దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-03
1
RBE2518116
పపరర: జజజత కకలల
ల రర

100-118/1111

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-87
వయససస:20
లఇ: ససస స
4
RBE2517209
పపరర: షబన సయద

100-120/1072

భరస : రవమకకశషష
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:38

100-116/1120

100-117/796

100-117/799

100-117/802

100-117/805

100-117/532

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-007
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

14
RBE0804369
పపరర: ఆశవ షపక

17
RBE2218642
పపరర: నరససఇహరవవప మబనగవ

20
RBE1477124
పపరర: ఖలశఇబ షపక

23
LHL2547792
పపరర: నరససఇహరవవప మబనగవ

100-117/808

26
LHL3829256
పపరర: శశనస మబనగవ

100-117/800

29
RBE1252568
పపరర: షకకల గవరల పవటట
భరస : మలబబ ససభబన గవరల పవటట
ఇఇటట ననఇ:4-007
వయససస:32
లఇ: ససస స

9
LHL2549681
పపరర: అఇకమమ మబనగవ

100-117/795

12
LHL4190823
పపరర: రవమలరవవప మబనగ

100-117/798

15
RBE1401108
పపరర: నళన మబనగ

100-117/801

భరస : రవమలరవవప మబనగ
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-117/803

18
LHL2548766
పపరర: ఆదఇబ షపక

100-117/804

భరస : బబల షపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-3/A
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-129/508

21
RBE1585231
పపరర: శశలకడమ మబణగ

100-117/531

భరస : నరససఇహరవవప మబఇగ
ఇఇటట ననఇ:4/6
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-117/806

24
LHL3825155
పపరర: ఆదదలకడమ మబనగవ

100-117/807

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-6
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-117/809

తఇడడ:డ బఇగవరయజ
ఇఇటట ననఇ:4-6
వయససస:43
లఇ: పప
100-117/542

100-122/983

తఇడడ:డ నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ బఇగవరయజ
ఇఇటట ననఇ:4-6
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : బఇగవరయజ
ఇఇటట ననఇ:4-6
వయససస:69
లఇ: ససస స
28
LHL4191516
పపరర: మలబబ ససభబన గవరల పవటట

100-117/797

భరస : చనన గననన సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:4-5
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : బఇగవరయజ మబణగ
ఇఇటట ననఇ:4/6
వయససస:48
లఇ: ససస స
25
LHL3825411
పపరర: మఇగమమ మబనగవ

11
LHL4190815
పపరర: వనఇకటటశశరరల మబనగవ

6
RBE2517506
పపరర: షపక జమర బబష

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

తఇడడ:డ వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఘన సపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-3A
వయససస:52
లఇ: పప
22
RBE1585256
పపరర: లకడమ మబణగ

100-112/984

భరస : నదగగర వల
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:23
లఇ: పప
19
LHL2550275
పపరర: బబలలసపషదద షపక

8
RBE2516284
పపరర: వర ఝనస అడడససమలల

100-113/590

తఇడడ:డ షపక శశశదద
ఇఇటట ననఇ:3-78
వయససస:18
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-3
వయససస:33
లఇ: ససస స
16
RBE1546407
పపరర: అబబదలలల షపక

100-123/784

తఇడడ:డ అడడససమలల శశనవవసస
ఇఇటట ననఇ:3-410
వయససస:20
లఇ: ససస స

లఇ: ససస స

13
RBE0394577
పపరర: ఆదదలకడమ మబనగవ

5
RBE2517530
పపరర: షరరఫ షపక

3
RBE2517753
పపరర: మహహశ బబబబ గగలల పలల
తఇడడ:డ యలమఇద గగలల పలల
ఇఇటట ననఇ:1-439
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద వల షపక
ఇఇటట ననఇ:3-72
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదజ మహహదద న షపక
ఇఇటట ననఇ:3-205
వయససస:18
లఇ: పప
10
LHL2549699
పపరర: రమలదదవ బబ మమరకడడడ

100-129/747

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:1-87
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలలల సయద
ఇఇటట ననఇ:3-28
వయససస:18
లఇ: ససస స
7
RBE2517803
పపరర: మహమమద కకశఫ షపక

2
RBE2518108
పపరర: నఇదదన కకలల
ల రర

27
RBE0394510
పపరర: మలబబలల గవరల పవటట

100-117/541

భరస : మసవసన వల
ఇఇటట ననఇ:4-07
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-117/543

30
LHL2547750
పపరర: మసవసన వల గవరల పవటట

100-117/810

తఇడడ:డ హహసపసన సవ
ఇఇటట ననఇ:4-7
వయససస:40
లఇ: పప
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31
LHL2549509
పపరర: మదదదన బ గవరల పవటట

100-117/811

భరస : హహసపసన సవ
ఇఇటట ననఇ:4-7
వయససస:52
లఇ: ససస స
34
LHL3825403
పపరర: రమణ జఇపపల
భరస : శశషయజ
ఇఇటట ననఇ:4-8
వయససస:54

100-117/813

35
RBE2218634
పపరర: శశషయజ జఇపపల

100-117/816

38
RBE1498708
పపరర: shaik gouse

భరస : జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-10
వయససస:48
లఇ: ససస స

41
RBE1891597
పపరర: జన షపక

తఇడడ:డ వనఇకటగబరశయజ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : వజయ కలమలర సవటటపవటట
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:34
లఇ: ససస స
49
RBE0976854
పపరర: అఇజయజ దదసరర

100-128/292

100-117/552

తఇడడ:డ ఖలన సపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-18
వయససస:37
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

50
RBE0392514
పపరర: కకటటశశర రవవప తతరరలకకఇడ

53
RBE0651331
పపరర: వనఇకటటశశరరల బబడడసప

100-117/555

56
RBE1746825
పపరర: పవన కలలజణ బబ మమరకడడ

100-117/547

59
LHL4187795
పపరర: హహసపసన బ గవరల పవటట
భరస : ఖలశఇ సపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-18
వయససస:42
లఇ: ససస స

39
RBE1725431
పపరర: సపషదద బ షపక

100-117/818

42
LHL4187787
పపరర: ఉమ లకడమ అతతకలరర

100-117/545

45
RBE1083146
పపరర: లలలల షపక

100-118/26

తఇడడ:డ మభబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:31
లఇ: పప
100-117/548

48
RBE1163575
పపరర: అఇజల కకలల
ల రర

100-117/549

భరస : సవఇబయజ కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-13
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-117/550

51
LHL2547834
పపరర: మహమద హహసపసన షపక

100-117/551

తఇడడ:డ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:35
లఇ: పప
100-117/553

54
RBE0652339
పపరర: పరశతమమ బబడడశ

100-117/554

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-117/556

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరలల బబ మమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:25
లఇ: పప
100-117/557

లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట గబరవయజ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయజ
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:55
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:34
లఇ: పప
58
LHL2544492
పపరర: జజనబబషవ గవరల పవటట

100-118/25

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:4-13A
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన సవగబరర
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:63
లఇ: పప
55
RBE0721712
పపరర: సవఇబయజ బబడడసప

47
LHL2547115
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-117/815

భరస : పపలల యజ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : ఘన సపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-13
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలలల రఇగయజ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:4-13
వయససస:28
లఇ: పప
52
RBE0392282
పపరర: సతతస నపలల ససభబన షపక

100-117/817

తఇడడ:డ వనఇకటనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-11
వయససస:51
లఇ: పప
100-128/818

100-118/24

36
LHL4187779
పపరర: రహమతత షపక
భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:54

తఇడడ:డ శశశదద
ఇఇటట ననఇ:4-10/a
వయససస:56
లఇ: పప

100-117/546 44
43
RBE0983446
RBE2218659
పపరర: వనఇకట శవఇత పసడయల అతతకలరర
పపరర: వనఇకటగబరవయజ ఆతతకలరర

46
RBE1477306
పపరర: వనఇకట రమణ సవటటపవటట

100-117/814

తఇడడ:డ మహమద రఫస షపక
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:23
లఇ: పప
100-117/544

33
RBE1218529
పపరర: షకకలల షపక గవరల పవటట
భరస : మలబబ ససభబన షపక గవరల పవటట
ఇఇటట ననఇ:4-007
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమయజ
ఇఇటట ననఇ:4-8
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపషసన
ఇఇటట ననఇ:4-9
వయససస:28
లఇ: పప
40
RBE1401033
పపరర: జజకకర షపక

100-117/812

తఇడడ:డ హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:4-7
వయససస:57
లఇ: పప

లఇ: ససస స

37
RBE0942425
పపరర: ఇమలమన షపక

32
LHL3829728
పపరర: హహసపసన గవరల పవటట

57
RBE1477223
పపరర: కవశమ బ పఠవన

100-127/833

భరస : సపషదద పఠవన
ఇఇటట ననఇ:4-14
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-117/558

60
LHL4190831
పపరర: ఖలననన దస గవరల పవటట

100-117/559

తఇడడ:డ హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:4-18
వయససస:73
లఇ: పప
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61
RBE0393140
పపరర: హహసపసన సవ గవరల పవటట

100-117/560

తఇడడ:డ ఖలససఇ సపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-18
వయససస:33
లఇ: పప
64
RBE0651836
పపరర: శశనవవస రవవప కనశశటట

100-117/562

100-117/564

100-117/567

100-117/570

100-117/573

100-122/34

100-117/578

తఇడడ:డ అబబదల సలలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE2218675
పపరర: మలబబ ససభబన సయజద

77
LHL4187803
పపరర: మహబగబ షపక

80
RBE1412105
పపరర: బబగఇ బ పఠవన

83
RBE2218683
పపరర: ఖలశఇసవ షపక

100-117/581

86
LHL2558138
పపరర: లకమమమ ఆతతకలరర

100-117/571

89
RBE1723543
పపరర: కరరమ మబసవసరశత షపక
తఇడడ:డ అబబదల సలలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:24
లఇ: ససస స

69
RBE2218667
పపరర: మలబబ ససభబన బబ డడడ షపక

100-117/566

72
RBE1225680
పపరర: వనణబగగపవల కరమగరరస

100-117/569

75
LHL2551026
పపరర: దరరయలబ సపషయద

100-117/572

భరస : మసవసనశల
ఇఇటట ననఇ:4-22
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-117/574

78
RBE0886325
పపరర: సపషదదవల షపక

100-117/575

తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-24
వయససస:27
లఇ: పప
100-117/576

81
RBE1886811
పపరర: అసవలఇ ఖలన పటబన

100-117/577

తఇడడ:డ మసవసన ఖలన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-25a
వయససస:20
లఇ: పప
100-117/579

84
RBE2218691
పపరర: అబబదల సలలఇ షపక

100-117/580

తఇడడ:డ అబబసలల
ఇఇటట ననఇ:4-26
వయససస:53
లఇ: పప
100-117/582

భరస : కనకరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-117/584

100-121/38

తఇడడ:డ అలగరరర కరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:4-21
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ షపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-26
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ కనకరతనఇ
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:40
లఇ: పప
88
RBE1682160
పపరర: బషసరవ జకషనబ షపక

100-117/568

భరస : ఖలససఇ ఖలన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:4-25
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : అబబదలసలలఇ
ఇఇటట ననఇ:4-26
వయససస:49
లఇ: ససస స
85
LHL2547339
పపరర: గగపవలకకశషష అతతకలరర

71
RBE1225672
పపరర: అలగరరర కరమగరరస

66
RBE1894427
పపరర: అనసష దదసరర

తఇడడ:డ మహమమద సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-20
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : మలబబససభబన
ఇఇటట ననఇ:4-24
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : సపషద వల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-24
వయససస:26
లఇ: ససస స
82
LHL2546612
పపరర: రససలబ షపక

100-117/565

తఇడడ:డ మసవసన వల సయజద
ఇఇటట ననఇ:4-21
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:4-24
వయససస:65
లఇ: పప
79
RBE1456343
పపరర: ససరరయల పరరశన షపక

68
LHL2549707
పపరర: ఖలససఇబ బబ డడడషపక

100-117/561

తఇడడ:డ శశనస దదసరర
ఇఇటట ననఇ:4-19
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరమగరరస కరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:4-21
వయససస:52
లఇ: పప

తఇడడ:డ సయజద మలబబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:4-21
వయససస:21
లఇ: పప
76
LHL2546364
పపరర: మహబగబ ససభబన షపక

100-117/563

భరస : మలబససభబన
ఇఇటట ననఇ:4-20
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : ఆలగరరర కరమగరరస
ఇఇటట ననఇ:4-21
వయససస:49
లఇ: ససస స
73
RBE1723584
పపరర: మహమద మబషవటక సయజద

65
RBE0721431
పపరర: కఇచతటట నదగబలల

63
RBE0395103
పపరర: ఆదతమమ బబ మమ రకడడ
భరస : ఈగయజ
ఇఇటట ననఇ:4-19
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-19
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : మసవసన ఖలన
ఇఇటట ననఇ:4-19A
వయససస:38
లఇ: ససస స
70
RBE1225664
పపరర: జయ కరమగరరస

100-118/27

భరస : జజన బబషవ గవరల పవటట
ఇఇటట ననఇ:4-18
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదరయజ
ఇఇటట ననఇ:4-19
వయససస:69
లఇ: పప
67
RBE0652909
పపరర: సపషదసనన పఠవన

62
RBE1218537
పపరర: బబజబ గవరల పవటట

87
LHL4187811
పపరర: శవకలమలరర ఆతతకలరర

100-117/583

భరస : ససబబబరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-117/585

90
RBE1730142
పపరర: హహమమర మధట షపక

100-117/586

తఇడడ:డ అబబదల సలలఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-27
వయససస:21
లఇ: ససస స
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91
RBE1546431
పపరర: కకటటశశర రవవప దదసరర

100-117/587

తఇడడ:డ గబరవయజ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:4-28
వయససస:23
లఇ: పప
94
LHL2544633
పపరర: వనఇకటటశశరరల దదసరర

100-117/819

100-117/822

100-117/825

100-117/828

100-117/831

100-117/834

100-117/837

తఇడడ:డ మహబగబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

104
LHL3829579
పపరర: గబరవయజ గగలల పలల

107
LHL2548048
పపరర: నదగభగషణఇ గగలల పలల

110
RBE1746726
పపరర: లలత మఇడల

113
LHL2554434
పపరర: ఆదదలకడమ తతరరలకకఇడ

100-117/840

116
RBE1663558
పపరర: నశవఇత తతరరలకకఇడ

100-117/829

119
LHL2548287
పపరర: బబబబ యలధలపపరఇ
తఇడడ:డ నదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:48
లఇ: పప

99
LHL2553139
పపరర: గబరవయజ దదసరర

100-117/824

102
LHL2547073
పపరర: మఇగమమ గగలలలపలల

100-117/827

105
LHL4187829
పపరర: పడమల గగలల పలల

100-117/830

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-30
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-117/832

