE1313543
పపరర: నరసమమ కటకర

100-87/313

1079 RBE1222728
పపరర: సససదద షపక
తరడడ:ద ఖమసపమలర షపక
ఇరటట ననర:8-277/1
వయససస:55
లర: పప

1059 RBE0590042
పపరర: కకపపపల రపజయ లకడమ

100-87/308

1062 RBE2175321
పపరర: మసపసనమమ కకపపల

100-87/311

1065 LHL3932639
పపరర: వనరకపయమమ పగడదల

100-87/314

భరస : సధరయనదరపయణ
ఇరటట ననర:8-277
వయససస:57
లర: ససస స
100-87/316

1068 LHL3932688
పపరర: సధరయనదరపయణ పగడదల

100-87/317

తరడడ:ద బబలకకటయయ
ఇరటట ననర:8-277
వయససస:67
లర: పప
100-87/319

1071 RBE2175354
పపరర: హనసమయయ కకపపల

100-87/320

తరడడ:ద వనరకటనరరయయ
ఇరటట ననర:8-277
వయససస:50
లర: పప
100-87/322

1074 RBE1312859
పపరర: శశనవపస రపవప కటకర

100-87/323

తరడడ:ద శరకర రపవప కటకర
ఇరటట ననర:8-277/1
వయససస:36
లర: పప
100-87/325

భరస : శరకర కటకర
ఇరటట ననర:8-277/1
వయససస:59
లర: ససస స
100-88/675

100-87/305

భరస : వనరకటకకషపషరపవప
ఇరటట ననర:8-276
వయససస:54
లర: ససస స

భరస : సపయ తతకల
ఇరటట ననర:8-277/1
వయససస:39
లర: ససస స

భరస : సపశమ కటకర
ఇరటట ననర:8-277/1
వయససస:27
లర: ససస స
1078 RBE1222702
పపరర: బబబబవల షపక

100-87/310

భరస : హనసమయయ
ఇరటట ననర:8-277
వయససస:46
లర: ససస స

భరస : శశనవపస రపవప కటకర
ఇరటట ననర:8-277/1
వయససస:33
లర: ససస స
1075 RBE1313451
పపరర: అనసషప కటకర

1061 RBE1584481
పపరర: శవ లకడమ కకపపపల

1056 RBE1175158
పపరర: శశనవపసరపవ కలపర

భరస : సపరబశవ రపవప
ఇరటట ననర:8-276
వయససస:32
లర: ససస స

తరడడ:ద సధరయనదరపయణ
ఇరటట ననర:8-277
వయససస:47
లర: పప

తరడడ:ద హనసమయయ
ఇరటట ననర:8-277
వయససస:32
లర: ససస స
1072 RBE1312768
పపరర: శవప కటకర

100-87/307

తరడడ:ద వరయయ షరపబగ
ఇరటట ననర:8-276-1
వయససస:55
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-277
వయససస:37
లర: ససస స
1069 RBE0590075
పపరర: కకపపపల శశశలజ

1058 RBE0456871
పపరర: కకపపపల రపజయలకడమ

100-86/721

తరడడ:ద ససబబబరపవప కలపర
ఇరటట ననర:8-275
వయససస:33
లర: పప

భరస : నరసపరహరపవప కకపపపల
ఇరటట ననర:8-276
వయససస:30
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటనరరయయ
ఇరటట ననర:8-276
వయససస:59
లర: పప
1066 LHL3932647
పపరర: వనరకటనరసమమ పగడదల

100-87/304

తరడడ:ద వనరకట కకషష రపవప
ఇరటట ననర:8-276
వయససస:32
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకట కకషష రపవప
ఇరటట ననర:8-276
వయససస:35
లర: పప
1063 RBE2175339
పపరర: వనరకటకకషపషరపవప కకపపల

1055 RBE1162569
పపరర: వనరకట రపజశశఖర కకపపపల

1053 RBE1954957
పపరర: సపశమ కటకర
తరడడ:ద శరకర రపవప కటకర
ఇరటట ననర:8-275
వయససస:31
లర: పప

తరడడ:ద సపరబశవ రపవప కకపపపల
ఇరటట ననర:8-275
వయససస:38
లర: పప

భరస : సపరబశవరపవప
ఇరటట ననర:8-275
వయససస:56
లర: ససస స
1060 RBE0590059
పపరర: కకపపపల నరసపరహ రపవప

100-87/302

భరస : వనరకటకకటటశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-274
వయససస:63
లర: ససస స

తరడడ:ద హనసమయయ
ఇరటట ననర:8-275
వయససస:29
లర: పప
1057 RBE2175313
పపరర: జజనకకదదవ కకపపల

1052 RBE2175305
పపరర: వజయలకడమ కలవల

1077 RBE1921402
పపరర: वववववव ववव

100-87/326

భరస : वववव ववव
ఇరటట ననర:8-277/1
వయససస:48
లర: ససస స
100-88/676

1080 RBE1222769
పపరర: బబజ షపక

100-88/677

తరడడ:ద సససదద షపక
ఇరటట ననర:8-277/1
వయససస:30
లర: ససస స
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100-87/327 1082 RBE0457341
1081 LHL3931011
పపరర: వనరకట సపయ ఆనరద ఉపపల
పపరర: ఉపపల కకషషకలమమరర

తరడడ:ద వనరకటటసశరరర ఉపపల
ఇరటట ననర:8-278
వయససస:36
లర: పప
1084 RBE2175362
పపరర: పదదమవత ఉపపల

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-278
వయససస:31
లర: ససస స
100-87/330

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-278
వయససస:49
లర: ససస స
1087 RBE2175388
పపరర: సపరబయయ ఉపపల

100-87/333

100-87/334

100-87/337

100-87/340

100-86/27

100-87/344

భరస : రపమమభరరస
ఇరటట ననర:8-285
వయససస:56
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 RBE0841429
పపరర: వనరకట నరసపరహరపవప

1097 RBE2175412
పపరర: సశరపజయలకడమ కరశనర

1100 RBE1726140
పపరర: శశనవపసరపవప వరకపల

1103 RBE2175438
పపరర: సపరబయయ సపగర

100-87/347

1106 RBE1312701
పపరర: గపయతద మగశయర

100-87/338

1109 RBE2175453
పపరర: లకడమ మగశయర
భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-285/1
వయససస:51
లర: ససస స

1089 RBE1725944
పపరర: గణణశ ఉపపల

100-86/722

1092 LHL3931565
పపరర: వనరకటటశశరరర కరశనర

100-87/336

1095 RBE0954967
పపరర: భవపన కరశనఎర

100-87/339

భరస : వనరకటటసశరరర కరశనఎర
ఇరటట ననర:8-282
వయససస:33
లర: ససస స
100-87/341

1098 LHL3930278
పపరర: నరసమమ సపగర

100-87/342

భరస : సససదసలల
ఇరటట ననర:8-283
వయససస:93
లర: ససస స
100-86/28

1101 RBE0456533
పపరర: వనననర భభలకడమ

100-87/343

భరస : హహసపసన
ఇరటట ననర:8-284
వయససస:53
లర: ససస స
100-87/345

1104 LHL3932068
పపరర: వనరకటటశశరరర సపగర

100-87/346

తరడడ:ద రపమమభరరస
ఇరటట ననర:8-285
వయససస:36
లర: పప
100-87/348

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర మగశయర
ఇరటట ననర:8-285
వయససస:29
లర: ససస స
100-87/350

100-87/332

తరడడ:ద రపమమరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-282
వయససస:36
లర: పప

తరడడ:ద నదరయణ
ఇరటట ననర:8-284
వయససస:44
లర: పప

తరడడ:ద సససదసలల
ఇరటట ననర:8-285
వయససస:59
లర: పప
1108 RBE2175446
పపరర: అమర లరగమమ సపగర

100-87/335

తరడడ:ద వనరకటరపవప వరకపల
ఇరటట ననర:8/284
వయససస:37
లర: పప

భరస : సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-284
వయససస:42
లర: ససస స
1105 RBE0455196
పపరర: రపమమభరరస సపగర

1091 RBE2175404
పపరర: శశనవపసరపవప ఉపపల

1086 RBE0116137
పపరర: పదమ ఉపపల

తరడడ:ద శశనవపసరపవప ఉపపల
ఇరటట ననర:8-280
వయససస:22
లర: పప

భరస : రపమమరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-282
వయససస:62
లర: ససస స

తరడడ:ద జజనకకరపమగలల దదమమరర
ఇరటట ననర:8/284
వయససస:33
లర: ససస స
1102 RBE2175420
పపరర: చరదదకళ సపగర

100-76/370

తరడడ:ద రపమమరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-282
వయససస:35
లర: పప

భరస : వనరకట నరసపరహరపవప కరశనఎర
ఇరటట ననర:8-282
వయససస:31
లర: ససస స
1099 RBE1726132
పపరర: అరరణ వరకపల

1088 RBE1673128
పపరర: గణణశ ఉపపల

100-87/329

భరస : సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-279
వయససస:46
లర: ససస స

తరడడ:ద ససతదరపమయయ
ఇరటట ననర:8-280
వయససస:44
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-282
వయససస:33
లర: ససస స
1096 RBE0954975
పపరర: రజన కరశనఎర

100-87/331

తరడడ:ద శశనవపస రపవప ఉపపల
ఇరటట ననర:8-280
వయససస:23
లర: పప

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-280
వయససస:42
లర: ససస స
1093 RBE0456715
పపరర: కరశనర భవపన

1085 RBE2175370
పపరర: వనరకటటశశరరర ఉపపల

1083 RBE1252154
పపరర: మమలత ఉపపల
భరస : వనరకట సపయ ఆనరద ఉపపల
ఇరటట ననర:8-278
వయససస:29
లర: ససస స

తరడడ:ద శతదరపమయయ
ఇరటట ననర:8-278
వయససస:54
లర: పప

తరడడ:ద ససతదరపమయయ
ఇరటట ననర:8-279
వయససస:49
లర: పప
1090 RBE2175396
పపరర: లకడమ శశదదవ ఉపపల

100-87/328

1107 RBE1313576
పపరర: శవపపరశత సపగర

100-87/349

భరస : వనరకటటశశరరర సపగర
ఇరటట ననర:8-285
వయససస:27
లర: ససస స
100-87/351

1110 RBE2175461
పపరర: వనరకటటశశరరర మగశయర

100-87/352

తరడడ:ద వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-285/1
వయససస:54
లర: పప
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1111 RBE1726108
పపరర: వజయ కలమమర కమతర

100-86/723

తరడడ:ద కకరడలల కమతర
ఇరటట ననర:8-286/1
వయససస:20
లర: పప
1114 RBE1725993
పపరర: వనరకట నఖల మరర

100-86/724

100-87/356

100-87/360

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-289-4
వయససస:38
లర: ససస స
1123 RBE0456608
పపరర: బభడడద దదనమమ