108
LHL2549434
పపరర: శశనస గగలల పలల

100-117/833

తఇడడ:డ నదగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:4-31
వయససస:40
లఇ: పప
100-117/835

111
LHL2545184
పపరర: చనకకశషషయజ తతరరలకకఇడ

100-117/836

తఇడడ:డ పసచచయజ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:93
లఇ: పప
100-117/838

114
RBE2218709
పపరర: అనసష తతరరలకకఇడ

100-117/839

భరస : పసచచయజ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-118/28

తఇడడ:డ పసచచయజ తతరరలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:22
లఇ: పప
100-117/842

100-117/821

భరస : నదగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:4-30
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : చననకకషషయజ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:74
లఇ: ససస స
118
LHL2545580
పపరర: జజన బబషవ షపక

100-117/826

తఇడడ:డ మటట యజ మఇడల
ఇఇటట ననఇ:4-31
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనకకశషషయజ
ఇఇటట ననఇ:4-32
వయససస:46
లఇ: పప
115
RBE2218717
పపరర: లకకమదదవమమ తతరరలకకఇడ

101
LHL2547057
పపరర: కలమలరర గగలలలపలల

96
LHL2549541
పపరర: వనఇకవయమమ దదసరర

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:4-29
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ గబరవయజ
ఇఇటట ననఇ:4-31
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : మహబగబ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:4-31
వయససస:37
లఇ: ససస స
112
LHL2546760
పపరర: పసచచయజ తతరరలకకఇడ

100-117/823

తఇడడ:డ నదగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:4-30
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : గబరవయజ
ఇఇటట ననఇ:4-30
వయససస:33
లఇ: ససస స
109
LHL2551034
పపరర: రహహమగన సయజద

98
LHL2549566
పపరర: రమణ దదసరర

100-117/589

భరస : నదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-29
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:4-30
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగభగషణఇ
ఇఇటట ననఇ:4-30
వయససస:37
లఇ: పప
106
LHL4187837
పపరర: పవప కలమలరర

100-117/820

భరస : గబరవయజ
ఇఇటట ననఇ:4-29
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల దదసరర
ఇఇటట ననఇ:4-29
వయససస:32
లఇ: ససస స
103
LHL2548022
పపరర: వనఇకటటశశరరల గగలల పలల

95
LHL2547362
పపరర: నదరవయణ దదసరర

93
LHL2552255
పపరర: శశనవవససలల దదసరర
తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:4-29
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:4-29
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-29
వయససస:39
లఇ: ససస స
100
RBE1426023
పపరర: కలమలరర దదసరర

100-117/588

భరస : ఆఇజననయలల
ఇఇటట ననఇ:4-29
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:4-29
వయససస:38
లఇ: పప
97
LHL2549558
పపరర: పదమకలమలరర దదసరర

92
LHL2549533
పపరర: చఇదడమమ దదసరర

117
LHL2547081
పపరర: నదరవయణమమ గగల

100-117/841

భరస : సవఇబశవరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-32A
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-117/843

120
LHL2548584
పపరర: లకకమదదవమమ యలదలలపపరఇ

100-117/844

భరస : నదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:64
లఇ: ససస స
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121
LHL2558914
పపరర: నదరవయణ యలదదలపపరఇ

100-117/845

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:68
లఇ: పప
124
RBE1400993
పపరర: నజబబననసవ షపక

100-117/848

100-117/851

భరస : సవగర సపషదసలల ఇలలల
ఇఇటట ననఇ:4-35
వయససస:29
లఇ: ససస స
133
RBE2218733
పపరర: వనఇకట ససబబబ రవవప
అతతకలరర
తఇడడ:డ కనక రతనఇ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:4-36
వయససస:65
లఇ: పప

100-117/856

136
LHL2549335
పపరర: శశనవవసరవవప కకళళళరర

100-117/859

100-117/861

100-117/864

100-117/867

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

వయసస 01-01-2021 నటక

100-117/853

భరస : గబరర మలల కవరరరన రవవప ఆతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:4/36
వయససస:30
లఇ: ససస స
134
LHL2545416
పపరర: నదసరమమ కకళళ
ల రర

135
LHL2547941
పపరర: నదగగశశరరవవప కకళళళరర

100-117/857

137
RBE2218741
పపరర: మలల యజ కకళళళరర

140
RBE2218758
పపరర: కకటటశశరమమ కకళళళరర

143
LHL2544922
పపరర: నరససఇహరవవప కకలల
ల రర

146
LHL2554426
పపరర: నదగగఇదడఇ కకళళ
ల రర

149
RBE2218782
పపరర: రవమగరరస కకళళళరర
తఇడడ:డ వనఇకటసవశమ
ఇఇటట ననఇ:4-44
వయససస:53
లఇ: పప

100-117/858

తఇడడ:డ మలల యజ
ఇఇటట ననఇ:4-37
వయససస:36
లఇ: పప
100-117/860

138
LHL4191524
పపరర: నరససఇహ సవశమ కకలల
ల రర

100-117/590

తఇడడ:డ రవమ మగరరస
ఇఇటట ననఇ:4-038
వయససస:34
లఇ: పప
100-117/862

100-117/863
141
LHL2547065
పపరర: చనఅమలమయ నదరవయణపపరఇ

భరస : రవఇబబబబ
ఇఇటట ననఇ:4-42
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-117/865

144
LHL2545952
పపరర: లఇగమమ కకళళ
ల రర

100-117/866

భరస : వనఇకటసవశమ
ఇఇటట ననఇ:4-43
వయససస:82
లఇ: ససస స
100-117/868

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-43
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-117/870

129
RBE1225649
పపరర: సవగర సపషదసలల ఇలలల

100-117/855
132
RBE0392456
పపరర: గబరర మలల కవరరరన రవవప
అతతకలరర
తఇడడ:డ వనఇకట ససబబ రవవప అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:4-36
వయససస:35
లఇ: పప

100-117/533

తఇడడ:డ పపద రవమయజ కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-43
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటసవశమ
ఇఇటట ననఇ:4-43
వయససస:53
లఇ: పప
148
RBE2218774
పపరర: లకడమ కకళళళరర

131
RBE1723352
పపరర: అనసష ఆతతకలరర

100-117/850

తఇడడ:డ పపననయజ ఇలలల
ఇఇటట ననఇ:4-35
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : చనరవమయజ
ఇఇటట ననఇ:4-38
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : పపదరవమయజ
ఇఇటట ననఇ:4-42
వయససస:49
లఇ: ససస స
145
LHL2548121
పపరర: పపదరవమయజ కకళళళరర

100-117/852

తఇడడ:డ రతస యజ
ఇఇటట ననఇ:4-37
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటసవశమ
ఇఇటట ననఇ:4-38
వయససస:53
లఇ: పప
142
RBE2218766
పపరర: ల కకమనరసమమ కకళళళరర

128
LHL4187845
పపరర: కలమలరర కకళళళరర

100-117/847

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-35
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-37
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల యజ
ఇఇటట ననఇ:4-37
వయససస:39
లఇ: పప
139
LHL2556512
పపరర: చనరవమయజ కకళళళరర

100-117/849 126
125
RBE2218725
LHL2544799
పపరర: వనఇకటరవవఅమలమ యదలపపరఇ
పపరర: వనఇకయజ కకళళళరర

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-35
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-117/854

123
RBE1226464
పపరర: రరజశనద షపక
భరస : జజన బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : బబబబ
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:46
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:4-35
వయససస:42
లఇ: ససస స
130
RBE1225656
పపరర: సవగర రమలదదవ ఇలలల

100-117/846

భరస : ఖససమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-33
వయససస:26
లఇ: పప
127
LHL2544955
పపరర: నదగలకడమ కకళళ
ల రర

122
RBE1164789
పపరర: రరహన షపక

147
RBE0394809
పపరర: వనఇకటబడవమమ కకళలరర

100-117/869

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-44
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-117/871

150
LHL2544575
పపరర: లకకమనదరవయణ కకళళళరర

100-117/872

తఇడడ:డ అపపయజ
ఇఇటట ననఇ:4-45
వయససస:44
లఇ: పప
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151
LHL2544617
పపరర: శశనవవసరవవప కకళళళరర

100-117/873

తఇడడ:డ అపపయజ
ఇఇటట ననఇ:4-45
వయససస:39
లఇ: పప
154
RBE2484293
పపరర: పసచచమమ కకలల
ల రర

100-117/591

100-117/878

100-117/881

100-118/29

100-117/886

100-128/819

100-117/891

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
RBE0393181
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకళళళరర

167
LHL2545408
పపరర: సతజవత ఇలల
ల రర

170
LHL2544963
పపరర: మలలల శశరర ఇలల
ల రర

173
RBE1725324
పపరర: చఇదడశశఖర ఇలల
ల రర

100-117/894

176
RBE0651398
పపరర: వనఇకటటష కకళళళరర

100-117/884

179
RBE1116475
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకళళళరర
తఇడడ:డ కకషష కకళళళరర
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:34
లఇ: పప

159
LHL4187878
పపరర: బసవమమ కకళళ
ల రర

100-117/880

162
RBE0394841
పపరర: రమలదదవ గబమమడడ

100-117/883

165
RBE0395137
పపరర: ఆదదలకడమ తరల కకఇడ

100-117/885

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-48
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-117/887

168
RBE2218790
పపరర: రగశయజ ఇలల
ల రర

100-117/888

తఇడడ:డ నదగయజ
ఇఇటట ననఇ:4-49
వయససస:45
లఇ: పప
100-117/889

171
RBE2218808
పపరర: శశనస ఇలల
ల రర

100-117/890

తఇడడ:డ నదగయజ
ఇఇటట ననఇ:4-50
వయససస:43
లఇ: పప
100-117/892

174
LHL4187886
పపరర: నదగమమ కకళళళరర

100-117/893

భరస : నదరయజ
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:84
లఇ: ససస స
100-117/895

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:33
లఇ: పప
100-117/897

100-117/877

భరస : సపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:4-47
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రగశయజ ఇలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-50a
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదరయజ
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:56
లఇ: పప
178
RBE0721456
పపరర: ధనలకడమ కకలలలరరౘ

100-117/882

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:4-50
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయజ
ఇఇటట ననఇ:4-50
వయససస:68
లఇ: పప
175
RBE0651349
పపరర: కకషష కకళళళరర

161
RBE0392423
పపరర: సపషదసలల గబమమడలల

156
LHL4190849
పపరర: శశనవవసరవవప కకళళళరర

భరస : లకకమనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-47
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : రగశయజ
ఇఇటట ననఇ:4-49
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపషదయజ నరవశ
ఇఇటట ననఇ:4-49
వయససస:30
లఇ: పప
172
RBE2218816
పపరర: నదగయజ ఇలల
ల రర

100-117/879

తఇడడ:డ చన రవమయజ
ఇఇటట ననఇ:4-48
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : మహమమద హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-48
వయససస:33
లఇ: ససస స
169
RBE1443167
పపరర: సపషదదశశర రవవప నరవశ

158
LHL2559292
పపరర: రమణ కకళళ
ల రర

100-117/875

తఇడడ:డ లకడమనదావయణ
ఇఇటట ననఇ:4-46
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:4-47
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : రవ కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-47
వయససస:31
లఇ: ససస స
166
RBE1723428
పపరర: నదగబల బ షపక

100-117/876

భరస : రవమలరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-47
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకమ నదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-47
వయససస:32
లఇ: పప
163
RBE1218560
పపరర: రవజగశశరర కకలల
ల రర

155
LHL4187860
పపరర: శవపవరశత కకళళ
ల రర

153
RBE1443977
పపరర: అనసశవ కకలల
ల రర
భరస : వనఇకట సవశమ కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-45
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-46
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమనదయణ
ఇఇటట ననఇ:4-47
వయససస:40
లఇ: పప
160
RBE0391912
పపరర: రవ కకళళళరర

100-117/874

తఇడడ:డ రవమయజ
ఇఇటట ననఇ:4-45
వయససస:74
లఇ: పప

భరస : లకడమ నదరవయణ కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-46
వయససస:68
లఇ: ససస స
157
LHL2559193
పపరర: రవమలరవవప కకళళళరర

152
LHL2544906
పపరర: అపపయజ కకళళళరర

177
RBE0721449
పపరర: నదగగశశరమమ కకళళలరర

100-117/896

భరస : కకషష
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-117/898

180
RBE1116483
పపరర: ఆదదలకడమ కకళళళరర

100-117/899

భరస : వనఇకటటశశరరల కకళళళరర
ఇఇటట ననఇ:4-51
వయససస:28
లఇ: ససస స
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181
LHL2554392
పపరర: రవఇబబబబ కకళళళరర

100-117/900

తఇడడ:డ అపపయజ
ఇఇటట ననఇ:4-52
వయససస:46
లఇ: పప
184
LHL2545127
పపరర: అనఇతరవవమమ కకళళళరర

100-117/903

100-122/35

100-117/535

100-117/908

100-117/910

100-117/913

100-117/916

భరస : దదవపద
ఇఇటట ననఇ:4-60
వయససస:68
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
RBE1996677
పపరర: రగపససనద భబణబ షపక

197
LHL3829082
పపరర: రహహఇ షపక

200
LHL4187928
పపరర: జజన బ షపక

203
RBE0886333
పపరర: హహదదయతతలల షపక

100-117/919

206
RBE1471895
పపరర: షకకలల బబగఇ షపక

100-121/39

209
RBE1723444
పపరర: సమర షపక
తఇడడ:డ హహసపషన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-62
వయససస:24
లఇ: పప

189
RBE1153907
పపరర: కరరమబలలల షపక

100-117/534

192
LHL2565919
పపరర: ససలలర షపక

100-117/907

195
LHL2551125
పపరర: సపషదదబ షపక

100-117/909

భరస : మహబగబ
ఇఇటట ననఇ:4-57
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-117/911

198
LHL3829785
పపరర: మలబబ షపక

100-117/912

తఇడడ:డ అమర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-57
వయససస:67
లఇ: పప
100-117/914

201
LHL4187936
పపరర: రఫసయల బబగఇ షపక

100-117/915

భరస : షఫస
ఇఇటట ననఇ:4-57
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-117/917

204
RBE0886341
పపరర: బబనజర షపక

100-117/918

భరస : హహదదయతతలల
ఇఇటట ననఇ:4-58
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-128/293

భరస : రరఫవ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-59
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-117/921

100-117/905

తఇడడ:డ చన మసవసన
ఇఇటట ననఇ:4-56
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలబబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:4-58
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కకట
ఇఇటట ననఇ:4-58
వయససస:23
లఇ: ససస స
208
LHL4187969
పపరర: లలలబ షపక

100-117/906

భరస : నదగబల
ఇఇటట ననఇ:4-57
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : కమలల సవ
ఇఇటట ననఇ:4-58
వయససస:46
లఇ: ససస స
205
RBE1806355
పపరర: వనఇకట దసరర ససజనజ కకట

191
LHL4187902
పపరర: దరరయలబ షపక

186
LHL4187852
పపరర: జజనకమమ కకళళళరర

తఇడడ:డ మబసస ఫవ షపక
ఇఇటట ననఇ:4/54
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలబబ
ఇఇటట ననఇ:4-57
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలబబ
ఇఇటట ననఇ:4-57
వయససస:37
లఇ: పప
202
LHL2548527
పపరర: సపషదదబ షపక

100-122/36

భరస : మమహబబబ ఖలన షపక
ఇఇటట ననఇ:4-56
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:4-57
వయససస:37
లఇ: ససస స
199
LHL3829843
పపరర: షఫస షపక

188
RBE1891498
పపరర: సతజనదరవయణ కకలల
ల రర

100-117/902

భరస : లకకమనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-53
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : జజన అహమమద
ఇఇటట ననఇ:4-55
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : శలలర
ఇఇటట ననఇ:4-56
వయససస:42
లఇ: ససస స
196
LHL2551943
పపరర: నదగబల బ షపక

100-117/904

తఇడడ:డ లకడమనదరవయణ కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-53
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ కరరమబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4/54
వయససస:26
లఇ: పప
193
LHL4187910
పపరర: కరరమగన షపక

185
LHL2545135
పపరర: సరసశత కకళళ
ల రర

183
RBE1611565
పపరర: మసవసన బ షపక
భరస : జజన బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-52
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-53
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమనదరవయణ కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-53
వయససస:20
లఇ: ససస స
190
RBE1426080
పపరర: ఇమలమన షపక

100-117/901

భరస : రవఇబబబబ
ఇఇటట ననఇ:4-52
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : అపపయజ
ఇఇటట ననఇ:4-53
వయససస:69
లఇ: ససస స
187
RBE1891480
పపరర: పవన కకలల
ల రర

182
LHL4187894
పపరర: అఇజలకలమలరర కకళళళరర

207
LHL4187951
పపరర: జకషతతన షపక

100-117/920

భరస : అమలనసలలల
ఇఇటట ననఇ:4-60
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-117/922

210
LHL2545465
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-117/923

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-62
వయససస:40
లఇ: ససస స
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211
LHL2546786
పపరర: హహసపసన షపక

100-117/924

తఇడడ:డ మమలలల
ఇఇటట ననఇ:4-63
వయససస:41
లఇ: పప
214
RBE2218824
పపరర: మమలలల షపక

100-117/927

100-117/930

100-117/933

100-117/936

100-117/939

100-117/942

100-117/945

తఇడడ:డ శలలర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-72
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

224
RBE0392118
పపరర: బసవ లఇగఇ తవటట

227
LHL2546083
పపరర: మహబగబ బ పఠవన

230
LHL4190864
పపరర: ననన పఠవన

233
RBE2218832
పపరర: కకఇడలల కకళళళరర

100-117/947

236
RBE1546399
పపరర: మహబగబ బబషవ షపక

100-117/937

239
RBE1926898
పపరర: జజన బఇవనష షపక
భరస : మహబగబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-72
వయససస:68
లఇ: ససస స

219
RBE1806389
పపరర: లకడమ కకలల
ల రర

100-117/932

222
RBE1304823
పపరర: ససరగష యతరవజల

100-117/935

225
RBE0652370
పపరర: పఠవన అలలలబ

100-117/938

భరస : ననన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:4-67
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-117/940

228
LHL2555506
పపరర: వనఇకత నరసయజ కలరవకలల

100-117/941

తఇడడ:డ ఆదతయజ
ఇఇటట ననఇ:4-70
వయససస:49
లఇ: పప
100-117/943

231
LHL2546166
పపరర: ససతమమ కకళళ
ల రర

100-117/944

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:4-71
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-117/946

234
RBE1304864
పపరర: అకబర బబషవ షపక

100-117/536

తఇడడ:డ ససలలర షపక
ఇఇటట ననఇ:4/72
వయససస:28
లఇ: పప
100-117/948

తఇడడ:డ కరరమబలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-72
వయససస:25
లఇ: పప
100-117/950

100-117/929

తఇడడ:డ చనన నరససఇహ రవవప యతరవజల
ఇఇటట ననఇ:4-66
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ కవశయజ
ఇఇటట ననఇ:4-71
వయససస:51
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకట నరరసస కలరవకలల
ఇఇటట ననఇ:4-72
వయససస:30
లఇ: పప
238
RBE1747310
పపరర: యశన షపక

100-117/934

తఇడడ:డ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:4-70
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:4-71
వయససస:32
లఇ: ససస స
235
RBE0886358
పపరర: నదగగఇదడ బబబబ కలరవకలల

221
LHL3825064
పపరర: హబబబన షపక

216
LHL2549400
పపరర: హసన అహమద షపక

తఇడడ:డ కకఇడలల కకలల
ల రర
ఇఇటట ననఇ:4-65
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మహబగబ ససబబన
ఇఇటట ననఇ:4-69
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటనరసయజ
ఇఇటట ననఇ:4-70
వయససస:52
లఇ: ససస స
232
LHL4188454
పపరర: నదగమణణ కకలల
ల రర

100-117/931

తఇడడ:డ వనఇకట ససబబయజ
ఇఇటట ననఇ:4-67
వయససస:53
లఇ: పప

భరస : షపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-68
వయససస:49
లఇ: ససస స
229
LHL2560001
పపరర: వనఇకటరవవమమ కలరవకలల

218
LHL2551356
పపరర: రఇజజన బ షపక

100-117/926

తఇడడ:డ చననసపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపసల పపద సపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-66
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : కవశయజ
ఇఇటట ననఇ:4-67
వయససస:74
లఇ: ససస స
226
LHL4187993
పపరర: దరరయలబ షపక

100-117/928

భరస : అలల గవల ససబబన
ఇఇటట ననఇ:4-65
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : శశశదద
ఇఇటట ననఇ:4-66
వయససస:74
లఇ: ససస స
223
LHL2549574
పపరర: ఈశశరమమ కకళళళరర

215
LHL2545176
పపరర: చదన తదరవ షపక

213
RBE1663442
పపరర: నవన మదదసస
తఇడడ:డ వనఇకట రవమయజ మదదసస
ఇఇటట ననఇ:4-63
వయససస:24
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపసల చన సపషదద
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:4-64
వయససస:37
లఇ: ససస స
220
LHL3825056
పపరర: సపషదదబ షపక

100-117/925

భరస : మమలలల
ఇఇటట ననఇ:4-63
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:4-63
వయససస:63
లఇ: పప
217
LHL4187985
పపరర: పపసల హససనద షపక

212
LHL4187977
పపరర: యమలమ బ షపక

237
RBE1747302
పపరర: జన షపక

100-117/949

తఇడడ:డ శలలర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-72
వయససస:24
లఇ: పప
100-117/951

240
RBE2005684
పపరర: మమనక కలరవకలల

100-118/30

భరస : శశనవవస రవవప కలరవకలల
ఇఇటట ననఇ:4-72
వయససస:26
లఇ: ససస స
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241
LHL2549079
పపరర: జజన బ షపక

100-117/952

భరస : గఇదఇ పపరర మలబబ
ఇఇటట ననఇ:4-73
వయససస:72
లఇ: ససస స
244
LHL2566602
పపరర: సవశమ తపవప

100-117/955

100-117/958

100-117/961

248
RBE1226845
పపరర: మహహష బబ డడడ

251
LHL4188017
పపరర: శశవవణణ కకససరర

100-117/964

254
LHL4188025
పపరర: పడవణ ససరపపరవజ

తఇడడ:డ ససరజనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-082
వయససస:33
లఇ: పప

257
LHL4191540
పపరర: యలమఇద యలదలలపపరఇ

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:33
లఇ: ససస స
265
RBE2218881
పపరర: రమణదరకడడడ కకలల

భరస : శశనవవసరవవప తదలసపటట
ఇఇటట ననఇ:4-83
వయససస:29
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

263
RBE2218865
పపరర: ససవరష కకలల

100-117/974

266
RBE0651265
పపరర: వనఇకటరకడడడ మమకల

100-117/965

269
LHL4188058
పపరర: జయల కకలల
భరస : శశనవవసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-84
వయససస:42
లఇ: ససస స

249
RBE1226852
పపరర: లకమయజ బబ డడడ

100-117/960

252
RBE2218857
పపరర: రవమచఇదడ కకససరర

100-117/963

100-117/966
255
LHL4190906
పపరర: వనఇకటటశశర రవజ ససరపరవజ

తఇడడ:డ వరఇ రవజ
ఇఇటట ననఇ:4-81
వయససస:47
లఇ: పప
100-117/593

258
LHL3829231
పపరర: అమరగఇదడరకడడడ కకలల

100-117/967

తఇడడ:డ రమణదరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:35
లఇ: పప
100-117/969

261
RBE1252519
పపరర: మసవసన బ షపక

100-117/970

తఇడడ:డ షపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-117/972

264
RBE2218873
పపరర: నదరవయణమమ కకలల

100-117/973

భరస : కలమలరసవశమరకడడ
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:80
లఇ: ససస స
100-117/975

తఇడడ:డ గగపస రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-82A
వయససస:61
లఇ: పప
100-125/37

100-117/957

తఇడడ:డ పవరర సవరదదచదరరజలల
ఇఇటట ననఇ:4-80
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : రమలణదరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కలమలరసవశమరకడడ
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:59
లఇ: పప
268
RBE1975739
పపరర: కలలజణణ తదలసపటట

100-117/962

భరస : యలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:4-82
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-117/971

246
LHL4190880
పపరర: నరససఇహరవవప తపవప

తఇడడ:డ మటట యజ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:4-78
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససరజనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-082
వయససస:37
లఇ: పప

100-117/968 260
259
LHL4188033
LHL4188041
పపరర: వనఇకట రమణ యలదరవపపరఇ
పపరర: రమణ యలదరవపపరఇ

262
RBE1295873
పపరర: జజన బబగఇ షపక

100-117/959

భరస : వనఇకటటశశర రవజ
ఇఇటట ననఇ:4-81
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-117/592

100-117/954

తఇడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-77
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : రవమచఇదడ
ఇఇటట ననఇ:4-80
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : పవరర సవరధద
ఇఇటట ననఇ:4-81
వయససస:77
లఇ: ససస స
256
LHL4191532
పపరర: రవమబ యదలలపపరఇ

100-117/956

తఇడడ:డ లకమయజ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:4-78
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : లకమయజ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:4-78
వయససస:43
లఇ: ససస స
253
LHL3825700
పపరర: ససగబణ కకశససరర

245
LHL4188009
పపరర: మలలల శశరర తపవప

243
RBE1963164
పపరర: ఝనస రవణణ దదసరర
భరస : రవజ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:4-74
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-77
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : సవశమ
ఇఇటట ననఇ:4-77
వయససస:36
లఇ: ససస స
250
RBE1226860
పపరర: పవరశత బబ డడడ

100-117/953

తఇడడ:డ ఖరరఇ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-73
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-77
వయససస:38
లఇ: పప
247
RBE0721464
పపరర: వనఇకట రమణ అపవప

242
LHL4190872
పపరర: మహబగబ షపక

267
RBE0721472
పపరర: వజయలకడమ మమకల

100-117/976

భరస : వనఇకటర రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-82A
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-117/977

270
RBE0392589
పపరర: శశనవవస రకడడడ కకలల

100-117/978

తఇడడ:డ రవజజ ససఇహ రకడడ
ఇఇటట ననఇ:4-84
వయససస:48
లఇ: పప
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271
LHL2554160
పపరర: హనసమయమమ కకలల

100-117/979

భరస : రవజససఇహరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-85
వయససస:64
లఇ: ససస స
274
LHL2547958
పపరర: లకకమనదరవయణరకడడడ కకలల

100-117/981

100-117/984

100-117/987

278
LHL3829553
పపరర: రవమరకడడడ తదటటపరరస

281
LHL2557965
పపరర: అననపపరష మమ కకలల

100-117/990

284
RBE0942466
పపరర: హరర నదరవయణ రకడడ కకలల

100-117/985

తఇడడ:డ దసరవరరవవప గబఇజజ
ఇఇటట ననఇ:4-87A
వయససస:24
లఇ: పప

287
LHL3825775
పపరర: వనఇకటబడవమమ మడడగ

276
RBE1295832
పపరర: అనసష మదసగబల

100-117/988

279
RBE0652644
పపరర: వనఇకట కలమలరర తదడడపరరస

282
LHL2565539
పపరర: మలలలరకడడడ కకలల

100-117/991

285
RBE1743426
పపరర: శశకవఇత పపరరమళల

100-117/992

తఇడడ:డ శశనస
ఇఇటట ననఇ:4-92
వయససస:39
లఇ: పప
295
RBE0838540
పపరర: అశశక కలమలర రకడడడ కకలల

288
LHL2557932
పపరర: వరమమ గవదత

100-117/474

తఇడడ:డ పపద శవఇత రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:33
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

296
RBE0979890
పపరర: వజయలమమ కకల

100-117/997

299
RBE0721480
పపరర: దసరవరభవవన ఆరరకటల
తఇడడ:డ పపద శవఇత రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-117/996

294
RBE0838532
పపరర: కకషష చతషతనజ కకల

100-117/473

తఇడడ:డ రమణ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:33
లఇ: పప
100-117/475