100-87/358

100-87/364

100-87/366

100-87/368

తరడడ:ద లకమయయ
ఇరటట ననర:8-295
వయససస:43
లర: పప
1138 LHL3930153
పపరర: సస మమమ కకట
భరస : అనరతరపమయయ
ఇరటట ననర:8-297
వయససస:74
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1121 LHL3931755
పపరర: వనరకటటశశరరర గగరడద

1122 RBE1153055
పపరర: వనరకటటష ఉపపల

100-87/361

1124 RBE1432368
పపరర: మమరర ఇనసమగకసల

1127 RBE1977057
పపరర: గణణశ బబబగ పగడల

1130 RBE2175487
పపరర: పపషపవత తడలనదకలల

1133 RBE2175495
పపరర: పపలర మమ అరబటట

1136 RBE1160829
పపరర: శవకలమమరర బలర

1139 LHL3930823
పపరర: నదగరరదదమమ కరదసల
భరస : లకడమనదరపయణ
ఇరటట ననర:8-297
వయససస:39
లర: ససస స

100-87/355

100-87/357

100-87/362

తరడడ:ద సపరబయయ ఉపపల
ఇరటట ననర:8-289-5
వయససస:29
లర: పప
100-87/359

1125 RBE0455535
పపరర: చనరపమయయ గగల

100-87/363

తరడడ:ద శవమమరరకకరడయయ
ఇరటట ననర:8-290
వయససస:36
లర: పప
100-83/45

1128 RBE0456574
పపరర: తడలనదకలళ ససధ

100-87/365

తరడడ:ద కపశవశశనదథర
ఇరటట ననర:8-291
వయససస:36
లర: ససస స
100-87/367

1131 RBE1676196
పపరర: పపరశత గగపప శశటట

100-76/371

భరస : వనరకటబదమయయ గగపప శశటట
ఇరటట ననర:8-292
వయససస:48
లర: ససస స
100-87/369

1134 RBE0801787
పపరర: సససదదబ సయయద

100-87/370

భరస : కరరర
ఇరటట ననర:8-293-3
వయససస:30
లర: ససస స
100-87/372

భరస : వనరకటటసశరరర బలర
ఇరటట ననర:8-296/8
వయససస:40
లర: ససస స
100-87/374

1119 RBE0456731
పపరర: వజజదల నదగమమ
భరస : వనరకట రరడడడ
ఇరటట ననర:8-289/4
వయససస:65
లర: ససస స

భరస : లకమయయ
ఇరటట ననర:8-292
వయససస:72
లర: ససస స
100-87/371

1116 RBE0456673
పపరర: రపమమ చరదద రపవప మమఘర

భరస : రపమ చరదదయయ రపవప మమఘర
ఇరటట ననర:8-289
వయససస:29
లర: ససస స

భరస : కపశవశశనదధర
ఇరటట ననర:8-291
వయససస:52
లర: ససస స

భరస : వనరకట రపమయయ
ఇరటట ననర:8-292
వయససస:48
లర: ససస స
1135 LHL3931250
పపరర: రపమగ జజలల

100-88/678

తరడడ:ద ససత రపమయయ పగడల
ఇరటట ననర:8-290/A
వయససస:24
లర: పప

తరడడ:ద కపశవశశనదథర
ఇరటట ననర:8-291
వయససస:34
లర: పప
1132 RBE0456558
పపరర: అరబటట పపరశత

1118 RBE1222603
పపరర: శవ పపరశత మమఘర

100-87/353

తరడడ:ద ఆరజనవయగలల మమఘర
ఇరటట ననర:8-289
వయససస:34
లర: పప

భరస : రపజ ఇనసమగకసల
ఇరటట ననర:8-289/6
వయససస:30
లర: ససస స

భరస : చనన రపమయయ గగల
ఇరటట ననర:8-290
వయససస:35
లర: ససస స
1129 RBE0457135
పపరర: తడలనదకలల శశకపరత

100-87/354

తరడడ:ద పసదలచచయయ
ఇరటట ననర:8-289-4
వయససస:46
లర: పప

భరస : లరగయయ
ఇరటట ననర:8-289/6
వయససస:39
లర: ససస స
1126 RBE1313527
పపరర: బబల నదగమమ గగల

1115 RBE0456665
పపరర: మమగర శశనవపసరపవప

1113 RBE1730944
పపరర: సరధదయ రపణణ వరకపల
భరస : శశనవపస రపవప వరకపల
ఇరటట ననర:8-287
వయససస:25
లర: ససస స

తరడడ:ద శవయయ
ఇరటట ననర:8-288
వయససస:50
లర: పప

భరస : ఆరజనవయగలల మమఘర
ఇరటట ననర:8-289
వయససస:67
లర: ససస స
1120 LHL3930815
పపరర: పదమ గగరడద

100-86/753

తరడడ:ద కకరడలల కమతర
ఇరటట ననర:8-286/1
వయససస:18
లర: ససస స

తరడడ:ద శశనవపసరపవప మరర
ఇరటట ననర:8-288
వయససస:20
లర: పప
1117 RBE2175479
పపరర: చననమమయ మమఘర

1112 RBE2516292
పపరర: భబరర వ కమతర

1137 RBE1952936
పపరర: శవ నదగరపజ కరదసల

100-86/725

తరడడ:ద లకడమ నదరపయణ కరదసల
ఇరటట ననర:8-297
వయససస:20
లర: పప
100-87/375

1140 LHL3931813
పపరర: లకడమనదరపయణ కరదసల

100-87/376

తరడడ:ద కకరడయయ
ఇరటట ననర:8-297
వయససస:42
లర: పప
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1141 RBE0580415
పపరర: గకరర కకట

100-87/377

భరస : హనసమరత రపవప
ఇరటట ననర:8-297
వయససస:35
లర: ససస స
1144 RBE1675396
పపరర: కకటటశశరమమ తడలరగప

100-74/723

100-88/680

100-88/683

భరస : సపరబ శవ రపవప కపకలమమనస
ఇరటట ననర:8-299/5
వయససస:56
లర: ససస స
1153 RBE0841031
పపరర: చగగరరపపటట నలమ

100-87/382

100-87/385

100-87/387

1152 RBE0590133
పపరర: చగగరరపపటట అనల కలమమర

1154 RBE1251909
పపరర: సపరబశవ వపసర

1157 RBE1743947
పపరర: గగరరమభరరస కపకలమమనస

1160 RBE0590174
పపరర: పసరరమమళర సమరపణ రపవప

1163 RBE0989774
పపరర: పపవన కలమమరర పసరరమమల

1165 RBE1425447
పపరర: లకడమ నరసమమ కపకలమమనస

1166 RBE0170449
పపరర: రపమకకటమమ గగరజజల

భరస : మలర కపరరజన రపవప కపకలమమనస
ఇరటట ననర:8-303
వయససస:43
లర: ససస స

భరస : శవరపమపదసపద
ఇరటట ననర:8-303/1
వయససస:54
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-87/380

1169 RBE0590182
పపరర: నరసపరహరపవప గగరజజల
తరడడ:ద రపజజరపవప
ఇరటట ననర:8-303/8
వయససస:39
లర: పప

100-88/682

100-87/381

తరడడ:ద వనరకయయ కలయ
ఇరటట ననర:8-300
వయససస:33
లర: పప
100-87/383

1155 RBE2175503
పపరర: తతలససబబయ వపసర

100-87/384

భరస : రపమరపవప
ఇరటట ననర:8-302
వయససస:64
లర: ససస స
100-86/726

1158 RBE0580324
పపరర: కపకలమమనస లమవణయ

100-87/386

తరడడ:ద గగరరమభరరస
ఇరటట ననర:8-303
వయససస:32
లర: ససస స
100-87/388

1161 RBE0719963
పపరర: పసరరమమళర వపకపయ మణణ

100-87/389

భరస : సమరపణ రపవప
ఇరటట ననర:8-303
వయససస:44
లర: ససస స
100-87/391

1164 RBE1160878
పపరర: నరరరదద కపకలమమనస

100-87/392

తరడడ:ద మలర కపరరజన రపవప కపకలమమనస
ఇరటట ననర:8-303
వయససస:27
లర: పప
100-87/394

భరస : రపజజరపవప
ఇరటట ననర:8-303/1
వయససస:61
లర: ససస స
100-87/396

1149 RBE1096172
పపరర: సపరబశవరపవప కపకలమమనస

1151 LHL3931912
పపరర: సపరబ శగరరరపపటట

తరడడ:ద సమరపనరపవప
ఇరటట ననర:8-303
వయససస:30
లర: ససస స

100-87/393

100-88/882

తరడడ:ద రరగయయ కపకలమమనస
ఇరటట ననర:8-299/5
వయససస:60
లర: పప

తరడడ:ద రపమకకటటశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-303
వయససస:47
లర: పప
100-87/390

1146 RBE2517969
పపరర: అరరణతదజ రగయయల

తరడడ:ద సపరబ శవ రపవప కపకలమమనస
ఇరటట ననర:8-299/5
వయససస:26
లర: పప

తరడడ:ద మలర కపరరజన రపవప కపకలమమనస
ఇరటట ననర:8-303
వయససస:28
లర: పప

1168 RBE0849869
పపరర: పపరశత సరపత

100-88/681

తరడడ:ద నరసపరహరపవప కపకలమమనస
ఇరటట ననర:8-303
వయససస:56
లర: పప

తరడడ:ద నరసపరహ రపవప
ఇరటట ననర:8-303
వయససస:56
లర: పప
1162 RBE0954983
పపరర: నవన కపకలమమనస

1148 RBE1096164
పపరర: సధరపయ తదజ కపకలమమనస

100-88/679

తరడడ:ద శశధర రగయయల
ఇరటట ననర:8-299
వయససస:18
లర: ససస స

తరడడ:ద భదదదచలర వపసర
ఇరటట ననర:8-301
వయససస:37
లర: పప

తరడడ:ద కకట.యయ
ఇరటట ననర:8-302
వయససస:69
లర: పప
1159 RBE0590166
పపరర: కపకలమమనస గగరరమభరరస

100-87/379

భరస : వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-300
వయససస:52
లర: ససస స

భరస : అనల కలమమర
ఇరటట ననర:8-300
వయససస:32
లర: ససస స
1156 RBE2175511
పపరర: రపమరపవప వపసర

1145 RBE1677541
పపరర: సపరబయయ తడలరగప

1143 RBE0992793
పపరర: పదమ రపవప దదసపరనవటట
తరడడ:ద సరరశసశర రపవప దదసపమమరటట
ఇరటట ననర:8-298-1
వయససస:28
లర: పప

తరడడ:ద రపమయయ తడలరగప
ఇరటట ననర:8-298/2
వయససస:63
లర: పప

తరడడ:ద సపరబ శవ రపవప కపకలమమనస
ఇరటట ననర:8-299/5
వయససస:28
లర: పప
1150 RBE1096180
పపరర: వజయ లకడమ కపకలమమనస

100-87/378

తలర : సస వమమ
ఇరటట ననర:8-297
వయససస:32
లర: పప

భరస : సపరబయయ తడలరగప
ఇరటట ననర:8-298/2
వయససస:58
లర: ససస స
1147 RBE1049601
పపరర: రవ తదజ కపకలమమనస

1142 RBE0590117
పపరర: హనసమరత రపవప కకట

1167 RBE0170654
పపరర: రపజజరపవప గగరజజల

100-87/395

తరడడ:ద ససబబయయ
ఇరటట ననర:8-303/1
వయససస:61
లర: పప
100-87/397

1170 RBE0590190
పపరర: వజయలకడమ గగరజజల

100-87/398

భరస : నరసపరహరపవప
ఇరటట ననర:8-303/8
వయససస:34
లర: ససస స

Page 41 of 53

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
1171 LHL3930120
పపరర: అనసరపధ దదసపనవటట

100-87/400

భరస : సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-304
వయససస:39
లర: ససస స
1174 RBE2175529
పపరర: లకడమ దదసపనవటట

100-87/403

100-87/406

100-87/407

100-87/410

100-87/413

100-87/416

100-87/419

తరడడ:ద పపరయయ చదరర దదరర
ఇరటట ననర:8-310
వయససస:27
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE1730845
పపరర: రమయ లహరర మగదద

1187 LHL2691913
పపరర: వనరకటబచదరర దదరర

1190 RBE0841056
పపరర: పపనసగరటట మలర కపరరజన రపవప

1193 RBE1384486
పపరర: వనరకటబదవప గకడ యరగపన

100-87/422

1196 RBE1313600
పపరర: నదగపరరజన చదరర డదరర

100-87/411

1199 RBE2175586
పపరర: ససతమమ దదరర
భరస : పపరయమచదరర
ఇరటట ననర:8-310
వయససస:44
లర: ససస స

1179 RBE1725795
పపరర: వనరకటటశశరరర దదసపనన

100-86/727

1182 RBE2175560
పపరర: సధరయకళ దదరర

100-87/409

1185 RBE1744622
పపరర: రమయ లహరర మగదద

100-87/412

తరడడ:ద రరబబబగ మగదద
ఇరటట ననర:8-305(1)
వయససస:20
లర: ససస స
100-87/414

1188 LHL3930344
పపరర: బబగర షపక

100-87/415

భరస : ఖమసపర
ఇరటట ననర:8-307
వయససస:47
లర: ససస స
100-87/417

1191 RBE1384452
పపరర: పదశపరత యరగపన

100-87/418

తరడడ:ద వనరకటబదవప గకడ యరగపన
ఇరటట ననర:8-308
వయససస:26
లర: ససస స
100-87/420

1194 RBE1384494
పపరర: సససదద రపవప యరగపన

100-87/421

తరడడ:ద వనరకటబదవప గకడ యరగపన
ఇరటట ననర:8-308
వయససస:30
లర: పప
100-87/423

తరడడ:ద వనరకట చదరర డదరర
ఇరటట ననర:8-309
వయససస:25
లర: పప
100-87/424

100-87/405

భరస : నదగభభషణచదరర
ఇరటట ననర:8-305
వయససస:54
లర: ససస స

తరడడ:ద శశషయయ యరగపన
ఇరటట ననర:8-308
వయససస:53
లర: పప

తరడడ:ద వనరకట చదరర డదరర
ఇరటట ననర:8-309
వయససస:25
లర: పప
1198 RBE1252220
పపరర: గగవరరన చదరర దదరర

100-87/408

తరడడ:ద కననయయ
ఇరటట ననర:8-307
వయససస:36
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటబదవప గకడ యరగపన
ఇరటట ననర:8-308
వయససస:28
లర: ససస స
1195 RBE1313113
పపరర: నదగరపజ చదరర డదరర

1181 LHL2692101
పపరర: శవకలమమరర మగదద

1176 RBE2175545
పపరర: సపరబయయ దదసపనవటట

తరడడ:ద గగవరదయయ దదసపనన
ఇరటట ననర:8-304/2
వయససస:22
లర: పప

తరడడ:ద వరనదగపచదరర
ఇరటట ననర:8-306
వయససస:52
లర: పప

భరస : మలర కపరరజన రపవప
ఇరటట ననర:8-307
వయససస:34
లర: ససస స
1192 RBE1384478
పపరర: శపశవణణ యరగపన

100-85/38

తరడడ:ద రరబబబగ మగదద
ఇరటట ననర:8-305 (1)
వయససస:20
లర: ససస స

భరస : వరనదగపచదరర
ఇరటట ననర:8-306
వయససస:45
లర: ససస స
1189 RBE0841049
పపరర: పపనసగరటట లకడమ

1178 RBE1676816
పపరర: పదదమన దదశనవటట

100-87/402

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-304
వయససస:42
లర: పప

భరస : రపరబబబగ
ఇరటట ననర:8-305
వయససస:37
లర: ససస స

తరడడ:ద వరనదగచదరర
ఇరటట ననర:8-305
వయససస:60
లర: పప
1186 LHL2691889
పపరర: వనరకటరపవమమ దదరర

100-87/404

తరడడ:ద గగవరదయయ దదశనవటట
ఇరటట ననర:8-304/2
వయససస:23
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటబచలర
ఇరటట ననర:8-305
వయససస:44
లర: పప
1183 RBE2175578
పపరర: నదగభభషణచదరర దదరర

1175 RBE2175537
పపరర: వరరపఘవమమ దదసపనవటట

1173 RBE0580472
పపరర: గగరజజల పపనన రపవప
తరడడ:ద రపజజ రపవప
ఇరటట ననర:8-304
వయససస:37
లర: పప

భరస : సరరశశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-304
వయససస:49
లర: ససస స

తరడడ:ద పసద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-304
వయససస:44
లర: పప
1180 LHL2692093
పపరర: రపరబబబగ మగదద

100-87/401

భరస : పపనన రపవప
ఇరటట ననర:8-304
వయససస:33
లర: ససస స

భరస : గగవరదయయ
ఇరటట ననర:8-304
వయససస:42
లర: ససస స
1177 RBE2175552
పపరర: సరరశశశరరపవప దదసపనవటట

1172 RBE0580357
పపరర: గగరజజల అరరణద కలమమరర

1197 RBE1955491
పపరర: ససత దదరర

100-85/28

భరస : పపరయయ చదరర దదరర
ఇరటట ననర:8/310
వయససస:45
లర: ససస స
100-87/425

1200 RBE2175594
పపరర: పపరయమచదరర దదరర

100-87/426

తరడడ:ద వరనదగపచదరర
ఇరటట ననర:8-310
వయససస:49
లర: పప
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1201 RBE0719997
పపరర: ఇదదదబబ యన హహహమమవత

100-87/427

భరస : కకషష
ఇరటట ననర:8-310/1
వయససస:61
లర: ససస స
1204 RBE0720003
పపరర: వర వనరకట లకడమ కరడదదత

100-87/430

100-87/433

100-87/436

100-87/439

100-87/10

100-87/443

100-87/446

భరస : వనరకటటశశరరర బబళళ
ఇరటట ననర:8-317
వయససస:33
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 RBE0580274
పపరర: బతత
స ల ససధదకర రపవప

1217 RBE0841072
పపరర: కకడధరర వనరకట రపమకకశషష

1220 RBE2175628
పపరర: నదగరపజ ఓకసరటట

1223 RBE0841098
పపరర: చడననకరశవ రపవప బబళళర

100-74/724

1226 RBE1676303
పపరర: జజషన ఘరటర

100-87/440

1229 RBE1802834
పపరర: జజషన ఘటర
తరడడ:ద రపమకకషష ఘటర
ఇరటట ననర:8-317
వయససస:20
లర: ససస స

1209 RBE0841064
పపరర: బతత
స ల శవ పపరశత

100-87/435

1212 RBE2175602
పపరర: వనరకటనరరమమ బతత
స ల

100-87/438

1215 RBE1677491
పపరర: అయయపప కలమమర ఓరరగరటట

100-76/372

తరడడ:ద సపరబశవ రపవప ఓరరగరటట
ఇరటట ననర:8-314
వయససస:22
లర: పప
100-87/441

1218 RBE0989790
పపరర: గరరరష వకసరటట

100-87/442

తరడడ:ద హనసమరత రపవప వకసరటట
ఇరటట ననర:8-315
వయససస:30
లర: ససస స
100-87/444

1221 RBE2175636
పపరర: హనసమరత రపవప ఒకకసరటట

100-87/445

తరడడ:ద నదరయయ
ఇరటట ననర:8-315
వయససస:59
లర: పప
100-87/447

1224 RBE0989816
పపరర: కకషష కరదదత

100-87/448

తరడడ:ద నరసపరహహలల
ఇరటట ననర:8-316
వయససస:47
లర: పప
100-76/373

తరడడ:ద రపమకకషష ఘటర
ఇరటట ననర:8-317
వయససస:22
లర: ససస స
100-87/449

100-87/432

భరస : కకటటశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-313
వయససస:54
లర: ససస స

తరడడ:ద చనన సససదసలల
ఇరటట ననర:8-316
వయససస:35
లర: పప

తరడడ:ద రపమకకషష
ఇరటట ననర:8-317
వయససస:23
లర: పప
1228 RBE1312453
పపరర: నదగలకడమ బబళళ

100-87/437

భరస : హనసమరతరపవప
ఇరటట ననర:8-315
వయససస:51
లర: ససస స

భరస : చదననకరశవపలల
ఇరటట ననర:8-316
వయససస:30
లర: ససస స
1225 RBE1675511
పపరర: అనల కలమమర ఘటర

1211 RBE1811033
పపరర: దసరపర పదసపద కరడదత

1206 RBE0580266
పపరర: శశకళ బతత
స ల

తరడడ:ద రపమమరపవప
ఇరటట ననర:8-313
వయససస:34
లర: ససస స

తరడడ:ద ససబబబరపవప
ఇరటట ననర:8-314
వయససస:32
లర: పప

తరడడ:ద హనసమరతతరపవప
ఇరటట ననర:8-315
వయససస:33
లర: పప
1222 RBE0837609
పపరర: నదగరన బళళ

100-87/434

తరడడ:ద గగపపల రపవప
ఇరటట ననర:8-313A
వయససస:51
లర: పప

తరడడ:ద సపరబశవరపవప ఓరరగరటట
ఇరటట ననర:8/314
వయససస:24
లర: పప
1219 RBE0989808
పపరర: వవనసకలమమర వకసరటట