భరస : రమణ రకడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-117/999

100-117/993

తఇడడ:డ ససరజనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-91
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : గబరవవవరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-93
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:31
లఇ: పప
298
RBE0651828
పపరర: నరససఇహ రకడడడ ఆరరకటల

293
RBE2218915
పపరర: పపననమమ ఆరరకటట
ల

100-128/820

భరస : వనఇకటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-89
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:4-91
వయససస:67
లఇ: పప
100-117/472

100-117/989

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప పపరరమళల
ఇఇటట ననఇ:4-87
వయససస:22
లఇ: పప

100-117/994 290
100-117/995 291
289
RBE2218907
LHL2555233
LHL2555282
పపరర: వనఇకవయమమ యలదలలపపరమ
పపరర: ససరజనదరవయణ యలదదలపపరఇ
పపరర: శశనస యలదదలపపరఇ

292
RBE0838524
పపరర: శశనస ఓరరస

100-117/986

తఇడడ:డ నదరవయణరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-87
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : వనఇకటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-88
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : ససరజనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-90
వయససస:69
లఇ: ససస స

100-117/983

భరస : రవమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-86A
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలల రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-87
వయససస:31
లఇ: పప
100-121/40

100-118/31

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరవరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-86
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : మలలలరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-87
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : శవ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-87
వయససస:34
లఇ: ససస స
286
RBE1533280
పపరర: గగపస గబఇజజ

100-117/982

తఇడడ:డ అకకకరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-86A
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ మలలలరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-87
వయససస:36
లఇ: పప
283
RBE0942458
పపరర: లకకమ కకలల

275
RBE0652693
పపరర: భబరత కకల

273
RBE1498641
పపరర: పడకవశ రకడడడ తదటటపరరస
తఇడడ:డ రవమరకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:4-85
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : లకడమ నదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-86
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడమ నదరవయణ రకడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:4-86
వయససస:43
లఇ: పప
280
LHL2553238
పపరర: శవవరకడడడ కకలల

100-117/980

తఇడడ:డ నరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-85
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ చననరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-86
వయససస:71
లఇ: పప
277
RBE1998079
పపరర: హరనవరరన రకడడడ కకలల

272
RBE2218899
పపరర: వనఇకటటశశర రకడడడ మడడగగ

297
LHL3825783
పపరర: రమణ అరరకటల

100-117/998

భరస : పపద శవఇతరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-117/1000

300
RBE1533157
పపరర: అశశక కకలల

100-117/1001

తఇడడ:డ రమణ రకడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:30
లఇ: పప
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301
RBE2218923
పపరర: రమణదరకడడడ కకలల

100-117/1002

తఇడడ:డ కకశషష వరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-94
వయససస:58
లఇ: పప
304
RBE0721498
పపరర: అనసరవధ మదసగబ

100-117/1005

100-117/1007

100-117/1010

308
RBE0886416
పపరర: శవ పవరశత పలలల రల

311
RBE0652958
పపరర: ససతదరవమమ ఆరరకటల

100-117/1013

314
RBE1225821
పపరర: జవన ఆరరకటల

భరస : సతజనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:60
లఇ: ససస స

317
LHL2557171
పపరర: వనఇకటరమణ మదసగబ

తఇడడ:డ రవమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:63
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష మగరరస
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:37
లఇ: పప
325
RBE1747336
పపరర: వనఇకటటష మరరయలల

భరస : గబరవ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-100
వయససస:43
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

323
RBE0721514
పపరర: వసఇత మరరయలల

100-117/1022

326
RBE2218972
పపరర: అననపపరష మమ మరరయలల

100-118/33

329
RBE1498351
పపరర: సపషదద పఠవన
తఇడడ:డ రఇజజన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:4-100
వయససస:43
లఇ: పప

309
RBE2218840
పపరర: ససతమమ పలలల రల

100-117/1009

312
RBE2218949
పపరర: రమలదదవ ఆరరకటల

100-117/1012

315
RBE1498344
పపరర: శశధర రకడడడ అరరకటల

100-121/41

తఇడడ:డ హనమ రకడడడ అరరకటల
ఇఇటట ననఇ:4-97
వయససస:23
లఇ: పప
100-117/1015

318
LHL2558534
పపరర: కకఇడలల మరరయలల

100-117/1016

తఇడడ:డ కకశషషమగరరస
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:44
లఇ: పప
100-117/1018

321
RBE1667823
పపరర: నవజ మదసగబ

100-120/24

తఇడడ:డ శశనవవస రకడడడ మదసగబ
ఇఇటట ననఇ:4-98B
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-117/1020

324
RBE1723592
పపరర: భబలకడమ మరరయలల

100-117/1021

తఇడడ:డ కకఇడలల మరరయలల
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-117/1023

భరస : కకషషమగరరస
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-117/594

100-117/1006

భరస : హనసమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-97
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకఇడలల మరవజల
ఇఇటట ననఇ:4-99
వయససస:24
లఇ: పప
328
RBE0394973
పపరర: రగజజ కకలల

100-117/1011

తఇడడ:డ సతజనదరవయణరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:47
లఇ: పప
100-117/1019

306
LHL2564748
పపరర: జయల భబరత రకడడ అరరకటల

భరస : ససతదరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-98
వయససస:43
లఇ: ససస స

100-117/1017 320
319
LHL2559417
RBE2218964
పపరర: సతజనదరవయణ రకడడడ మదసగవ
పపరర: శశనవవసరకడడడ మదసగ

322
LHL3829710
పపరర: వనఇకయజ మరరయలల

100-117/1008

తఇడడ:డ హనమరకడడడ ఆరరకటల
ఇఇటట ననఇ:4-97
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-117/1014

100-117/1004

తఇడడ:డ కగశవరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : కగశవరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-97
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కగశవరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-97
వయససస:43
లఇ: పప
316
LHL2557163
పపరర: అపవపమమ మదసగ

100-118/32

భరస : వజయ భబసకర రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:31
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:44
లఇ: ససస స
313
RBE2218956
పపరర: హనమరకడడడ ఆరరకటల

305
RBE1218586
పపరర: మలబబల షపక

303
RBE0652081
పపరర: వనఇకమమ మదసగబ
భరస : నరరస రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-95
వయససస:78
లఇ: ససస స

భరస : గరస పసరవ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-95
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : జయల భబరత రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-96
వయససస:36
లఇ: ససస స
310
RBE2218931
పపరర: వనఇకవయమమ పలలల రల

100-117/1003

తఇడడ:డ నరరసస రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-95
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : దరగమఇఢడ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-95
వయససస:41
లఇ: ససస స
307
RBE0721506
పపరర: ససజజత ఆరరకటల

302
RBE0651166
పపరర: రవఇదడనదథ రకడడడ మదసగ

327
LHL2562494
పపరర: రమణ మరరయలల

100-117/1024

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:4-99A
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-121/42

330
RBE1896604
పపరర: పదమజజరకడడడ కకల

100-117/595

భరస : వనఇకటరకడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:4-101
వయససస:47
లఇ: ససస స
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331
RBE1896612
పపరర: వనఇకటరకడడడ కకల

100-117/596

తఇడడ:డ కకషషరకడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:4-101
వయససస:52
లఇ: పప
334
LHL4188066
పపరర: లకకమ కకలల

100-117/598

100-117/601

100-117/604

338
LHL2557957
పపరర: వనఇకటకలమలరర మమకల

341
RBE0651760
పపరర: పపరరరకడడడ మమకల

100-117/607

344
LHL2567287
పపరర: సపషదమమ కకలల

347
LHL2547966
పపరర: కవశరకడడడ తదటటపరరస

తఇడడ:డ పపదకకటటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-106
వయససస:84
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపరకశడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-106
వయససస:51
లఇ: పప

100-117/613
349
LHL2549293
పపరర: వజయ శఇకర నరససఇహ రవవప
గనమమసపటట
తఇడడ:డ ఆదదనదరవయణ గనమమసపటట
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:42
లఇ: పప

350
LHL3829272
పపరర: ఫణణచఇదడ మమళ గనమశశటట
తఇడడ:డ ఆదదనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:37
లఇ: పప

352
RBE1304757
పపరర: హహహమలవత గనమమసపటట

353
LHL2554715
పపరర: ససతదరవమరకడడడ కకలల

100-117/616

భరస : అదద నదరవయణ గనమమసపటట
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:67
లఇ: ససస స
355
LHL4188082
పపరర: వరమమ కకలల

100-117/619

భరస : పపదనరససఇహరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-110
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

356
RBE2218998
పపరర: సపషదమమ కకలల

100-117/605

359
LHL2555134
పపరర: వనఇకట రకడడడ పలలల రల
తఇడడ:డ నదగరరకడడడ పలలల రల
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:34
లఇ: పప

100-117/600

339
LHL2559847
పపరర: నరకశడడడ కకశషష వరకడడడ

100-117/603

342
RBE0652818
పపరర: వరలకడమ మఇదదడడ

100-117/606

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-104
వయససస:65
లఇ: ససస స
100-117/608

345
RBE0721738
పపరర: సపషదద షపక

100-117/609

తఇడడ:డ మహమద ఖలససఇ
ఇఇటట ననఇ:4-105A
వయససస:43
లఇ: పప
100-117/611

348
LHL2548576
పపరర: మఇగమమ తదటటపరరస

100-117/612

భరస : పపరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-106
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-117/614

351
RBE1304740
పపరర: వరరజ గనమమసపటట

100-117/615

భరస : వజయ శఇకర నరరసఇహ రవవప గనమమసపట
ఇఇటట ననఇ:4-107
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-117/617

354
LHL3825239
పపరర: సఇపపరష కకలల

100-117/618

భరస : నదరవయణరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-117/620

భరస : వనఇకటటశశరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-117/622

336
LHL2560233
పపరర: పపలలలరకడడడ మమకల

తఇడడ:డ అఇకకరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-104
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదరవయణరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ససతదరవమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:36
లఇ: ససస స
358
RBE2219012
పపరర: సవమలమజజఇ తదటటపరరస

100-117/602

భరస : నదరవయణదరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-105
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-117/610

100-125/38

తఇడడ:డ గగపసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-103
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగపసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-104
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమరకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:4-104
వయససస:27
లఇ: పప
346
LHL2545556
పపరర: పపరకశడడడ తదటటపరరస

100-117/599

భరస : పపరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-104
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయజ
ఇఇటట ననఇ:4-104
వయససస:73
లఇ: పప
343
RBE1175307
పపరర: జగదదశ రకడడడ తదటటపరరస

335
RBE2218980
పపరర: సరసశత కకలల

333
RBE1923242
పపరర: వనఇకట రకడడడ కకల
తలల : సరసశత కకల
ఇఇటట ననఇ:4-101
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : కకషవషరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-102
వయససస:82
లఇ: ససస స

భరస : పపలలలరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-103
వయససస:37
లఇ: ససస స
340
RBE0651240
పపరర: వనఇకటటశశరరల మఇడదదద

100-117/597

తఇడడ:డ రవఇదడనదథ రకడడడ మదసగబ
ఇఇటట ననఇ:4-101
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : వషత
ష వరదనరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-102
వయససస:47
లఇ: ససస స
337
LHL4188074
పపరర: వనఇకటరమణ మమకల

332
RBE1921162
పపరర: ససషమ మదసగబ

357
RBE2219004
పపరర: వనఇకటటశశరరకడడడ కకలల

100-117/621

తఇడడ:డ నదరవయణరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-108
వయససస:43
లఇ: పప
100-117/623

360
LHL3829058
పపరర: వజయబబసకరరకడడడ పలలల రల

100-117/624

తఇడడ:డ నదగరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:36
లఇ: పప
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361
RBE1546381
పపరర: తడవనణణ గగగబల

100-117/625

భరస : వనఇకట రకడడడ పలలల రల
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:24
లఇ: ససస స
364
RBE2522043
పపరర: లచ రకడడడ పలలల రల

100-117/1062

100-117/629

100-117/631

100-117/634

100-117/637

100-117/640

100-117/642

భరస : రవమబ
ఇఇటట ననఇ:4-119
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

374
LHL2555142
పపరర: పడభబకరరకడడడ తదటటపరరస

377
LHL2551596
పపరర: లకడమ తదటటపరరస

380
RBE1218511
పపరర: శశనవవస రకడడడ పలలల రల

383
LHL2567857
పపరర: వరవసవశమ అకలల

100-117/645

386
LHL4190922
పపరర: కకశవరకడడడ కకలల

100-117/635

389
RBE0392092
పపరర: పడసవద సవమఇతతల
తఇడడ:డ రవమబలల
ఇఇటట ననఇ:4-119
వయససస:33
లఇ: పప

369
RBE1420249
పపరర: జమలల షపక

100-124/8

372
RBE1546514
పపరర: అనసష తదటటపరరస

100-117/633

375
RBE2219038
పపరర: సతదజవత తదటటపరరస

100-117/636

భరస : కకటటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-117/638

378
LHL4190914
పపరర: కకశషష వరకడడడ తదటటపరరస

100-117/639

తఇడడ:డ మలలలరగడకడ
ఇఇటట ననఇ:4-116
వయససస:52
లఇ: పప
100-118/34

381
LHL2559227
పపరర: సవఇబబశవ రవవప అకలల

100-117/641

తఇడడ:డ వరవసవశమ
ఇఇటట ననఇ:4-117
వయససస:44
లఇ: పప
100-117/643

384
LHL3825197
పపరర: మలణణకజమమ కకలల

100-117/644

భరస : నరససఇహరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-118
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-117/646

తఇడడ:డ నరరసఇహరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-118
వయససస:48
లఇ: పప
100-117/648

100-117/628

భరస : రవమకకషష రకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:4-113
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడయజ
ఇఇటట ననఇ:4-117
వయససస:71
లఇ: పప

భరస : కగశవరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-118
వయససస:44
లఇ: ససస స
388
LHL4188116
పపరర: గరరర సవమఇతతల

100-117/632

తఇడడ:డ ససత రకడడడ పలలల రల
ఇఇటట ననఇ:4-116
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : సవఇబశవ రవవప
ఇఇటట ననఇ:4-117
వయససస:40
లఇ: ససస స
385
LHL4188108
పపరర: భబరత కకలల

371
RBE0651745
పపరర: రవమ కకషవష రకడడడ తదటటపరరస

366
LHL4188090
పపరర: ఈశశరర కకలల

భరస : ఖలజవఅల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-112
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : లకకమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-116
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకషష రకడడడ తదటటపవరరర
ఇఇటట ననఇ:4-116
వయససస:26
లఇ: పప
382
LHL2560456
పపరర: వనఇకటసరసశత ఆకలల