1208 RBE0837591
పపరర: లకకమ కరడదదత

100-87/429

తరడడ:ద కకటటశశరరపవప బతత
స ల
ఇరటట ననర:8-313
వయససస:33
లర: ససస స

తరడడ:ద అరజయయ కరడదత
ఇరటట ననర:8-313
వయససస:20
లర: పప

తరడడ:ద గగపపలరపవప
ఇరటట ననర:8-313
వయససస:64
లర: పప
1216 RBE1863471
పపరర: అయయపప కలమమర ఓరరగరటట

100-87/431

భరస : కకషష
ఇరటట ననర:8-313
వయససస:51
లర: ససస స

భరస : కకటటశశర రపవప బతత
స ల
ఇరటట ననర:8-313
వయససస:53
లర: ససస స
1213 RBE2175610
పపరర: కకటటశశరరపవప బతత
స ల

1205 RBE0720011
పపరర: కరడదదత అరజయయ

1203 RBE1115626
పపరర: కలమయణణ ఇదదదబబ యన
భరస : పదవణ ఇదదదబబ యన
ఇరటట ననర:8-310/1
వయససస:33
లర: ససస స

తరడడ:ద నదగయయ
ఇరటట ననర:8-312
వయససస:40
లర: పప

తరడడ:ద బదహమయయ
ఇరటట ననర:8-313
వయససస:53
లర: పప
1210 RBE1584424
పపరర: నరసమమ బతత
స ల

100-87/428

తరడడ:ద కకషష ఇదదదబబ యన
ఇరటట ననర:8-310/1
వయససస:38
లర: పప

భరస : అరజయయ
ఇరటట ననర:8-312
వయససస:36
లర: ససస స
1207 RBE0720029
పపరర: కకడధరర ససబబబరపవప

1202 RBE1115618
పపరర: పదవణ ఇదదదబబ యన

1227 RBE1676311
పపరర: జజషన ఘటర

100-76/374

తరడడ:ద రపమకకషష ఘటర
ఇరటట ననర:8-317
వయససస:22
లర: ససస స
100-87/450

1230 RBE1104983
పపరర: శవయయ కరదదత

100-87/451

తరడడ:ద సస మమశశర రపవప కరదదత
ఇరటట ననర:8-318
వయససస:29
లర: పప
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1231 LHL3931672
పపరర: వనరకటటశశరరర బబళళ

100-87/452

తరడడ:ద చనసససదసలల
ఇరటట ననర:8-319
వయససస:36
లర: పప
1234 RBE2175669
పపరర: పసదసససదసలల బబళళ

100-87/455

100-87/458

100-87/461

100-86/729

100-87/464

100-87/467

100-87/468

భరస : కకరడలల
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:42
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 RBE0590224
పపరర: ఓరరగరటట శశనస

1247 RBE0720052
పపరర: షపక జజన బబషప

1250 RBE1675701
పపరర: గగపప కకషష కరడదత

1253 RBE2516177
పపరర: రపకరష వవమగల

100-87/470

1256 LHL3930930
పపరర: బగరశయయ వవమగల

100-87/462

1259 LHL3930989
పపరర: కకరడలల పపటట
తరడడ:ద నదగయయ
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:47
లర: పప

1239 RBE2175677
పపరర: వజయలకడమ ఆకలల

100-87/460

1242 RBE1425116
పపరర: దసరర కరడదదత

100-83/46

1245 RBE0590232
పపరర: ఓరరగరటట దసరర

100-87/463

భరస : శశనస
ఇరటట ననర:8-321
వయససస:33
లర: ససస స
100-87/465

1248 RBE1863448
పపరర: రపజ కనద త
న

100-87/466

తరడడ:ద నరసపరహ రపవప కనద త
న
ఇరటట ననర:8-321
వయససస:22
లర: పప
100-75/1038

1251 RBE1676840
పపరర: చరదస కరడదత

100-86/730

తరడడ:ద పపపయయ కరడదత
ఇరటట ననర:8-322
వయససస:23
లర: పప
100-86/751

1254 LHL3930054
పపరర: రమణ పసదదవరపప

100-87/469

భరస : శశనస
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:47
లర: ససస స
100-87/471

తరడడ:ద రతదసలల
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:56
లర: పప
100-87/473

100-87/457

భరస : నరసపరహ రపవప కరడదదత
ఇరటట ననర:8-321
వయససస:34
లర: ససస స

తరడడ:ద నరసపరహ రపవప వవమగల
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:19
లర: పప

భరస : బగరశయయ
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:54
లర: ససస స
1258 LHL3930971
పపరర: ససత పపటట

100-86/728

తరడడ:ద పపపయయ కరడదత
ఇరటట ననర:8-322
వయససస:21
లర: పప

తలర : కనద త
న అరరణ
ఇరటట ననర:8-322
వయససస:29
లర: పప
1255 LHL3930922
పపరర: నదగరరదదర వవమగల

1241 RBE1726074
పపరర: శశకపరత ఆకలల

1236 LHL3931698
పపరర: పపపయయ కరడదదత

భరస : నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-320
వయససస:44
లర: ససస స

తరడడ:ద సససదద
ఇరటట ననర:8-321
వయససస:41
లర: పప

తరడడ:ద జజన బబష షపక
ఇరటట ననర:8-321
వయససస:20
లర: పప
1252 RBE1803618
పపరర: కనద త
న తలమ అజయ కలమమర

100-87/459

తరడడ:ద వనరకటటశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-321
వయససస:38
లర: పప

భరస : జజన బబషప
ఇరటట ననర:8-321
వయససస:39
లర: ససస స
1249 RBE1863547
పపరర: మమబగ ససబబన షపక

1238 LHL3931714
పపరర: రపమకకశషష ఘటర

100-87/454

తరడడ:ద ససబబబరపవప
ఇరటట ననర:8-320
వయససస:44
లర: పప

తరడడ:ద నదగరశశరపవప ఆకలల
ఇరటట ననర:8-320-1
వయససస:23
లర: పప

తరడడ:ద జన బబష షపక
ఇరటట ననర:8-321
వయససస:20
లర: పప
1246 RBE0720045
పపరర: షపక హహసపసన బ

100-87/456

తరడడ:ద నదగభభషణర
ఇరటట ననర:8-320
వయససస:44
లర: పప

తరడడ:ద రపమయయ
ఇరటట ననర:8-320
వయససస:50
లర: పప
1243 RBE1954775
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

1235 LHL3931680
పపరర: లకడమ కణడదదత

1233 RBE2175651
పపరర: ససబగబలల బబళళ
భరస : పసదసససదసలల
ఇరటట ననర:8-319
వయససస:59
లర: ససస స

భరస : పపపయయ
ఇరటట ననర:8-320
వయససస:42
లర: ససస స

భరస : రపమకకశషష
ఇరటట ననర:8-320
వయససస:42
లర: ససస స
1240 RBE2175685
పపరర: నదగరశశరరపవప ఆకలల

100-87/453

భరస : పసదసససదసలల
ఇరటట ననర:8-319
వయససస:46
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటపపయయ
ఇరటట ననర:8-319
వయససస:69
లర: పప
1237 LHL3931706
పపరర: జజయత ఘటర

1232 RBE2175644
పపరర: అరరణ కరడదత

1257 LHL3930963
పపరర: నరసమమ పగడదల

100-87/472

భరస : పపలమరరపవప
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:67
లర: ససస స
100-87/474

1260 LHL3931532
పపరర: రపమమరపవప పసదదవరపప

100-87/475

తరడడ:ద యగపనరదర
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:37
లర: పప
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1261 RBE0170597
పపరర: శశనస పసదదవరపప

100-87/476

తరడడ:ద యగనరదర
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:52
లర: పప
1264 RBE1641018
పపరర: వరదస పససలమ

100-87/479

100-87/482

100-87/498

100-87/501

100-87/504

100-87/506

100-87/509

తరడడ:ద పపచచయయ
ఇరటట ననర:8-329
వయససస:44
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE1425322
పపరర: మగరళ కకషష గనపపశశటట

1277 RBE1165837
పపరర: సససదదరపవప దదసరర

1280 LHL3931268
పపరర: లకడమ వవమగల

1283 LHL3932365
పపరర: వనరకటటశశరరర కటటటకకట

100-87/512

1286 RBE2175727
పపరర: ససజజత కకడడరర

100-87/502

1289 RBE1641042
పపరర: గగపప చరదస దదశనవటట
తరడడ:ద శశహరర దదశనవటట
ఇరటట ననర:8-330
వయససస:24
లర: పప

1269 LHL3932787
పపరర: ససబదమణయర వవమగల

100-87/497

1272 RBE0841114
పపరర: వవమగల భబరత

100-87/500

1275 RBE1425348
పపరర: ససజత గనపపశశటట

100-87/503

భరస : మగరళ కకషష గనపపశశటట
ఇరటట ననర:8-323/A
వయససస:25
లర: ససస స
100-87/505

1278 RBE1725860
పపరర: నదగరరదద బబబగ పపటట

100-86/731

తరడడ:ద కకరడలల పపటట
ఇరటట ననర:8-325
వయససస:23
లర: పప
100-87/507

1281 RBE0590240
పపరర: శవపపరశత కకపపపల

100-87/508

భరస : రపమమహనరపవప
ఇరటట ననర:8-328
వయససస:40
లర: ససస స
100-87/510

1284 RBE0590257
పపరర: కకపపపల కకషష మహన

100-87/511

తరడడ:ద పపచచయయ
ఇరటట ననర:8-329
వయససస:41
లర: పప
100-87/513

భరస : ససబబబరపవప
ఇరటట ననర:8-329
వయససస:52
లర: ససస స
100-87/515

100-87/481

భరస : శశహరర
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:32
లర: ససస స

తరడడ:ద రపమమభరరస
ఇరటట ననర:8-329
వయససస:39
లర: పప

భరస : కకషష మహన
ఇరటట ననర:8-329
వయససస:34
లర: ససస స
1288 RBE2175743
పపరర: రపమమమహన కకపపల

100-87/499

భరస : నరసపరహరపవప
ఇరటట ననర:8-327
వయససస:35
లర: ససస స

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-329
వయససస:37
లర: ససస స
1285 RBE0590265
పపరర: కకపపపల అనధరపధ

1271 RBE0720334
పపరర: వవమగల శశహరర

1266 RBE2175693
పపరర: వరరపఘవమమ దదసపనవటట

తరడడ:ద బగరశయయ
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:35
లర: పప

తరడడ:ద సతయర దదసరర
ఇరటట ననర:8-324
వయససస:31
లర: పప

తరడడ:ద కకరడలల పపటట
ఇరటట ననర:8-325
వయససస:28
లర: పప
1282 LHL3932209
పపరర: మరగమమ కటటటకకట

100-87/496

తరడడ:ద నదగరరదదర గనపపశశటట
ఇరటట ననర:8-323/A
వయససస:35
లర: పప

భరస : సతయర
ఇరటట ననర:8-324
వయససస:63
లర: ససస స
1279 RBE1049361
పపరర: శశనస పపటట

1268 LHL3930864
పపరర: నరసపరహరపవప వవమగల

100-87/478

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:84
లర: ససస స

తరడడ:ద బబ రశయయ
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:33
లర: పప

భరస : శశనవపస రపవప కరడదదత
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:34
లర: ససస స
1276 RBE0841122
పపరర: దదసరర లకడమ

100-87/480

తరడడ:ద బగరశయయ
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:36
లర: పప

తరడడ:ద ససబదహమణయర
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:33
లర: ససస స
1273 RBE1425215
పపరర: జజయత కరడదదత

1265 RBE1863505
పపరర: భబససర వనరడడ

1263 RBE1425264
పపరర: శశనవపసరపవప కరడదదత
తరడడ:ద చనన సససదసలల కరడదదత
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:37
లర: పప

తరడడ:ద పపననయయ వనరడడ
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:41
లర: పప

తరడడ:ద కకటయయ
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:89
లర: పప
1270 RBE0720326
పపరర: వవమగల రజన

100-87/477

భరస : రతదసలల
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:87
లర: ససస స

భరస : నదగరశశర రపవప పససలమ
ఇరటట ననర:8-323
వయససస:47
లర: ససస స
1267 RBE2175719
పపరర: వనరకటటశశరరర దదసపనవటట

1262 RBE0841106
పపరర: పపననమమ వవమగల

1287 RBE2175735
పపరర: వనరకపయమమ కకపపల

100-87/514

భరస : పపచచయయ
ఇరటట ననర:8-329
వయససస:59
లర: ససస స
100-87/516

1290 RBE2175750
పపరర: శశహరర దదశనవటట

100-87/517

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-330
వయససస:48
లర: పప

Page 45 of 53

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-20
1291 RBE0456509
పపరర: పపలర ససజజత

100-87/518

భరస : ససబదహమణయర
ఇరటట ననర:8-331
వయససస:35
లర: ససస స
1294 RBE1384510
పపరర: కకటటశశరర పగడదల

100-87/521

100-87/524

100-87/526

100-87/529

100-87/531

100-87/534

100-87/537

భరస : మహమద హరరఫ షపక
ఇరటట ననర:8-336/1
వయససస:24
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 RBE1860998
పపరర: లకకత పస లలపలర

1307 RBE0590307
పపరర: పస లలపలర ససజజత

1310 RBE0989840
పపరర: సపశమ మగనదన

1313 RBE0590323
పపరర: గగపగపన హనసమరత రపవప

100-73/973

1316 RBE1675388
పపరర: మహమద హరరఫ షపక

100-83/47

1319 RBE0456277
పపరర: కకటటశశరరపవప వరప
తరడడ:ద వరయయ
ఇరటట ననర:8-337
వయససస:49
లర: పప

1299 RBE1584077
పపరర: మమనక పపలర

100-81/52

1302 RBE2175768
పపరర: ససశల పపలర

100-87/528

1305 RBE0456517
పపరర: ఆలపపటట ఉష రపణణ

100-87/530

భరస : ఏడడకకరడలల
ఇరటట ననర:8-334
వయససస:39
లర: ససస స
100-87/532

1308 RBE0989824
పపరర: లకడమ మగనదన

100-87/533

భరస : పపరడడ
ఇరటట ననర:8-335
వయససస:52
లర: ససస స
100-87/535

1311 RBE0989857
పపరర: మయమనడ మగకపతదవర

100-87/536

తరడడ:ద మగకతహ వవర మగకపతదవర
ఇరటట ననర:8-335
వయససస:64
లర: పప
100-87/538

1314 RBE2175784
పపరర: రపజమమ నరపశ

100-87/539

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-336
వయససస:78
లర: ససస స
100-74/725

తరడడ:ద షరరఫ షపక
ఇరటట ననర:8-336/1
వయససస:28
లర: పప
100-87/541

100-87/523

భరస : రపమలరగర
ఇరటట ననర:8-333
వయససస:64
లర: ససస స

తరడడ:ద గగరవయయ
ఇరటట ననర:8-336
వయససస:39
లర: పప

భరస : మహమద హరరఫ షపక
ఇరటట ననర:8-336/1
వయససస:25
లర: ససస స
1318 RBE1955525
పపరర: హససన షపక

100-87/527

తరడడ:ద పపరడడ
ఇరటట ననర:8-335
వయససస:28
లర: పప

భరస : హనసమరత రపవప
ఇరటట ననర:8-336
వయససస:36
లర: ససస స
1315 RBE1676253
పపరర: హససన షపక

1301 RBE0954926
పపరర: అశశక పపలర

1296 RBE0170738
పపరర: సపయబ పఠపన

తరడడ:ద వర బబబగ పపలర
ఇరటట ననర:8-333
వయససస:27
లర: ససస స

భరస : శశనవపస రపవప
ఇరటట ననర:8-334
వయససస:43
లర: ససస స

తరడడ:ద పపరడడ
ఇరటట ననర:8-335
వయససస:27
లర: ససస స
1312 RBE0590315
పపరర: గగపగపన వనరకట రమణ

100-87/525

తరడడ:ద శశనవపసరపవప పస లలపలర
ఇరటట ననర:8-334
వయససస:20
లర: ససస స

తరడడ:ద అరకపలల
ఇరటట ననర:8-334
వయససస:49
లర: పప
1309 RBE0989832
పపరర: భబగయలకడమ మగనదన

1298 RBE0590281
పపరర: సరరశపలర కకటటశశర రపవప

100-87/520

భరస : వల
ఇరటట ననర:8-332
వయససస:45
లర: ససస స

తరడడ:ద వర బబబగ పపలర
ఇరటట ననర:8-333
వయససస:29
లర: పప

తరడడ:ద రపమలరగర పపలర
ఇరటట ననర:8-333
వయససస:50
లర: పప
1306 RBE0590299
పపరర: పస లలపలర శశనవపసరపవప

100-87/522

తరడడ:ద నదగభభషణర
ఇరటట ననర:8-332/1
వయససస:58
లర: పప

తరడడ:ద రపమలరగర
ఇరటట ననర:8-333
వయససస:37
లర: పప
1303 RBE2175776
పపరర: వరబబబగ పపలర

1295 RBE0170613
పపరర: వల పఠపన

1293 RBE1384502
పపరర: దదవప వరపదసపద దదడ
తరడడ:ద పపదమమరపవ దదడ
ఇరటట ననర:8-331,
వయససస:40
లర: పప

తరడడ:ద సపలమర సప
ఇరటట ననర:8-332
వయససస:52
లర: పప

తరడడ:ద వల ఖమన పటబన
ఇరటట ననర:8-332
వయససస:25
లర: పప
1300 RBE0456020
పపరర: బబలససబదమణయర పపలర

100-87/519

భరస : వరయయ
ఇరటట ననర:8-331
వయససస:44
లర: ససస స

భరస : దదవప వరపదసపద దదడ
ఇరటట ననర:8-331,
వయససస:36
లర: ససస స
1297 RBE1425371
పపరర: జజన బబష పటబన

1292 RBE2175701
పపరర: పపరశత పపలర

1317 RBE1955509
పపరర: మహమద హరరఫ షపక

100-87/540

తరడడ:ద షరరఫ షపక
ఇరటట ననర:8-336/1
వయససస:28
లర: పప
100-87/542

1320 RBE0580290
పపరర: ఓరరగరటట సపరబశవ రపవప

100-87/543

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-339
వయససస:48
లర: పప
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1321 RBE0590331
పపరర: ఓరరగరటట సశరరప

100-87/544

భరస : సపరబశవ రపవప
ఇరటట ననర:8-339
వయససస:41
లర: ససస స
1324 RBE1086827
పపరర: అరకమమ రపజవరపప

100-87/547

100-87/550

100-87/553

100-87/556

100-87/559

100-87/562

100-87/565

భరస : నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-346
వయససస:60
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 RBE0849893
పపరర: మహబగబ బ షపక

1337 RBE2175800
పపరర: ఉసససన షపక

1340 RBE0456038
పపరర: మరపబ మమన

1343 RBE0590364
పపరర: మమన మమలమబ

100-87/568

1346 RBE0801803
పపరర: మమలమఅల మహమమద

100-87/557

1349 RBE2175842
పపరర: నదగరశశరరపవప పగడదల
తరడడ:ద కకటయయ
ఇరటట ననర:8-346
వయససస:64
లర: పప

1329 RBE0801795
పపరర: పసదబబజ షపక

100-87/552

1332 LHL3931136
పపరర: మరగమమ గగరజజల

100-87/555

1335 RBE1252105
పపరర: అహమద షపక

100-87/558

తరడడ:ద జజన సససదద షపక
ఇరటట ననర:8-344
వయససస:28
లర: పప
100-87/560

1338 RBE2175818
పపరర: జజననససదద షపక

100-87/561

తరడడ:ద సససదదసపహహబ
ఇరటట ననర:8-344
వయససస:48
లర: పప
100-87/563

1341 RBE0456046
పపరర: హసన సపహహబ మమన

100-87/564

తరడడ:ద మహహదదదన సపహహబ
ఇరటట ననర:8-345
వయససస:46
లర: పప
100-87/566

1344 RBE0723841
పపరర: సససదద సపహహబ మమన

100-87/567

తరడడ:ద మమలమ సపహహబ
ఇరటట ననర:8-345
వయససస:41
లర: పప
100-87/569

తరడడ:ద ఫకకర అహమమద
ఇరటట ననర:8-345
వయససస:77
లర: పప
100-87/571

100-87/549

భరస : రపమకకటయయ
ఇరటట ననర:8-343
వయససస:61
లర: ససస స

భరస : మహహదదదన సపహహబ
ఇరటట ననర:8-345
వయససస:71
లర: ససస స

భరస : సససదద సపహహబ
ఇరటట ననర:8-345
వయససస:35
లర: ససస స
1348 RBE2175834
పపరర: రపమగలమమ పగడదల

100-87/554

భరస : హసన సపహహబ
ఇరటట ననర:8-345
వయససస:41
లర: ససస స

తరడడ:ద సససదద సపహహబ
ఇరటట ననర:8-345
వయససస:79
లర: పప
1345 RBE0723858
పపరర: జజనబ మమన

1331 LHL3931029
పపరర: కకటటబబబగ గగరజజల

1326 RBE0456293
పపరర: బగడద షపక

తరడడ:ద బగడద సపహహబ
ఇరటట ననర:8-342
వయససస:34
లర: పప

తరడడ:ద సససదదసపహహబ
ఇరటట ననర:8-344
వయససస:43
లర: పప

తరడడ:ద మమలమల
ఇరటట ననర:8-344
వయససస:74
లర: పప
1342 RBE0590356
పపరర: మమన మహహదద న సపహహబ