100-117/630

తఇడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:58
లఇ: పప
379
RBE1304831
పపరర: లలకలమ రకడడడ తదటటపవరరర

368
RBE1401199
పపరర: ససతదరవమ రకడడ వననదన

100-117/627

భరస : వనఇకటటశశర రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-112
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-113
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-114
వయససస:37
లఇ: పప
376
RBE2219046
పపరర: కకటటరకడడడ తదటటపరరస

100-117/1063

తఇడడ:డ అదద రకడడడ వననదన
ఇఇటట ననఇ:4-112
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : వనఇకటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-113
వయససస:54
లఇ: ససస స
373
LHL2555126
పపరర: అకకకరకడడడ తదటటపరరస

365
RBE2522050
పపరర: ధన లకడమ పలలల రల

363
RBE2219020
పపరర: నదగరరకడడడ పలలల రల
తఇడడ:డ ససతదరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:56
లఇ: పప

భరస : లచ రకడడడ పలలల రల
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : ససతదరవమ రకడడ వననదన
ఇఇటట ననఇ:4-112
వయససస:35
లఇ: ససస స
370
LHL2551554
పపరర: వజయలకడమ తదటటపరరస

100-117/626

తఇడడ:డ లకకమ రకడడ పలలల రల
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససత రకడడడ పలలల రల
ఇఇటట ననఇ:4-111
వయససస:61
లఇ: పప
367
RBE1401140
పపరర: శవ కలమలరర వననదన

362
RBE1546415
పపరర: రవఇదడ రకడడడ పలలల రల

387
RBE1304815
పపరర: కవవజ కకల

100-117/647

తఇడడ:డ కగశవ రకడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:4-118
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-117/649

390
RBE1960327
పపరర: రగహహణణ కలమలరర కకలల

100-117/650

భరస : ఆనఇద మహన రకడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:4-120
వయససస:36
లఇ: ససస స
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391
RBE1963446
పపరర: ఆనఇద మహన రకడడడ కకలల

100-117/651

తఇడడ:డ రవజ శశఖర రకడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:4-120
వయససస:43
లఇ: పప
394
LHL4188124
పపరర: ఉదయలకడమ కకలల

100-117/653

100-117/656

100-117/539

100-117/659

100-117/664

401
LHL4188132
పపరర: పవరశతమమ తదటటపరరస

404
RBE2219061
పపరర: నదగరవజకలమలరర తదటటపరరస

407
LHL3825262
పపరర: అననపపరష మమ యలమల

100-117/667

410
RBE2522068
పపరర: రమమశ యలలమఅలల

భరస : వజయ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:4-127/B
వయససస:65
లఇ: ససస స

413
RBE0886366
పపరర: పవన కలమలర మఇడదద

తఇడడ:డ సపషదద రకడడడ బరవలల
ఇఇటట ననఇ:4-140
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : సపషదదరకడడడ బరవలల
ఇఇటట ననఇ:4-140
వయససస:48
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-117/660

419
LHL4188173
పపరర: లకడమ శశశలజ పపనసగగఇడ
తఇడడ:డ మలల కవరరరనరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-141
వయససస:37
లఇ: ససస స

399
RBE1730001
పపరర: రఇజన బ షపక

100-117/538

402
LHL4188140
పపరర: రమలదదవ తదటటపరరస

100-117/658

405
RBE2219079
పపరర: నదగరరకడడడ తదటటపరరస

100-117/661

తఇడడ:డ పపదఅకకకరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-126
వయససస:58
లఇ: పప
100-117/665

408
LHL3829413
పపరర: ఆఇజననయబలల యలమల

100-117/666

తఇడడ:డ వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:4-127A
వయససస:59
లఇ: పప
100-117/1064

411
RBE0651224
పపరర: వజయ కలమలర వనలలగగరర

100-117/662

తఇడడ:డ రవమనదధఇ
ఇఇటట ననఇ:4-127/B
వయససస:69
లఇ: పప
100-117/668

414
LHL4188165
పపరర: అరరణ కలమలరర పలలల రల

100-117/669

భరస : నదగరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-136
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-117/671

తఇడడ:డ ససతదరవమరవవప యయచసరర
ఇఇటట ననఇ:4-140
వయససస:47
లఇ: పప
100-118/36

100-117/655

తఇడడ:డ నదగరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-126
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-129
వయససస:28
లఇ: పప

100-117/670 416
415
RBE1226613
RBE1252444
పపరర: వనఇకట ఆఇజననయ రకడడడ బరవలల
పపరర: వనఇకట రవమకకషష యయచసరర

418
RBE1444439
పపరర: కరరణ కలమలరర బరవలల

100-117/657

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల యలల మ
ఇఇటట ననఇ:4-127/A
వయససస:29
లఇ: పప
100-117/663

396
RBE2219053
పపరర: గగపవలకకశషష వరకడడడ కకలల

తఇడడ:డ జజనస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/126
వయససస:20
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:4-127A
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:4-127A
వయససస:32
లఇ: పప
412
RBE0652792
పపరర: హనసమలయమమ వనలలగగరర

100-117/537

భరస : నదగరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-126
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజననయలల
ఇఇటట ననఇ:4-127A
వయససస:52
లఇ: ససస స
409
LHL4190930
పపరర: నరగఇదడ బబబబ యలమల

398
RBE1723576
పపరర: జజనస షపక

100-117/652

తఇడడ:డ రఇగవరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-123
వయససస:81
లఇ: పప

భరస : పపదఅకకకరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-126
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-126
వయససస:33
లఇ: ససస స
406
LHL3825254
పపరర: నదగలకమమమ యలమల

100-117/654

తఇడడ:డ హహసపసనస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/126
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : జజనస షపక
ఇఇటట ననఇ:4/126
వయససస:41
లఇ: ససస స
403
LHL4188157
పపరర: ఉష తదటటపరరస

395
RBE0651620
పపరర: నరససఇహ రకడడడ కకలల

393
LHL3825189
పపరర: ఉదయ కకలల
భరస : నరససఇహరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-123
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగపవల కకషవష రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-123
వయససస:55
లఇ: పప

భరస : చనదనఅకకకరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-125
వయససస:69
లఇ: ససస స
400
RBE1747088
పపరర: ఇమలఇబ షపక

100-118/35

భరస : ఆనఇద మహన రకడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:4-120
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : జవహర రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-123
వయససస:53
లఇ: ససస స
397
LHL2554178
పపరర: సవమలమజజఇ తదటటపరరస

392
RBE1960145
పపరర: రగహహణణ కలమలరర కకల

417
RBE1443969
పపరర: కరరణ కలమలరర బరవలల

100-117/672

భరస : సపషదదరకడడడ బరవలల
ఇఇటట ననఇ:4-140
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-117/673

420
LHL4188181
పపరర: ససత పపనసగగఇడ

100-117/674

భరస : మలల కవరరరనరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-141
వయససస:57
లఇ: ససస స
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421
LHL4190948
పపరర: సవయ కకషష పపనసగగఇడ

100-117/675

తఇడడ:డ మలల కవరరరనరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-141
వయససస:33
లఇ: పప
424
LHL2557015
పపరర: భబగజలకడమ బబ గర వరపప

100-117/678

100-117/681

100-117/684

100-117/687

100-117/690

100-117/693

100-117/696

భరస : వనఇకటటశశరరల గబతస కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:4-160
వయససస:22
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE2219095
పపరర: పడసవదరవవప రవచమడడగబ

437
LHL2566537
పపరర: శశదదవ గరరకపవటట

440
LHL2554913
పపరర: పవరశతమమ గరరకపవటట

443
LHL2555183
పపరర: సఇపపరష మమ గరరకపవటట

100-117/699

446
RBE0427005
పపరర: వనఇకట రతనఇ గబతస కకఇడ

100-117/688

449
RBE2219103
పపరర: సపషదసలల గబతస కకఇడ
తఇడడ:డ కనకయజ
ఇఇటట ననఇ:4-160
వయససస:58
లఇ: పప

429
LHL3825684
పపరర: అనఇతలకడమ బబ గర వరపప

100-117/683

432
LHL4190963
పపరర: సవయ రవఇ బబ గర వరపప

100-117/686

435
LHL2554889
పపరర: హహసపసనమమ గరరకపవటట

100-117/689

భరస : పకకరయజ
ఇఇటట ననఇ:4-155
వయససస:74
లఇ: ససస స
100-117/691

438
RBE0392902
పపరర: నదగరవజ గరరకపవటట

100-117/692

తఇడడ:డ లకమణరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-157
వయససస:38
లఇ: పప
100-117/694

441
LHL3829116
పపరర: మబసలయజ గరరకపవటట

100-117/695

తఇడడ:డ కవశయజ
ఇఇటట ననఇ:4-158
వయససస:58
లఇ: పప
100-117/697

444
LHL3829835
పపరర: అజయ కలమలర గరరకపవటట

100-117/698

తఇడడ:డ శఇకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-159
వయససస:39
లఇ: పప
100-117/700

భరస : సపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:4-160
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-117/702

100-117/680

తఇడడ:డ రవమ కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : శఇకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-159
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : కనకయజ
ఇఇటట ననఇ:4-160
వయససస:79
లఇ: ససస స
448
RBE1546472
పపరర: అనసష గబతస కకఇడ

100-117/685

భరస : మబసలయజ
ఇఇటట ననఇ:4-158
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబససల
ఇఇటట ననఇ:4-158
వయససస:36
లఇ: పప
445
LHL2554533
పపరర: నరసమమ గబతస కకఇడ

431
LHL4188199
పపరర: తరఇగరణణ బబ గర వరపప

426
RBE0721746
పపరర: గఇగవదదవప బబ గర వరపప

భరస : రవమకకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-155
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : నదగరవజ
ఇఇటట ననఇ:4-157
వయససస:33
లఇ: ససస స
442
LHL4190971
పపరర: శవ పడసవద గరరకపవటట

100-117/682

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

తఇడడ:డ ఫకకరయజ
ఇఇటట ననఇ:4-155
వయససస:47
లఇ: పప
439
RBE0721530
పపరర: సవరల గరరకపవటట

428
RBE0886374
పపరర: అనసష రకడడడ కకలల

100-117/677

తఇడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-144
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమకకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:30
లఇ: ససస స
436
LHL2566511
పపరర: శశనవవసరవవప గరరకపవటట

100-117/679

తలల : ఉదయ లకకమ
ఇఇటట ననఇ:4-146
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : పడసవదరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-147
వయససస:49
లఇ: ససస స
433
RBE0886382
పపరర: రజన కకల

425
RBE0721522
పపరర: జయఇత బబ గర వరపప

423
RBE0391813
పపరర: సతష కలమలర పపనసగగఇడ
తఇడడ:డ మలల కవరరరనరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-141
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-144
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-144
వయససస:54
లఇ: పప
430
LHL3825692
పపరర: లకకమకలమలరర రవచమడడగబ

100-117/676

తఇడడ:డ సవఇబమగరరస
ఇఇటట ననఇ:4-141
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-144
వయససస:49
లఇ: ససస స
427
RBE2219087
పపరర: నదగగశశరరవవప బబ గర వరపప

422
LHL4190955
పపరర: మలల కవరరరన రవవప పపనసగగఇడ

447
RBE0804385
పపరర: వనఇకటటశశరరల గబతస కకఇడ

100-117/701

తఇడడ:డ సపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:4-160
వయససస:41
లఇ: పప
100-117/703

450
LHL2553428
పపరర: నదగగఇదడఇ బలలగగరర

100-117/704

భరస : ససధదకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-161
వయససస:56
లఇ: ససస స
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451
LHL2553451
పపరర: ససనత బలలగగరర

100-117/705

తఇడడ:డ ససదదకరరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-161
వయససస:35
లఇ: ససస స
454
LHL3825296
పపరర: రమణ గరరకపవటట

100-117/708

100-117/710

100-117/713

100-117/716

100-117/719

100-117/722

100-121/43

భరస : నరససఇహ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-175
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
LHL4188223
పపరర: హనసమలయమమ గబఇడద

467
RBE1806330
పపరర: రవ కలమలర బలలగగరర

470
LHL4188249
పపరర: వజయ లకడమ గరరకపవటట

473
RBE1304765
పపరర: అఇజయజ తతట

100-117/727

476
RBE0721555
పపరర: కకషష వనణణ తదటటపరరస

100-117/717

479
RBE1476803
పపరర: మహబగబ బ షపక
భరస : ససలలర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-175
వయససస:68
లఇ: ససస స

459
RBE2219111
పపరర: గబరవయజ బలలససపవటట

100-117/712

462
LHL2561108
పపరర: సఇదదజరవణణ వనలలగగరర

100-117/715

465
LHL4191011
పపరర: వర పడసవదరవవప గబఇడద

100-117/718

తఇడడ:డ బబల సపషదయజ
ఇఇటట ననఇ:4-167
వయససస:42
లఇ: పప
100-117/720

468
RBE1304807
పపరర: కకషష వనణణ తదటటపరరస

100-117/721

భరస : ససరవ రకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:4-168
వయససస:71
లఇ: ససస స
100-117/723

471
LHL4191037
పపరర: వనఇకటటష గరరకపవటట

100-117/724

తఇడడ:డ సపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:4-170
వయససస:33
లఇ: పప
100-117/725

474
RBE1304781
పపరర: అఇకమమ తతట

100-117/726

భరస : అఇజయజ తతట
ఇఇటట ననఇ:4-171
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-117/728

భరస : శశనవవస రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-174
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-117/730

100-118/37

భరస : మబరళధర
ఇఇటట ననఇ:4-166
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతయజ తతట
ఇఇటట ననఇ:4-171
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : నరరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-173
వయససస:79
లఇ: ససస స
478
RBE0394312
పపరర: పడమల కకలల

100-117/714

తఇడడ:డ సపషదసలల గరరకపవటట
ఇఇటట ననఇ:4-170
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : సపషదసలల గరరకపవటట
ఇఇటట ననఇ:4-170
వయససస:55
లఇ: ససస స
475
LHL2559672
పపరర: గబరవమమ తదటటపరరస