100-87/551

భరస : జజననససదద
ఇరటట ననర:8-344
వయససస:44
లర: ససస స

భరస : సససదదసపహహబ
ఇరటట ననర:8-344
వయససస:64
లర: ససస స
1339 RBE2175826
పపరర: సససదద సపహహబ షపక

1328 RBE0580282
పపరర: చన బబజ షపక

100-87/546

తరడడ:ద హహసపసన షపక
ఇరటట ననర:8-342
వయససస:57
లర: పప

తరడడ:ద రపమకకటయయ
ఇరటట ననర:8-343
వయససస:42
లర: పప

భరస : హహసపసన
ఇరటట ననర:8-344
వయససస:33
లర: ససస స
1336 RBE2175792
పపరర: మమలమబ షపక

100-87/548

తరడడ:ద బగడద సపహహబ షపక
ఇరటట ననర:8-342
వయససస:29
లర: పప

తరడడ:ద బగడద షపక
ఇరటట ననర:8-342
వయససస:34
లర: పప
1333 RBE0692806
పపరర: షపక చదరదదన

1325 RBE1086843
పపరర: గగరవమమ నలమ

1323 RBE0849885
పపరర: కకతస పలర పదమ
భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-339
వయససస:33
లర: ససస స

భరస : రరగయయ నలమ
ఇరటట ననర:8-339/1
వయససస:47
లర: ససస స

భరస : బగడద షపక
ఇరటట ననర:8-342
వయససస:49
లర: ససస స
1330 RBE1312925
పపరర: బబజ షపక

100-87/545

తరడడ:ద పకకరయయ
ఇరటట ననర:8-339
వయససస:35
లర: పప

భరస : కకటటశశర రపవప రపజవరపప
ఇరటట ననర:8-339
వయససస:53
లర: ససస స
1327 RBE0456319
పపరర: అససన బ షపక

1322 RBE0849877
పపరర: కకతస పలర వనరకటటశశరరర

1347 RBE0841171
పపరర: షపక సససదదబ

100-87/570

భరస : దసస గరరర
ఇరటట ననర:8-346
వయససస:63
లర: ససస స
100-87/572

1350 RBE0590372
పపరర: షపక లమలబ

100-87/573

భరస : మసపసన
ఇరటట ననర:8-346/1
వయససస:73
లర: ససస స
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1351 RBE2175859
పపరర: నరసపరహరపవప కకట

100-87/574

తరడడ:ద ససబబయయ
ఇరటట ననర:8-346/1
వయససస:64
లర: పప
1354 RBE1725969
పపరర: అనత మగడడ

100-86/732

1355 RBE1726082
పపరర: ఉదయ కలమమర మగడడ

100-87/575

1358 RBE0590406
పపరర: షపక చరద బబషప

1361 RBE0456376
పపరర: రరతమమ మగడడ

భరస : సరతతషకలమమర ఔటటకలరర
ఇరటట ననర:8-347 NARAYANAPURAM
వయససస:25
లర: ససస స

తరడడ:ద దదవసహయర
ఇరటట ననర:8-348
వయససస:41
లర: ససస స

1363 RBE1106682
పపరర: కమల కలమమరర మగడడ

1364 RBE2175867
పపరర: అనమమ మగడడ

100-87/581

భరస : చరదదశశఖర మగడడ
ఇరటట ననర:8-348
వయససస:32
లర: ససస స
1366 RBE2175883
పపరర: యహన బబబగ మగడడ

100-87/584

100-87/586

100-87/588

వయసస 01-01-2021 నటక

100-87/579

1373 RBE0849901
పపరర: అపపపరపవప మననడడ

100-87/591

1376 RBE1312586
పపరర: శపశవణ సరధయ యరరశరశశటట

100-87/582

1379 RBE1384429
పపరర: పపననయయ మమకల
తరడడ:ద రపమయయ మమకల
ఇరటట ననర:8-351
వయససస:57
లర: పప

1359 RBE1744598
పపరర: ఉదయ కలమమర మగడడ

100-87/577

1362 RBE0841189
పపరర: చరదదశశఖర మగడడ

100-87/580

1365 RBE2175875
పపరర: సతదయవత మగడడ

100-87/583

భరస : దదవసహయర
ఇరటట ననర:8-348
వయససస:84
లర: ససస స
100-73/974

1368 RBE0989865
పపరర: పవన కలమమర ఆకలల

100-87/585

తరడడ:ద నదగరశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-349
వయససస:28
లర: పప
100-83/49

1371 RBE0456525
పపరర: ఏడడకకరదలల అలపపటట

100-87/587

తరడడ:ద పరమమశశర రపవప అలపపటట
ఇరటట ననర:8-350
వయససస:47
లర: పప
100-87/589

1374 RBE1115550
పపరర: దదవయ కరదడపప

100-87/590

భరస : మహహశ కరదడపప
ఇరటట ననర:8-350
వయససస:32
లర: ససస స
100-87/592

తరడడ:ద శశ ఆరజనవయగలల యరరశరశశటట
ఇరటట ననర:8-351
వయససస:28
లర: ససస స
100-87/594

100-86/734

తరడడ:ద దదవసహయర
ఇరటట ననర:8-348
వయససస:41
లర: పప

తరడడ:ద కకటయయ
ఇరటట ననర:8-350
వయససస:49
లర: పప

తరడడ:ద ససతదరపమయయ యరశరశశటట
ఇరటట ననర:8-351
వయససస:51
లర: పప
1378 RBE1312644
పపరర: వనరకటనదగ లకడమ దదవ
యరరశరశశటట
భరస : శశ ఆరజనవయగలల యరరశరశశటట
ఇరటట ననర:8-351
వయససస:52
లర: ససస స

1370 RBE1811009
పపరర: సససపమత ఆలపపటట

1356 RBE1726090
పపరర: అనత మగడడ

తలర : మగడడ అణషమమ మగడడ అణషమమ
ఇరటట ననర:8-347
వయససస:24
లర: పప

తరడడ:ద ఏడడకకరడలల ఆలపపటట
ఇరటట ననర:8-350
వయససస:20
లర: ససస స

భరస : అపపపరపవప
ఇరటట ననర:8-350
వయససస:45
లర: ససస స
1375 RBE1252204
పపరర: శశ ఆరజనవయగలల యరశరశశటట

100-87/576

తరడడ:ద వనరకటటశశర రపవప పపననరశశటట
ఇరటట ననర:8-349
వయససస:23
లర: పప

తరడడ:ద మమణణకయరపవప జజరరగర
ఇరటట ననర:8-349
వయససస:30
లర: పప
1372 RBE0841197
పపరర: నదగమణణ మననడడ

1367 RBE1676279
పపరర: శపయమ పదకపష పపననరశశటట

100-83/889

తరడడ:ద యహనస బబబగ మగడడ
ఇరటట ననర:8-347
వయససస:21
లర: ససస స

భరస : యహన బబబగ
ఇరటట ననర:8-348
వయససస:45
లర: ససస స

తరడడ:ద దదవసహయర
ఇరటట ననర:8-348
వయససస:49
లర: పప
1369 RBE0989907
పపరర: నదగపరరజనదదపక జజరరగర

100-86/733

తరడడ:ద ఖమసపర
ఇరటట ననర:8-347
వయససస:48
లర: పప
100-87/578

1353 RBE2517977
పపరర: పపదమ కలమమర మగడడ
తరడడ:ద యహన బబబగ మగడడ
ఇరటట ననర:8-347
వయససస:19
లర: పప

తరడడ:ద యహనస బబబగ మగడడ
ఇరటట ననర:8-347
వయససస:24
లర: పప

భరస : చదరద బబషప
ఇరటట ననర:8-347
వయససస:41
లర: ససస స
1360 RBE1910991
పపరర: రతనకలమరర మగడడ

100-83/48

తరడడ:ద యహన బబబగ మగడడ
ఇరటట ననర:8-347
వయససస:26
లర: ససస స

తరడడ:ద యహన బబబగ మగడడ
ఇరటట ననర:8-347
వయససస:21
లర: ససస స
1357 RBE0590398
పపరర: షపక జజన బబగర

1352 RBE1160621
పపరర: రతనకలమమరర మగడడ

1377 RBE1312628
పపరర: సపయవకశర యరరశరశశటట

100-87/593

తరడడ:ద శశ ఆరజనవయగలల యరరశరశశటట
ఇరటట ననర:8-351
వయససస:26
లర: పప
100-87/595

1380 RBE0989873
పపరర: ఉదయ కకరణ దదససనవన

100-87/596

తరడడ:ద శశనవపసరపవప దదససనవన
ఇరటట ననర:8-351/2
వయససస:29
లర: పప
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1381 RBE0989881
పపరర: ఆలలఖయ దదససనవన

100-87/597

తరడడ:ద శశనవపస రపవప దదససనవన
ఇరటట ననర:8-351/2
వయససస:27
లర: ససస స
1384 RBE1584085
పపరర: అనధష పపలర

100-81/53

100-87/602

100-87/605

100-87/608

100-87/611

100-87/613

100-87/618

భరస : ఆరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-364
వయససస:49
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 RBE0837559
పపరర: జజన బబగర గపదదవపరరపలర

1397 RBE1172014
పపరర: నదగలకడమ చరదద

1400 LHL2692440
పపరర: వనరకటరపవప చరదద

1403 RBE1313352
పపరర: అనసధయ తడనవపలర

100-87/617

1406 RBE0989899
పపరర: ధనలకడమ దదసప

100-87/609

1409 RBE0456475
పపరర: ఆరజనవయగలల బబ జజజ
తరడడ:ద పపపయయ
ఇరటట ననర:8-364-2
వయససస:44
లర: పప

1389 RBE0590422
పపరర: సయయద జరసన

100-87/604

1392 RBE2175917
పపరర: కరరరబ సయయద

100-87/607

1395 RBE0590448
పపరర: చరదద లకడమ

100-87/610

భరస : నదగరశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-357
వయససస:43
లర: ససస స
100-81/54

1398 LHL2692242
పపరర: లకడమ చరదద

100-87/612

భరస : వనరకటరపవప
ఇరటట ననర:8-360
వయససస:52
లర: ససస స
100-87/614

1401 RBE0590463
పపరర: వనరకటటశశరరర చరదద

100-87/615

తరడడ:ద వనరకట రపవప
ఇరటట ననర:8-360
వయససస:33
లర: పప
100-87/619

1404 RBE0801852
పపరర: వవవకపనరద రరడకడ మరదపపటట

100-87/620

తరడడ:ద ఈశశర రరడకడ
ఇరటట ననర:8-361-3/4
వయససస:71
లర: పప
100-87/621

తరడడ:ద అరజనవయగలల దదసప
ఇరటట ననర:8-363
వయససస:27
లర: ససస స
100-87/622

100-87/601

భరస : ఖమసరసససదద
ఇరటట ననర:8-356
వయససస:64
లర: ససస స

భరస : వనరకట నరసపరహచదరర తడనవపలర
ఇరటట ననర:8-361-2
వయససస:44
లర: ససస స

భరస : వవవకపనరద రరడడడ
ఇరటట ననర:8-361/4
వయససస:67
లర: ససస స
1408 RBE0849935
పపరర: పదదమవత

100-87/606

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-360
వయససస:57
లర: పప

తరడడ:ద బదహమయయ తడనవపలర
ఇరటట ననర:8-361-2
వయససస:48
లర: పప
1405 RBE0693580
పపరర: నరమలమ మరడపపటట

1391 RBE0837583
పపరర: ఫపతమమ సయయద

1386 RBE0580241
పపరర: సయయద జమలమ

భరస : ఇబదహహర ఖల బలమర
ఇరటట ననర:8-356
వయససస:33
లర: ససస స

భరస : శశనవపస రపవప చరదద
ఇరటట ననర:8-360
వయససస:34
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటరపవప
ఇరటట ననర:8-360
వయససస:35
లర: పప
1402 RBE1312792
పపరర: వనరకట నరసపరహచదరర తడనవపలర

100-87/603

భరస : షరరఫ
ఇరటట ననర:8-356A
వయససస:31
లర: ససస స

తరడడ:ద ససబబబరపవప మగతదదసస
ఇరటట ననర:8-358
వయససస:33
లర: పప
1399 LHL2692259
పపరర: శశనవపసరపవప చరదద

1388 RBE0590414
పపరర: ఇబదహహర ఖలలలలమర సయయద

100-87/599

భరస : అబగదల కరరర
ఇరటట ననర:8-356
వయససస:36
లర: ససస స

తరడడ:ద కపసపర సససదద
ఇరటట ననర:8-356
వయససస:30
లర: ససస స

తరడడ:ద మహబగబబసహహబ
ఇరటట ననర:8-356
వయససస:69
లర: పప
1396 RBE1251859
పపరర: దసరర యయ మగతదదసస

100-87/600

తరడడ:ద ఖమసపర సససదద సయయద
ఇరటట ననర:8-356
వయససస:34
లర: పప

భరస : మహబభబ ససభబన
ఇరటట ననర:8-356
వయససస:38
లర: ససస స
1393 RBE2175925
పపరర: ఖమసపరసససదద సయయద

1385 LHL3932332
పపరర: మహబభబ ససభబన సయయద

1383 RBE2175909
పపరర: శశనవపసరపవప దదసపనవన
తరడడ:ద ఆరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-351/3
వయససస:53
లర: పప

తరడడ:ద ఖమశరసససదద
ఇరటట ననర:8-356
వయససస:41
లర: పప

తరడడ:ద ఖససర సయయద
ఇరటట ననర:8-356
వయససస:30
లర: పప
1390 RBE0590430
పపరర: సయయద షమ షతన

100-87/598

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-351/3
వయససస:47
లర: ససస స

భరస : బబల ససబదమణయర పపలర
ఇరటట ననర:8-352
వయససస:24
లర: ససస స
1387 RBE0580407
పపరర: సయయద మహమమద

1382 RBE2175891
పపరర: కళళయణణదదవ దదసపనవన

1407 RBE2517365
పపరర: లలకరష బబబగ పపశర

100-87/745

తరడడ:ద కకటటశశర రపవప పపశర
ఇరటట ననర:8-363
వయససస:18
లర: పప
100-87/623

1410 RBE0456483
పపరర: లకడమ బబ జజజ

100-87/624

భరస : ఆరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-364-2
వయససస:37
లర: ససస స
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1411 RBE0590471
పపరర: దదసప ఆరజనవయగలల

100-87/625

తరడడ:ద బబల పపరయయ
ఇరటట ననర:8-364-3
వయససస:55
లర: పప
1414 RBE2175958
పపరర: వవణగగగపపలరపవప పససమరరస

100-87/628

100-87/631

100-87/633

100-87/636

100-87/639

100-87/649

100-87/652

తరడడ:ద నదగరశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-370/5
వయససస:35
లర: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 RBE0849992
పపరర: శశలత వనలశశటట

1427 LHL3931920
పపరర: రపమసపశమ చలర గరరర

1430 LHL3931391
పపరర: శశహరర చలర గరరర

1433 LHL3930732
పపరర: సపమమమ జయర ధదకకరడ

100-87/655

1436 LHL3931938
పపరర: కకశషషవవణణ ధదకకరడ

100-87/637

1439 RBE0841221
పపరర: వనరకటటశశర రపవప
నదరపయణపపరర
తరడడ:ద సపరబయయ
ఇరటట ననర:8-370/5
వయససస:43
లర: పప

1419 RBE1725829
పపరర: సపయ తదజ కకలపపక

100-86/29

1422 RBE0849976
పపరర: బదహమయయ వనలశశటట

100-87/635

1425 RBE1377648
పపరర: శరరష వనలషసటట

100-87/638

తరడడ:ద బదహమయయ
ఇరటట ననర:8-368
వయససస:26
లర: ససస స
100-87/647

1428 RBE1251818
పపరర: జజనకమమ చలర గరరర

100-87/648

భరస : రపమ సపశమ చలర గరరర
ఇరటట ననర:8-370-1
వయససస:37
లర: ససస స
100-87/650

1431 LHL3930906
పపరర: వనరకటటశశరరర చలర గరరర

100-87/651

తరడడ:ద రపమసపశమ
ఇరటట ననర:8-370-3
వయససస:75
లర: పప
100-87/653

1434 LHL3930740
పపరర: సతయవత ధదకకరడ

100-87/654

భరస : పపచచయయ
ఇరటట ననర:8-370-4
వయససస:47
లర: ససస స
100-87/656

భరస : వనరకయయ
ఇరటట ననర:8-370-4
వయససస:62
లర: ససస స
100-87/641

100-87/630

తరడడ:ద కకషష మభరరస
ఇరటట ననర:8-368
వయససస:53
లర: పప

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-370-4
వయససస:36
లర: ససస స

తరడడ:ద రపమమరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-370-4
వయససస:55
లర: పప
1438 RBE0841213
పపరర: శవ కకషష పస దసదటటరర

100-87/634

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-370-2
వయససస:44
లర: పప

తరడడ:ద రపఘవయయ
ఇరటట ననర:8-370-4
వయససస:47
లర: పప
1435 LHL3931904
పపరర: వనరకయయ ధదకకరడ

1421 RBE0590513
పపరర: కకలపపక రజన కలమమరర

1416 RBE0457218
పపరర: గగరడద వనరకటటశశరరర

తరడడ:ద వనరకటటశశర కకలపపక
ఇరటట ననర:8/366
వయససస:22
లర: పప

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-370-1
వయససస:50
లర: పప

భరస : శశహరర
ఇరటట ననర:8-370-2
వయససస:39
లర: ససస స
1432 LHL3930716
పపరర: పపచచయయ ధదకకరడ

100-87/632

తరడడ:ద బదహమయయ
ఇరటట ననర:8-368
వయససస:31
లర: ససస స

తరడడ:ద బదహమయయ
ఇరటట ననర:8-368
వయససస:25
లర: పప
1429 LHL3930799
పపరర: బసవమమ చలర గరరర

1418 RBE0590497
పపరర: గగరడద చనసససదయయ

100-87/627

తరడడ:ద చన సససదయయ
ఇరటట ననర:8-365-5
వయససస:51
లర: పప

భరస : వనరకటటశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-366
వయససస:49
లర: ససస స

భరస : బదహమయయ
ఇరటట ననర:8-368
వయససస:46
లర: ససస స
1426 RBE1377986
పపరర: సపయకకరణ వనలషసటట

100-87/629

తరడడ:ద పపలర యయ
ఇరటట ననర:8-365-5
వయససస:73
లర: పప

తరడడ:ద సససదసలల
ఇరటట ననర:8-366
వయససస:57
లర: పప
1423 RBE0849984
పపరర: దమయరత వనలశశటట

1415 RBE0457200
పపరర: గగరడద నదగరరదదమమ

1413 RBE2175941
పపరర: ససశల పససమరరస
భరస : వవణగగగపపలరపవప
ఇరటట ననర:8-365
వయససస:42
లర: ససస స

భరస : చనన సససదయయ
ఇరటట ననర:8-365-5
వయససస:63
లర: ససస స

భరస : వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-365-5
వయససస:43
లర: ససస స
1420 RBE0457234
పపరర: కకలపపక వనరకటటశశరరపవప

100-87/626

భరస : ఆరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-364-3
వయససస:32
లర: ససస స

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర
ఇరటట ననర:8-365
వయససస:49
లర: పప
1417 RBE0457242
పపరర: గగరడద నదగమలలర శశరర

1412 RBE0590489
పపరర: దదసప భబగయలకడమ

1437 RBE0841205
పపరర: నదగరశశర రపవప పస దసదటటరర

100-87/640

తరడడ:ద గగరవయయ
ఇరటట ననర:8-370/5
వయససస:60
లర: పప
100-87/642

1440 RBE0850008
పపరర: ససతదరపవమమ పస దసదటటరర

100-87/643

భరస : నదగరశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-370/5
వయససస:58
లర: ససస స
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1441 RBE0850024
పపరర: అననపపరష నదరపయణపపరర

100-87/644

భరస : వనరకటటశశర రపవప
ఇరటట ననర:8-370/5
వయససస:37
లర: ససస స
1444 LHL3931300
పపరర: రపమమరపవప చలర గరరర

100-87/658

100-88/684

100-87/663

100-87/666

100-87/646

100-87/11

100-87/399

తరడడ:ద శపరత రపజ దదదడ
ఇరటట ననర:9-171
వయససస:23
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1454 LHL3931367
పపరర: నదగరశశరరపవప చలర గరరర

1457 LHL3932746
పపరర: వరమమ బభదదల

1460 RBE1726017
పపరర: అనశర బబష మసపద

1463 RBE0989766
పపరర: పదసననకలమమర పసరరమమల

100-87/12

1466 RBE1584408
పపరర: రరణగ కర

100-87/667

1469 RBE2005643
పపరర: హరరష కలమమర చదరర రపవపటర
తరడడ:ద కనక బదహమ చదరర రపవపటర
ఇరటట ననర:9-317/1
వయససస:24
లర: పప

1449 LHL3930898
పపరర: ఆరజనవయగలల మగరలచరర

100-87/662

1452 LHL3931334
పపరర: సపమమమ జయర చలర గరరర

100-87/665

1455 LHL3932662
పపరర: రపమకకశషష చలర గరరర

100-87/668

తరడడ:ద రపమమరపవప
ఇరటట ననర:8-370-7
వయససస:43
లర: పప
100-87/669

1458 RBE1312974
పపరర: వనరకట సతయవత పసరరమమళర

100-87/670

భరస : ససబబ రపవప పసరరమమళర
ఇరటట ననర:8-489
వయససస:53
లర: ససస స
100-86/30

1461 RBE1744606
పపరర: హహమరత కలమమర బలమరల

100-87/373

తరడడ:ద వనరకటటశశరరలల బలమరల
ఇరటట ననర:8-2968
వయససస:22
లర: పప
100-87/616

1464 RBE1661487
పపరర: హహమరత కలమమర బలమరల

100-88/685

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర బలమరల
ఇరటట ననర:8-3968
వయససస:24
లర: పప
100-87/13