461
LHL3825379
పపరర: లకకమ చటటటపప డ లల

456
RBE0971177
పపరర: వజయలకడమ గరరకపవటట

తఇడడ:డ ససదరయజ
ఇఇటట ననఇ:4-163
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప బలలగగరర
ఇఇటట ననఇ:4-167
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:4-170
వయససస:84
లఇ: ససస స
472
RBE1060987
పపరర: పపషప లత గరరకపవటట

100-117/711

భరస : బబలసపషదయజ గబఇడద
ఇఇటట ననఇ:4-167
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవమబలల
ఇఇటట ననఇ:4-167
వయససస:70
లఇ: పప
469
LHL3825288
పపరర: సవమలమజజఇ గరరకపవటట

458
LHL2554921
పపరర: లకడమనరసమమ బలలససపవటట

100-117/707

తఇడడ:డ మహనదరవప
ఇఇటట ననఇ:4-162A
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : సతజనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-165
వయససస:55
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అతతకలరర వనఇకటటసశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-166
వయససస:32
లఇ: ససస స
466
LHL4191029
పపరర: బబల సపషదయజ గబఇడద

100-117/709

భరస : ససదదయజ
ఇఇటట ననఇ:4-163
వయససస:84
లఇ: ససస స

భరస : సతజనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:4-164
వయససస:64
లఇ: ససస స
463
RBE0652800
పపరర: వనఇకట ససపసడయ అతతకలరర

455
LHL4191003
పపరర: శవపపరయజ గరరసపల

453
RBE1546480
పపరర: అనసరవధ గరరకపవటట
భరస : సపషదదశశరరవవప గరరకపవటట
ఇఇటట ననఇ:4-162
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చతననయజ
ఇఇటట ననఇ:4-162A
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : గబరవయజ
ఇఇటట ననఇ:4-163
వయససస:44
లఇ: ససస స
460
RBE2219129
పపరర: కలమలరర మలరఇ

100-117/706

తఇడడ:డ మహనరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-162
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : మహనరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-162A
వయససస:49
లఇ: ససస స
457
LHL2553550
పపరర: రమణ బలలససరవటట

452
LHL4190997
పపరర: సపషదదశశర రవవప గరరకపవటట

477
RBE2219137
పపరర: ససరవరకడడడ తదటటపరరస

100-117/729

తఇడడ:డ పపరకశడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-174
వయససస:77
లఇ: పప
100-121/44

480
RBE1477165
పపరర: జజన బబషవ షపక

100-127/834

తఇడడ:డ ససలలర షపక
ఇఇటట ననఇ:4-175
వయససస:33
లఇ: పప
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481
LHL2553584
పపరర: సతజనదరవయణ ఆరరకటల

100-117/731

తఇడడ:డ పపదగబరరవవరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-176
వయససస:58
లఇ: పప
484
RBE2219152
పపరర: వనఇకవయమమ ఆరరకటల

100-117/734

100-117/737

100-117/740

100-117/743

100-117/746

100-117/749

100-117/752

భరస : షసలలరవసహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:74
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

494
RBE0651794
పపరర: నరససఇహ రకడడడ కకలల

497
LHL3829066
పపరర: మబరళమహనరకడడ కకలల

500
LHL4188280
పపరర: శవరదదదదవ కకలల

503
LHL4190807
పపరర: నరససఇహరకడడడ కకల

100-117/755

506
RBE1890367
పపరర: ఉమర షపక

100-117/744

509
LHL2568947
పపరర: మరవబ షపక
భరస : మహహదద ననరవ
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:49
లఇ: ససస స

489
LHL3829819
పపరర: ఈశశరరకడడడ కకలల

100-117/739

492
LHL4191045
పపరర: వనఇకటనరరసరకడడడ కకలల

100-117/742

495
RBE2219186
పపరర: వనఇకటరకడడడ కకలల

100-117/745

తఇడడ:డ వనఇకటనరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:48
లఇ: పప
100-117/747

498
LHL3829074
పపరర: శశకవఇత రకడడడ కకలల

100-117/748

తఇడడ:డ బడహమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:39
లఇ: పప
100-117/750

501
LHL2557155
పపరర: మఇగమమ కకలల

100-117/751

భరస : గగవఇదరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-182
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-117/753

504
RBE0886408
పపరర: రమణణ కకల

100-117/754

భరస : రవజగఇదడ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-183
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-117/756

తఇడడ:డ జజనస షపక
ఇఇటట ననఇ:4-185
వయససస:24
లఇ: పప
100-117/758

100-117/736

తఇడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ గగవఇద రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-183
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససతదరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-183
వయససస:58
లఇ: పప
508
LHL2568939
పపరర: ఫవతమలబ షపక

100-117/741

భరస : బడహమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గగవఇదరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-183
వయససస:35
లఇ: పప
505
RBE2219202
పపరర: గగవఇదరకడడడ కకలల

491
LHL4188272
పపరర: పపరమమ కకలల

486
RBE0394353
పపరర: ధనలకడమ లఘవరపప

తఇడడ:డ నదరవయణరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-179
వయససస:58
లఇ: పప

తఇడడ:డ బడహమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససతరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-181
వయససస:62
లఇ: పప
502
LHL2554707
పపరర: రవజగఇదడరకడడడ కకలల

100-117/738

తఇడడ:డ వనఇకట రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటనరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:58
లఇ: పప
499
LHL3829157
పపరర: బడహమరకడడడ కకలల

488
LHL3825163
పపరర: రమలదదవ కకలల

100-117/733

భరస : కకషష మగరరస
ఇఇటట ననఇ:4-178
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : కకటటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:54
లఇ: ససస స
496
RBE2219194
పపరర: కకటటరకడడడ కకలల

100-117/735

భరస : ఈళశరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-179
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటనరరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-180
వయససస:74
లఇ: ససస స
493
RBE0394254
పపరర: వవణణ కకలల

485
RBE2219160
పపరర: చన శవఇత రకడడడ ఆరరకతదల

483
RBE2219145
పపరర: సవమలమజజఇ ఆరరకటల
భరస : సతజనదరవయణరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-176
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద గబరవ రకడడ
ఇఇటట ననఇ:4-177
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : కకషవషరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-178
వయససస:59
లఇ: ససస స
490
LHL4188264
పపరర: కకషషవనణమమ కకలల

100-117/732

తఇడడ:డ సతజనదరవయణ రకడడ
ఇఇటట ననఇ:4-176
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : చన శవఇత రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:4-177
వయససస:43
లఇ: ససస స
487
RBE2219178
పపరర: సవమలమజజఇ కకలల

482
RBE0886390
పపరర: గబరవరకడడడ అరరకటల

507
LHL2544690
పపరర: నదగబర వల షపక

100-117/757

తఇడడ:డ షసలలసర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:35
లఇ: పప
100-117/759

510
LHL2568954
పపరర: సపషదదబ షపక

100-117/760

భరస : ససబబన
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:37
లఇ: ససస స
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511
LHL3825585
పపరర: అలలలబ షపక

100-117/761

భరస : జజనహమద
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:43
లఇ: ససస స
514
RBE1163583
పపరర: బబ రవశ ససభబన షపక

100-117/764

100-117/767

100-117/769

100-121/46

100-121/49

100-117/774

100-117/777

తఇడడ:డ వనఇకట రవవప
ఇఇటట ననఇ:4-197
వయససస:35
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

524
RBE1519818
పపరర: సపషదలల పఠవన

527
RBE0651802
పపరర: జజన పఠవన

530
LHL3825668
పపరర: హహసపషన బబ షపక

533
RBE2219244
పపరర: మసవసనదన న పఠవన

100-112/944

536
LHL2546513
పపరర: నదగగఇదడ ఇననకకట

100-121/47

539
RBE0392027
పపరర: చన సపషదదలల మఇడల
తఇడడ:డ వనఇకట రవవప
ఇఇటట ననఇ:4-197
వయససస:33
లఇ: పప

519
RBE1225706
పపరర: హమదద బబ రవశ

100-117/768

522
LHL2554525
పపరర: సపషదమమ పఠవన

100-117/771

525
RBE1519834
పపరర: నదగగర వల పఠవన

100-121/48

తఇడడ:డ సపషదలల పఠవన
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:32
లఇ: పప
100-117/772

528
RBE2219236
పపరర: బబగఇ పఠవన

100-117/773

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:4-191
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-117/775

531
LHL3825676
పపరర: హసపసన బబ షపక

100-117/776

భరస : షఫస
ఇఇటట ననఇ:4-194
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-117/778

534
RBE2219251
పపరర: పసచచమమ వఇటల

100-117/779

భరస : రవమసవశమ
ఇఇటట ననఇ:4-195
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-117/780

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:4-196
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-117/782

100-117/766

భరస : అమనదస
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖలససఇఖలన
ఇఇటట ననఇ:4-194
వయససస:48
లఇ: పప

భరస : మలబబ బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-196
వయససస:32
లఇ: ససస స
538
RBE0391714
పపరర: సపషదదలల మఇడల

100-117/770

భరస : సపషదలల
ఇఇటట ననఇ:4-194
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపషదద వల
ఇఇటట ననఇ:4-194
వయససస:43
లఇ: పప
535
RBE0942292
పపరర: షవఫసయల షపక

521
RBE2219228
పపరర: ఫవతమల షపక

516
RBE2219210
పపరర: జజనహమదస షపక

భరస : ఖలషసఇ పసర
ఇఇటట ననఇ:4-188
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అమరవన
ఇఇటట ననఇ:4-191
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషదలల
ఇఇటట ననఇ:4-194
వయససస:36
లఇ: పప
532
RBE0393074
పపరర: షఫస గవరల పవటట

100-121/45

తఇడడ:డ అమషవ పఠవన
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : సపషదలల పఠవన
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:55
లఇ: ససస స
529
LHL2544385
పపరర: హసన బబషవ షపక

518
RBE1456079
పపరర: బబ రవశ హహసపసన షపక

100-117/763

తఇడడ:డ షసలలరవసహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : రఇజజనశల
ఇఇటట ననఇ:4-188
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అమసవ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-190
వయససస:60
లఇ: పప
526
RBE1519842
పపరర: జమల బ పఠవన

100-117/765

తఇడడ:డ సపషదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:4-187
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ రఇజజన వల షపక పపసల
ఇఇటట ననఇ:4-188
వయససస:26
లఇ: పప
523
RBE1519800
పపరర: సపషదలల షపక

515
RBE1225698
పపరర: రహహమబనస షపక బబ రవశ

513
RBE0392985
పపరర: ఖలససఇ పసరర బగరవ షపక
తఇడడ:డ ససలలర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : నదగబలల మరవ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : సపషదదవల
ఇఇటట ననఇ:4-187
వయససస:61
లఇ: ససస స
520
RBE1476571
పపరర: అలలల నబ షపక పపసల

100-117/762

తఇడడ:డ షసలలరవసహహబ
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ శలలర సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-186
వయససస:47
లఇ: పప
517
LHL4188298
పపరర: చదఇదదబ బబ రవశషపక

512
RBE0391946
పపరర: మహహదదదన పసరవ షపక

537
LHL2548295
పపరర: వనఇకటటశశరరల వననకకట

100-117/781

తఇడడ:డ వరరవఘవయజ
ఇఇటట ననఇ:4-196
వయససస:53
లఇ: పప
100-117/783

540
RBE0394692
పపరర: రమణ మఇడల

100-117/784

భరస : సపషదలల
ఇఇటట ననఇ:4-197
వయససస:33
లఇ: ససస స
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541
RBE2219269
పపరర: సవమలమజజఇ మఇడల

100-117/785

భరస : వనఇకటబడమయజ
ఇఇటట ననఇ:4-197
వయససస:49
లఇ: ససస స
544
LHL2563682
పపరర: ఫరరద బ షపక

100-117/788

100-117/790

100-118/40

100-117/792

100-117/1026

100-127/835

100-118/67

తఇడడ:డ బబలలసపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5/3
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

554
RBE1611680
పపరర: తమత పటబడ

557
RBE0394411
పపరర: ససధదరవణణ కడదరర

560
RBE1803972
పపరర: వనఇకటటష ససరఇ

563
RBE1221696
పపరర: లకకమనదరవయణ శవవ

100-118/70

566
RBE1991041
పపరర: వనఇకవయమమ తతట

100-120/25

569
RBE1083211
పపరర: రరజజశనద బబగఇ షపక
భరస : షపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5/3
వయససస:30

లఇ: ససస స

549
RBE1218552
పపరర: మహహదదదన బబషవ షపక బబ రవశ

100-118/39

552
RBE1295840
పపరర: పసచచయజ కటట మగరర

100-117/791

555
RBE0804393
పపరర: అహమమద షపక

100-117/1025

తఇడడ:డ బబషవ
ఇఇటట ననఇ:4-301
వయససస:35
లఇ: పప
100-117/1027

558
RBE1926559
పపరర: పసడయలఇక కకమబమ

100-112/946

తఇడడ:డ సవఇబయజ కకమబమ
ఇఇటట ననఇ:4-652 SC COLONY
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-118/65

561
RBE0976243
పపరర: జననథ హహసపసన షపక

100-118/66

తఇడడ:డ జజన సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-000
వయససస:31
లఇ: పప
100-118/68

564
RBE1296038
పపరర: మలబబ ససభబన షపక

100-118/69

తఇడడ:డ అబబదల రససల
ఇఇటట ననఇ:5-00
వయససస:26
లఇ: పప
100-118/444

భరస : లఇగయజ తతట
ఇఇటట ననఇ:5-2
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-118/43

100-112/945

తఇడడ:డ రవమయజ
ఇఇటట ననఇ:4-201
వయససస:53
లఇ: పప

తఇడడ:డ సవఇబయజ శవవ
ఇఇటట ననఇ:5-00
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకఇడలల గబఇజ
ఇఇటట ననఇ:5-00
వయససస:22
లఇ: పప
568
RBE1083203
పపరర: షపషదద షపక

100-118/41

తఇడడ:డ నదగగశశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-00
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : వనఇకటబడమ కలరకలల రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-0
వయససస:33
లఇ: ససస స
565
RBE1724764
పపరర: శశనవవస రవవప గబఇజ

551
RBE1218594
పపరర: అబబదల రజజక షపక బబ రవశ

546
RBE1002666
పపరర: లలల బ షపక

తఇడడ:డ అబబదల రజజక షపక బబ రవశ
ఇఇటట ననఇ:4-199
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-447
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశశర రవవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:4TH WARD
వయససస:29
లఇ: ససస స
562
RBE1880533
పపరర: కలరకలల లలత