భరస : గగవరర న రపవప కర
ఇరటట ననర:8/A/1/5
వయససస:29
లర: ససస స
100-86/236

100-87/660

భరస : రపమకకశషష
ఇరటట ననర:8-370-7
వయససస:39
లర: ససస స

తరడడ:ద సమరపనరపవప
ఇరటట ననర:8-3603
వయససస:28
లర: పప

తరడడ:ద శశరపమగలల కర
ఇరటట ననర:8/A/1/5
వయససస:39
లర: పప
1468 RBE2492205
పపరర: జజయత దదదడ

100-87/664

తరడడ:ద గకస మసపద
ఇరటట ననర:8/924
వయససస:20
లర: పప

తరడడ:ద నరసపరహరపవప కపకలమమనస
ఇరటట ననర:8-3036
వయససస:56
లర: పప
1465 RBE1584390
పపరర: గగవరరన రపవప కర

1451 LHL3931383
పపరర: శశనవపసరపవప చలర గరరర

1446 LHL3932027
పపరర: శవ తతగటట

తరడడ:ద రపమయయ
ఇరటట ననర:8-370-6
వయససస:47
లర: పప

భరస : ససరదరరపవప
ఇరటట ననర:8-370-11
వయససస:42
లర: ససస స

తరడడ:ద అరజయ కరడడ
ఇరటట ననర:8/663
వయససస:43
లర: పప
1462 RBE1160910
పపరర: గగరరమభరరస కపకలమమనస

100-87/661

తరడడ:ద రపమమరపవప
ఇరటట ననర:8-370-7
వయససస:41
లర: పప

తరడడ:ద ఇసపసకల బగదదల
ఇరటట ననర:8-370/11
వయససస:53
లర: పప
1459 RBE1115527
పపరర: యమదగరరర కరడడ

1448 LHL3930880
పపరర: అననపపరష మగరలచరర

100-87/657

తరడడ:ద గగపయయ
ఇరటట ననర:8-370-5
వయససస:51
లర: పప

తరడడ:ద రపమమరపవప
ఇరటట ననర:8-370-6
వయససస:47
లర: పప

భరస : నదగరశశరరపవప
ఇరటట ననర:8-370-7
వయససస:37
లర: ససస స
1456 RBE1223908
పపరర: ససరదర రపవప బగదదల

100-87/659

భరస : ఆరజనవయగలల
ఇరటట ననర:8-370-6
వయససస:45
లర: ససస స

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:8-370-6
వయససస:44
లర: ససస స
1453 LHL3931359
పపరర: రపజయలకడమ చలర గరరర

1445 LHL3931318
పపరర: భబరత చలర గరరర

1443 LHL3930765
పపరర: పపరశత తతగటట
భరస : శవ
ఇరటట ననర:8-370-5
వయససస:47
లర: ససస స

భరస : రపమమరపవప
ఇరటట ననర:8-370-5
వయససస:62
లర: ససస స

భరస : శశనస రపమశశటట
ఇరటట ననర:8-370-5
వయససస:44
లర: ససస స
1450 LHL3931342
పపరర: రమణ చలర గరరర

100-87/645

తరడడ:ద నదగరశశరరపవప పప దసదటటరర
ఇరటట ననర:8-370/5
వయససస:32
లర: పప

తరడడ:ద రపమసపశమ
ఇరటట ననర:8-370-5
వయససస:73
లర: పప
1447 RBE1222587
పపరర: లకడమ రపమశశటట

1442 RBE1160811
పపరర: గగరర పదసపద పప దసదటటరర

1467 RBE2491728
పపరర: సపయ మమఘన పస శర

100-87/483

తరడడ:ద శశనవపస రపవప పస శర
ఇరటట ననర:9-133/1
వయససస:21
లర: ససస స
100-87/484

1470 RBE2492171
పపరర: యగరశశరర వర

100-87/486

భరస : హహమ రపవప వర
ఇరటట ననర:10-25
వయససస:24
లర: ససస స
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1471 RBE1730811
పపరర: జగదదష కలమమర కతస

100-87/209

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర కతస
ఇరటట ననర:10-27
వయససస:27
లర: పప
1474 RBE2001519
పపరర: నదగలకడమ పటట
ట రర

తరడడ:ద వనరకయయ కకమటట
ఇరటట ననర:10-33
వయససస:25
లర: పప
100-87/487

తరడడ:ద నరసపరహరపవప పటట
ట రర
ఇరటట ననర:10-50
వయససస:41
లర: ససస స
1477 RBE2002012
పపరర: ససమయ వటటట పప

100-87/485

100-87/214

100-86/237

100-87/217

100-87/220

100-87/221

భరస : చరదదయయ బతత
స ల
ఇరటట ననర:10-804
వయససస:48
లర: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1484 LHL2692754
పపరర: కలమమరర సపగర

1487 RBE1425298
పపరర: అబగదల ఖమదర షపక

1490 RBE2003853
పపరర: శశవరత మమలపపటట

1493 RBE2002772
పపరర: కపశరతపపల బభడడద

100-87/223

1496 RBE1863422
పపరర: డదవడ కలరబ

100-86/238

1499 RBE1863331
పపరర: రపజరశశరర బతత
స ల
భరస : వనరకటటశశరరర బతత
స ల
ఇరటట ననర:10-804
వయససస:28
లర: ససస స

100-87/208

1482 RBE2175974
పపరర: జజన అహమమద షపక

100-87/216

1485 RBE1105015
పపరర: నదగలకడమ సపగర

100-86/239

తరడడ:ద శశనవపస రపవప సపగర
ఇరటట ననర:10/285-B
వయససస:29
లర: ససస స
100-87/218

1488 RBE1993120
పపరర: పపరష చరదదరపవప అలలటట

100-87/219

తరడడ:ద వనరకటటశశరరర అలలటట
ఇరటట ననర:10-379
వయససస:62
లర: పప
100-87/488

1491 RBE2491587
పపరర: షరత కలమమర నరదదయల

100-87/489

తరడడ:ద చరదదశశఖర నరదదయల
ఇరటట ననర:10-398/3
వయససస:19
లర: పప
100-87/490

1494 RBE2482917
పపరర: శశనవపస రపవప తమమశశటట

100-87/222

తరడడ:ద వనరకటపపయయ తమమశశటట
ఇరటట ననర:10-518
వయససస:31
లర: పప
100-87/224

తరడడ:ద శశనవపస రపవప
ఇరటట ననర:10-633
వయససస:20
లర: పప
100-87/226

1479 RBE0989931
పపరర: అనతద బబ జజజ

తరడడ:ద మరప సపహహబ షపక
ఇరటట ననర:10-276/A
వయససస:57
లర: పప

తరడడ:ద లరగయయ బభడడద
ఇరటట ననర:10-506
వయససస:19
లర: పప

తరడడ:ద పసరటయయ సధరరశశటట
ఇరటట ననర:10-538
వయససస:39
లర: పప
1498 RBE1454545
పపరర: హనసమమయమమ బతత
స ల

100-87/215

భరస : మకతతయరజయ రరడడడ
ఇరటట ననర:10-379
వయససస:23
లర: ససస స

తరడడ:ద వరయయ దదవళర
ఇరటట ననర:10-458
వయససస:51
లర: పప
1495 RBE1441401
పపరర: రవ కలమమర సధరరశశటట

1481 RBE2175966
పపరర: మహబగబబ షపక

100-86/240

భరస : రవకలమమర బబ జజజ
ఇరటట ననర:10/132
వయససస:37
లర: ససస స

తరడడ:ద జజన బబషప షపక
ఇరటట ననర:10-356
వయససస:28
లర: పప

తరడడ:ద నదగ శశషప రరడడడ ససరకల
ఇరటట ననర:10-379
వయససస:64
లర: పప
1492 RBE1475755
పపరర: గగవరద దదవళర

100-87/213

భరస : శశనవపసరపవప
ఇరటట ననర:10/285-B
వయససస:44
లర: ససస స

భరస : రమణ నదయక రపమమవతత
ఇరటట ననర:10-338/A
వయససస:45
లర: ససస స
1489 RBE2003861
పపరర: సతయనదరపయణ రరడడడ ససరకల

1478 RBE1441450
పపరర: రరహన షపక

1476 RBE1863141
పపరర: శవ లకడమ మమనవనమమనడక
తరడడ:ద అపపయయ మమనవనమమనడక
ఇరటట ననర:10-70
వయససస:26
లర: ససస స

భరస : జనహమద షపక
ఇరటట ననర:10-276
వయససస:52
లర: ససస స

తరడడ:ద పసద సససదసలల
ఇరటట ననర:10/285-B
వయససస:49
లర: పప
1486 RBE1483536
పపరర: బగజజ బబయ రపమమవతత

100-87/212

భరస : సయయద షపక
ఇరటట ననర:10-120
వయససస:26
లర: ససస స

తరడడ:ద కలటటరబరపవప
ఇరటట ననర:10-178/1
వయససస:42
లర: పప
1483 LHL2692606
పపరర: శశనవపసరపవప సపగర

1475 RBE1441492
పపరర: శశలకడమ పయమయవపల

100-87/211

భరస : నరసపరహరపవప పటట
ట రర
ఇరటట ననర:10-50
వయససస:69
లర: ససస స

భరస : గగరరబదహమర పయమయవపల
ఇరటట ననర:10-52
వయససస:32
లర: ససస స

భరస : రరజత వవనట రర
ఇరటట ననర:10.-71/1
వయససస:34
లర: ససస స
1480 RBE1499037
పపరర: ససతదకళళయణ దదశరపజ

100-87/210 1473 RBE2001535
1472 RBE1441443
పపరర: సచన సపదవపన కలమమర కకమటట
పపరర: పదదమవత పటట
ట రర

1497 RBE1475771
పపరర: మరగమమ బరడదరర

100-87/225

భరస : పసదద వరయయ బరడదరర
ఇరటట ననర:10-793
వయససస:58
లర: ససస స
100-87/227

1500 RBE1425223
పపరర: తదజ శశ ససరరఖ ఉపపల

100-87/228

భరస : శశనవపస రపజ ఉపపల
ఇరటట ననర:15/A/3/A
వయససస:29
లర: ససస స
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