100-118/38

తఇడడ:డ ఆనఇద బబబబ పటబడ
ఇఇటట ననఇ:4-217
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : అహమమద షపక
ఇఇటట ననఇ:4-301
వయససస:37
లఇ: ససస స
559
RBE0805275
పపరర: లకకమ మలల క పససపపలలటట

548
RBE1218545
పపరర: మహబగబ షపక బబ రవశ

100-117/787

భరస : బబ రవశ మహహదద న బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-199
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖలససఇ సపషదద షపక బబ రవశ
ఇఇటట ననఇ:4-199
వయససస:63
లఇ: పప

భరస : పసచచయజ
ఇఇటట ననఇ:4-201
వయససస:49
లఇ: ససస స
556
RBE1226878
పపరర: హనఫవ షపక

100-117/789

భరస : అబబదల రజజక షపక బబ రవశ
ఇఇటట ననఇ:4-199
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : బబ రవశ అబబదల రజజక షపక
ఇఇటట ననఇ:4-199
వయససస:53
లఇ: ససస స
553
RBE1295857
పపరర: వజయలకడమ కటట మగరర

545
LHL2563740
పపరర: షహనదజ షపక

543
LHL2562320
పపరర: జజనభబష షపక
తఇడడ:డ అలలలనబ
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:41
లఇ: పప

భరస : జజన బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట అపవపరవవప
ఇఇటట ననఇ:4-199
వయససస:36
లఇ: ససస స
550
RBE1218578
పపరర: మలబబ బ షపక

100-117/786

తఇడడ:డ అలలలనబ షపక
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : అలలలనబ
ఇఇటట ననఇ:4-198
వయససస:59
లఇ: ససస స
547
RBE0394213
పపరర: అనఇత లకడమ రవఘవరపప

542
LHL2557858
పపరర: జజనబబషవ షపక

567
RBE1083187
పపరర: ఉసపసన సవ షపక

100-118/42

తఇడడ:డ బబలలసపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5/3
వయససస:27
లఇ: పప
100-118/44

570
RBE1083229
పపరర: బబజర షపక

100-118/45

తఇడడ:డ బబలలసపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5/3
వయససస:30
లఇ: పప
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571
RBE0961467
పపరర: వల బ షపక

100-118/667

భరస : జజన బబషవ
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:34
లఇ: ససస స
574
RBE2219558
పపరర: నదగలకడమ అకకకనపలల

100-118/670

100-118/673

తఇడడ:డ జజనశల
ఇఇటట ననఇ:5-6
వయససస:38

100-118/676

భరస : మరవవల
ఇఇటట ననఇ:5-6
వయససస:36

100-118/679

100-118/682

100-118/886

100-118/889

తఇడడ:డ బఇగవరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:42
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-118/677

100-118/680

100-118/892

596
RBE0650549
పపరర: నదగగశశర రవవప పససపపలలటట

100-118/683

599
RBE0955262
పపరర: వనఇకటటసశరరల పవడడ
తఇడడ:డ చలమయజ పవడడ
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:29
లఇ: పప

100-118/675

582
RBE1498476
పపరర: మరవ బ సయజద

100-118/678

585
LHL2557239
పపరర: హహసపసనబ షపక

100-118/681

లఇ: ససస స

588
RBE1545987
పపరర: వఇశ కకషష మబనగవ

100-118/46

తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప మబనగవ
ఇఇటట ననఇ:5/7
వయససస:24
లఇ: పప
100-118/887

591
RBE2219574
పపరర: నరససఇహరవవప మబనగవ

100-118/888

తఇడడ:డ వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-7
వయససస:44
లఇ: పప
100-118/890

594
LHL3833522
పపరర: నరగష పససపపలలటట

100-118/891

తఇడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:35
లఇ: పప
100-118/893

తఇడడ:డ చనన గగపయజ
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:32
లఇ: పప
100-118/895

579
RBE0976268
పపరర: సపషదద షపక పపతదన

భరస : సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-6
వయససస:38

లఇ: ససస స

593
LHL2558369
పపరర: లకడమ మబనగవ

100-118/672

భరస : జజనస సయజద
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:78
లఇ: ససస స

లఇ: పప

590
RBE2219566
పపరర: వనఇకటరవవమమ మబనగవ

576
RBE1880889
పపరర: ససభబన షపక

తఇడడ:డ చన వవల షపక పపతదన
ఇఇటట ననఇ:5-4A
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : ఆదదనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవస రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:32
లఇ: ససస స
598
RBE0721845
పపరర: ఆదదనదరవయణ మబనగవ

100-118/674

లఇ: ససస స

587
LHL2558799
పపరర: సపషదద షపక

భరస : వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-7
వయససస:59

తఇడడ:డ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-7
వయససస:64
లఇ: పప
595
RBE0650135
పపరర: లకకమ పససపపలలటట

584
LHL2557221
పపరర: ఫకకరమమ షపక

తఇడడ:డ జజనశల
ఇఇటట ననఇ:5-6
వయససస:42

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-7
వయససస:35
లఇ: ససస స
592
RBE2219582
పపరర: వనఇకయజ మబనగవ

581
RBE1225789
పపరర: మసవసన బ పటబన

భరస : జజనశల
ఇఇటట ననఇ:5-6
వయససస:62

లఇ: ససస స

589
LHL2554970
పపరర: రవజజ లకకమ మబనగవ

578
RBE1909662
పపరర: పటబన సప ఫసయల షపక

100-118/669

తఇడడ:డ నదగబలమరవ
ఇఇటట ననఇ:5-4
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : జజన భబషవ పటబన
ఇఇటట ననఇ:5-4A
వయససస:29
లఇ: ససస స

లఇ: పప

586
LHL2557247
పపరర: సపషదదబ షపక

100-118/671

భరస : పటబన సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-4/a
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన వల పటబన
ఇఇటట ననఇ:5-4A
వయససస:32
లఇ: పప
583
LHL2556108
పపరర: మరవవల షపక

575
RBE1880301
పపరర: రజయ షపక

573
RBE0415240
పపరర: బబలయజ అకకకనపలల
తఇడడ:డ చనకకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-3/9
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగబల మర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-4
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగబల మర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-4
వయససస:20
లఇ: ససస స
580
RBE1225771
పపరర: జజన భబషవ పటబన

100-118/668

భరస : నరససఇహరకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:5-3
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : బబలయజ
ఇఇటట ననఇ:5-3/9
వయససస:44
లఇ: ససస స
577
RBE1880897
పపరర: రజయ షపక

572
RBE2219541
పపరర: నదగ మలలల శశరర తదటటపరరస

597
RBE0650556
పపరర: వనణబ పససపపలలటట

100-118/894

తఇడడ:డ నదగగశశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:32
లఇ: పప
100-118/896

600
RBE2219590
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

100-118/897

భరస : నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:54
లఇ: ససస స
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601
RBE1633726
పపరర: జజజత మబనగవ

100-119/14

తఇడడ:డ ఆదదనదరవయణ మబనగవ
ఇఇటట ననఇ:5/8
వయససస:22
లఇ: ససస స
604
RBE0416776
పపరర: మహన పససపపలలటట

100-118/899

100-118/902

100-118/72

100-118/75

100-118/78

100-118/80

100-118/221

తఇడడ:డ వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-15
వయససస:64
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

617
RBE2219665
పపరర: పపననరవవప మబనగవ

620
LHL2564359
పపరర: అనఇతరవనమమ మబనగవ

623
RBE2219673
పపరర: ఏడడకకఇడలల మబనగవ

100-118/224

626
RBE1443514
పపరర: కకషషయజ సఇకలరవతడ

100-118/76

629
LHL2541860
పపరర: బబజ పఠవన
తఇడడ:డ మసవసనశల
ఇఇటట ననఇ:5-16
వయససస:37
లఇ: పప

609
LHL3833373
పపరర: నరససఇహరవవప పససపపలలటట

100-118/71

612
RBE2219640
పపరర: శశనవవసరవవప మబనగవ

100-118/74

615
RBE1957141
పపరర: శవ కకషష చలలల

100-118/77

తఇడడ:డ శశనస చలలల
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:24
లఇ: పప
100-118/79

618
RBE1477405
పపరర: కరరణ చలలల

100-128/294

భరస : శవ కకషష చలలల
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-118/219

621
RBE0135707
పపరర: వరమమ మబనగ

100-118/220

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-118/222

624
RBE0415331
పపరర: నదగమణణ సఇకలరవతడ

100-118/223

భరస : కకషషయజ
ఇఇటట ననఇ:5-15
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-118/225

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల సఇకలరవతడ
ఇఇటట ననఇ:5-15
వయససస:40
లఇ: పప
100-118/227

లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-11
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:44
లఇ: పప

భరస : ఖలససఇ సపషదద సపషయద
ఇఇటట ననఇ:5-15
వయససస:34
లఇ: ససస స
628
RBE2219681
పపరర: వనఇకటటశశరరల సఇకలరవతడ

100-118/73

లఇ: ససస స

614
RBE1890581
పపరర: గబరజజల మలబబ ససభబన షపక

100-118/901

తఇడడ:డ మలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-10
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ఏడడకకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరరమబలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-14
వయససస:21
లఇ: పప
625
RBE0976276
పపరర: జమలల బ సపషయద

100-115/718

తఇడడ:డ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:50
లఇ: పప

తఇడడ:డ లచచయజ వపలలరర
ఇఇటట ననఇ:5-13
వయససస:20
లఇ: పప
622
RBE1910058
పపరర: జన బబష షపక

611
RBE2219632
పపరర: భగదదవ మబనగవ

100-118/898

606
RBE2219608
పపరర: కనకమమ పససపపలలటట
భరస : కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-9
వయససస:59

తఇడడ:డ నననన సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : పపనదనరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:44
లఇ: ససస స
619
RBE1747674
పపరర: వరయజ వపలలరర

608
RBE1885805
పపరర: పడభబవత పససపపలలటట

భరస : నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-11
వయససస:74

తఇడడ:డ పపనదనరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-12
వయససస:27
లఇ: పప
616
RBE2219657
పపరర: రమలదదవ మబనగవ

100-118/900

భరస : నరససఇహ రవవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-10
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : మలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-10
వయససస:64
లఇ: ససస స
613
RBE1252246
పపరర: నవన కలమలర మబనగ

605
LHL3833381
పపరర: కకటటశశరరవవప పససపపలలటట

603
LHL3834207
పపరర: శశనవవసరవవప పససపపలలటట
తఇడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-8/A
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:5-9
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:5-9
వయససస:69
లఇ: పప
610
RBE2219624
పపరర: అననపపరషమమ పససపపలలటట

100-124/9

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-8
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-8/A
వయససస:37
లఇ: పప
607
RBE2219616
పపరర: మలల యజ పససపపలలటట

602
RBE1639038
పపరర: సవయ కలమలర ససరగపలల

627
RBE1443522
పపరర: నదగమణణ సఇకలరవతడ

100-118/226

భరస : కకషషయజ సఇకలరవతడ
ఇఇటట ననఇ:5-15
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-118/228

630
LHL2544773
పపరర: మసవసనశల పఠవన

100-118/229

తఇడడ:డ బబజ
ఇఇటట ననఇ:5-16
వయససస:59
లఇ: పప
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631
LHL2544781
పపరర: అలలలబ పఠవన

100-118/230

భరస : మసవసనశల
ఇఇటట ననఇ:5-16
వయససస:54
లఇ: ససస స
634
RBE1803980
పపరర: జజన బబగఇ పటబన

100-118/233

100-118/236

100-118/239

100-118/242

100-118/446

100-120/28

100-118/449

తఇడడ:డ ససతయజ
ఇఇటట ననఇ:5-21/A
వయససస:32
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
RBE0976284
పపరర: పపషవపవత గగపసశశటట

647
RBE2219707
పపరర: సపషదదబ షపక

650
RBE1108621
పపరర: జజన బబగఇ షపక చఇతపలల

653
LHL2561520
పపరర: వనఇకటబడవమమ తతట

100-118/452

656
RBE2219715
పపరర: ఖలససఇబ షపక

100-118/243

659
RBE1724624
పపరర: తరరమల తతట
భరస : శశశదద రవవప తతట
ఇఇటట ననఇ:5-21/A
వయససస:28
లఇ: ససస స

639
LHL2540664
పపరర: మహబబ షపక

100-118/238

642
RBE0650523
పపరర: రవమకకషష మబనగవ

100-118/241

645
LHL2554517
పపరర: జజనబబషవ షపక

100-118/445

తఇడడ:డ బబలలసపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:35
లఇ: పప
100-118/447

100-120/27
648
RBE1108605
పపరర: మలబబ ససభబన షపక చఇతపలల

తఇడడ:డ సపషదస షపక చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:27
లఇ: పప
100-120/29

651
LHL2552206
పపరర: పసచచయజ తతట

100-118/448

తఇడడ:డ రవమయజ
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:70
లఇ: పప
100-118/450

654
LHL3833563
పపరర: రవజజఇ ఎలలగగటట

100-118/451

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-118/453

భరస : ఈససపప
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:84
లఇ: ససస స
100-118/455

100-118/235

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-19
వయససస:32
లఇ: పప

భరస : ససతయజ
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకమయజ
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:47
లఇ: పప
658
RBE0135731
పపరర: సపషదద రవవప తతట

100-118/240

భరస : సపషదదళ షపక చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : పసచచయజ
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:65
లఇ: ససస స
655
RBE0416230
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఎలలగగటట

641
RBE0415406
పపరర: వనఇకటటశశరరల చలలల

636
LHL3833274
పపరర: వనఇకట నరసమమ మబనగవ

తఇడడ:డ చననహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-18
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : జనననసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపషదసలల షపక చఇతపలల
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:30
లఇ: పప
652
LHL2561512
పపరర: పపదసపషదమమ తతట

100-118/237

భరస : వనఇకటటసశరరల గగపసశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-19
వయససస:66
లఇ: ససస స

భరస : సపషదస
ఇఇటట ననఇ:5-20
వయససస:52
లఇ: ససస స
649
RBE1108613
పపరర: సపషదదళ షపక చఇతపలల

638
RBE0650150
పపరర: పడమలల మగనగ

100-118/232

భరస : వనఇకటనరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-17
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-19
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : బబలలసపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-19
వయససస:52
లఇ: ససస స
646
RBE2219699
పపరర: హజరవబ షపక

100-118/234

భరస : శశనవవస రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-17
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-19
వయససస:52
లఇ: ససస స
643
RBE0722108
పపరర: మహబగబ షపక

635
LHL2546067
పపరర: శశనస మబనగవ

633
RBE1304476
పపరర: దరజఉల పపతదన
తఇడడ:డ మసవసన వవల పపతదన
ఇఇటట ననఇ:5-16
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-17
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : వనఇకట నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-17
వయససస:58
లఇ: ససస స
640
LHL3834496
పపరర: నదగమమ చలలల

100-118/231

భరస : బబజ పపతదన
ఇఇటట ననఇ:5-16
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : దరరయల వల పటబన
ఇఇటట ననఇ:5-16
వయససస:27
లఇ: ససస స
637
RBE0650077
పపరర: పదదమ మగనగవ

632
RBE1304443
పపరర: జజన బబగఇ పపతదన

657
RBE2219723
పపరర: నదగగల మరవ షపక

100-118/454

తఇడడ:డ ఈసస పప
ఇఇటట ననఇ:5-21
వయససస:54
లఇ: పప
100-118/456

660
LHL2557593
పపరర: కకటటశశరమమ పపట

100-118/457

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:38
లఇ: ససస స
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661
LHL2557601
పపరర: శశనవవసరవవప పపట

100-118/458

తఇడడ:డ వనఇగయజ
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:42
లఇ: పప
664
LHL2568152
పపరర: శశనస ఎలలగగటట

100-118/461

100-118/464

100-118/467

100-118/470

భరస : ససతదరవమయజ రమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5-24
వయససస:43
లఇ: ససస స
676
RBE1665116
పపరర: శశభ రవణణ సఇకవశనత

100-125/39

100-118/475

100-118/685

భరస : చన పపలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:66
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-118/468

100-118/688

674
RBE2219749
పపరర: కకటమమ సఇకలరవతడ

675
RBE2219756
పపరర: నరససఇహకవవప సఇకలరవతడ

677
LHL2566917
పపరర: వనఇకటటశశరరల కనశశటట

680
LHL2551760
పపరర: శశనవవసరవవప కనశశటట

683
LHL2564367
పపరర: పడభబవత కనశశటట

686
RBE0135426
పపరర: ఆఇజననయబలల రరదదడల

689
RBE0804427
పపరర: వనఇకట నరగష శశరవమబలల
తఇడడ:డ నరససమమ రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:29
లఇ: పప

100-118/463

100-118/466

100-118/469
672
RBE1803816
పపరర: ససతదరవమయజ రమనదబబ ఈనద

తఇడడ:డ సపషదయజ రమనదబబ ఈనద
ఇఇటట ననఇ:5-24
వయససస:55
లఇ: పప

100-118/471

100-118/472

భరస : వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-24
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-118/473

678
LHL3834058
పపరర: ససరరబబబబ గరరర

100-118/474

తఇడడ:డ కకషవషరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-26
వయససస:42
లఇ: పప
100-118/476

681
RBE0135863
పపరర: రమలదదవ కనశశటట

100-118/684

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-27
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-118/686

684
LHL2560183
పపరర: అనససరజమమ తఇగకళళ

100-118/687

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-29
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-118/689

తఇడడ:డ అచదచరవవప రరదదడల
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:32
లఇ: పప
100-118/691

669
RBE1745330
పపరర: భబలకడమ కలనదపప రకడడ

భరస : ససతదరవమయజ రమనదబబ ఈనద
ఇఇటట ననఇ:5-24
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : బబలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-28
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అచదచరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:35
లఇ: పప
688
RBE0804419
పపరర: కకటమలమ శశరవమబలల

671
RBE1803808
పపరర: గగవఇదమమ రమనదబబ ఈనద

666
LHL3833639
పపరర: యలల మఇద గగడ

భరస : శవ శఇకర కలమలర కలనదపప రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-23
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపపయజ
ఇఇటట ననఇ:5-27
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-27
వయససస:21
లఇ: ససస స
685
RBE0135368
పపరర: వనఇకటలకడమ రరదదడల

100-118/465

తఇడడ:డ అపపయజ
ఇఇటట ననఇ:5-26
వయససస:51
లఇ: పప

భరస : అపయజ కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-26
వయససస:68
లఇ: ససస స
682
RBE1921626
పపరర: లకడమ తరరపవతమమ కనశశటట

668
RBE1880780
పపరర: అఇజ గగడ

100-118/460

తఇడడ:డ చననదరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : నరససఇహకవవప
ఇఇటట ననఇ:5-24
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : బల కకషష సఇకవశనత
ఇఇటట ననఇ:5-24
వయససస:22
లఇ: ససస స
679
RBE1177527
పపరర: వనఇకట లకమమమ కనశశటట

100-118/462

తఇడడ:డ యలమఇద గగడ
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : అపవపసవశమ సనసకరతడ
ఇఇటట ననఇ:5-24
వయససస:26
లఇ: ససస స
673
RBE1900893
పపరర: గగవఇదమమ రమనబబ యన

665
LHL3833555
పపరర: లకడమ గగడ

663
LHL2568020
పపరర: శశనస మలలల ల
తఇడడ:డ అకకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : యలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:69
లఇ: ససస స
670
RBE1529312
పపరర: శశశలజ సనసకరతడ

100-118/459

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:5-22
వయససస:47
లఇ: పప
667
RBE1252493
పపరర: కకటమమ శలఇ

662
LHL2568012
పపరర: నరసమమ మలలల ల

687
RBE0804401
పపరర: జజనకమమ శశరవమబలల

100-118/690

భరస : నరససమమ రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:47
లఇ: ససస స
100-118/692

690
RBE0804435
పపరర: నరససమమ రవవప శశరవమబలల

100-118/693

తఇడడ:డ చన పపలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:50
లఇ: పప
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691
RBE1724707
పపరర: నఇదదన శశరవమబల

100-118/694

భరస : వనఇకట నరగశ శశరవమబల
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:20
లఇ: ససస స
694
RBE1725134
పపరర: పసడయఇకవ శశరవమబల

100-118/697

100-118/700

100-118/702

100-118/705

100-118/708

100-118/711

100-118/713

తఇడడ:డ శశఖర ఏలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5-35
వయససస:20
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

704
LHL2556272
పపరర: నదగగశశరరవవప మబనగవ

707
RBE0135244
పపరర: పదమ యలలగగటట

710
RBE1990423
పపరర: అననఇ హరర కకషష

713
LHL3834587
పపరర: శశనవవసరవవప నదరల

100-118/716

716
RBE0721795
పపరర: వనఇకటబడవప ససరఇ

100-118/706

719
LHL2561280
పపరర: నరసయజ ఎలగగటట
తఇడడ:డ లచచయజ
ఇఇటట ననఇ:5-36
వయససస:64
లఇ: పప

699
RBE0472837
పపరర: పసచచయజ పససపపలలటట

100-118/701

702
LHL2546190
పపరర: రవమబలల మబనగవ

100-118/704

705
RBE1545953
పపరర: పపణజవత మబనగ

100-118/707

తఇడడ:డ రవమబలల మబనగ
ఇఇటట ననఇ:5-32
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-118/709

708
RBE1083047
పపరర: ససజజత మబనగవ

100-118/710

భరస : శశనవవస రవవప మబనగవ
ఇఇటట ననఇ:5-33
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-118/712

711
RBE1664606
పపరర: హరర కకషష అననఇ

100-125/807

తఇడడ:డ హనసమఇత రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-34
వయససస:25
లఇ: పప
100-118/714

714
LHL3834322
పపరర: పసచచయజ ఎలలగగటట

100-118/715

తఇడడ:డ వరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-35
వయససస:37
లఇ: పప
100-118/717

తఇడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-35
వయససస:34
లఇ: పప
100-121/50

100-118/699

తఇడడ:డ వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-32
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-34A
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ వరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-35
వయససస:35
లఇ: పప
718
RBE1939990
పపరర: రవమసపషదతషయల ఏలలగగటట

100-118/703

తఇడడ:డ హనసమఇత రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-34
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-34A
వయససస:37
లఇ: ససస స
715
LHL3834355
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఎలలగగటట

701
RBE0472977
పపరర: వనఇకటటశశరరల పససపపలలటట

696
RBE2219764
పపరర: రవమలకడమ రరదదడల

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-31
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-32/2
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : అలల బబ షత షపక
ఇఇటట ననఇ:5-34
వయససస:43
లఇ: ససస స
712
LHL3833993
పపరర: పవరశత నదరల

100-119/27

తఇడడ:డ రవమబలల
ఇఇటట ననఇ:5-32
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : రవమబలల
ఇఇటట ననఇ:5-32
వయససస:62
లఇ: ససస స
709
RBE1164821
పపరర: నదగబల షపక

698
RBE1633676
పపరర: మలధవ రరదదడల

100-118/696

భరస : అచదచరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదగగపయజ
ఇఇటట ననఇ:5-31
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమబలల
ఇఇటట ననఇ:5-32
వయససస:40
లఇ: పప
706
RBE2219780
పపరర: వరమమ మబనగవ

100-118/698

భరస : ఆఇజననయబలల రరదదడల
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-31
వయససస:52
లఇ: ససస స
703
LHL2546588
పపరర: శశనవవసరవవప మబనగవ

695
RBE1745314
పపరర: వనఇకట నరగష శశరవమబల

693
RBE1725118
పపరర: వనఇకట నరగశ శశరవమబల
తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప శశరవమబల
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప శశరవమబల
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:56
లఇ: పప
700
RBE0472944
పపరర: నదగవరరరనమమ పససపపలలటట

100-118/695

తఇడడ:డ నరససఇహరవవప శశరవమబల
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : పడభబకర శశరవమబల
ఇఇటట ననఇ:5-30
వయససస:22
లఇ: ససస స
697
RBE2219772
పపరర: అచదచరవవప రరదదడల

692
RBE1724715
పపరర: పడభబకర శశరవమబల

717
RBE2219798
పపరర: గగవఇదమమ ఎలగగటట

100-118/718

భరస : వరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-35
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-118/719

720
LHL2561678
పపరర: అననపపరష ఎలగగటట

100-118/720

భరస : నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-36
వయససస:62
లఇ: ససస స
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721
LHL2561710
పపరర: కకటటశశరమమ ఎలలగగటట

100-118/721

భరస : లకడమనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:5-36
వయససస:35
లఇ: ససస స
724
RBE1304658
పపరర: రమలదదవ అరరకటల

100-118/724

100-118/726

100-118/729

100-118/732

100-118/735

100-118/737

తఇడడ:డ సపషదతలల ల
ఇఇటట ననఇ:5-42
వయససస:35
లఇ: పప
745
RBE2219822
పపరర: లకమమమ గరరర
భరస : కకషషరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-43
వయససస:59
లఇ: ససస స
748
RBE1886266
పపరర: సఇదదప వనలలగగటట
తఇడడ:డ కకషటయజ
ఇఇటట ననఇ:5/44
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
RBE0473116
పపరర: మఇగమమ పససపపలలటట

100-118/733

100-118/728

737
RBE1611508
పపరర: వనఇకట రమణ దదసరర

740
RBE1530401
పపరర: తడవనణణ మబనగ

743
RBE1252428
పపరర: శశదదవ గరరర

746
LHL2565620
పపరర: రఇగవరవవప గరరర

749
RBE1724699
పపరర: వనఇకట లకడమ వనలలగగటట
భరస : శశశదద రవవప వనలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5/44
వయససస:27
లఇ: ససస స

100-118/731

735
RBE0473132
పపరర: చతననకగశవ పససపపలలటట

100-118/734

తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-40
వయససస:31
లఇ: పప
100-115/719

738
LHL3833738
పపరర: ఆదదలకడమ రరదదడల

100-118/736

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:5-41
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-118/738

741
RBE2219806
పపరర: కకటమమ వఇటల

100-118/739

భరస : సపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:5-41
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-118/741

744
RBE2219814
పపరర: సవవతడ గరరర

100-118/742

భరస : రఇగవరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-43
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-118/744

తఇడడ:డ కకషషరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-43
వయససస:44
లఇ: పప
100-115/717

729
RBE0473074
పపరర: కకటటశశరరవవప ససరఇ

తఇడడ:డ నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-40
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : ససరర బబబబ
ఇఇటట ననఇ:5-43
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-118/743

100-120/26

100-118/730 732
731
RBE1221613
LHL3834280
పపరర: వనఇకట నరసమమ పససపపలలటట
పపరర: వనఇకటటశశరరల పససపపలలటట

తఇడడ:డ యయదసకకనడ లల మబనగ
ఇఇటట ననఇ:5-41
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-118/740

726
RBE1664044
పపరర: నవన

తఇడడ:డ రవమదదసస
ఇఇటట ననఇ:5-38
వయససస:77
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష రవవప దదసరర
ఇఇటట ననఇ:5-41
వయససస:22
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-41
వయససస:31
లఇ: పప
742
LHL3833530
పపరర: శశనవవసరవవప వఇటల

100-118/727

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-40
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : చతనన కగశవ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-40
వయససస:23
లఇ: ససస స
739
RBE0976300
పపరర: ఖలససఇ పసరవ షపక

728
LHL3834157
పపరర: జజనకమమ ససరఇ

100-118/723

తఇడడ:డ లచచయజ
ఇఇటట ననఇ:5/36
వయససస:22
లఇ: పప

భరస : శశనస పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-39
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-40
వయససస:62
లఇ: ససస స
736
RBE1745876
పపరర: సఇదజ పససపపలలటట

100-118/725

భరస : హనసమఇతరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-38
వయససస:85
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-38
వయససస:52
లఇ: పప
733
RBE0473090
పపరర: లకమమమ పససపపలలటట

725
RBE1803998
పపరర: లకడమ నదరవయణ ఏలలగగటట

723
RBE1221589
పపరర: ఈశశరమమ ఎలలగగటట
భరస : లకమయజ ఎలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5-36
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయజ ఏలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5-36
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-38
వయససస:72
లఇ: ససస స
730
RBE0721803
పపరర: హనసమఇతరవవప ససరఇ

100-118/722

తఇడడ:డ నరసయజ ఎలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5-36
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : లకకమ రకడడ అరరకటల
ఇఇటట ననఇ:5-36
వయససస:29
లఇ: ససస స
727
LHL3834132
పపరర: రవమకకటమమ ససరఇ

722
RBE1221571
పపరర: లకమయజ ఎలలగగటట

747
RBE1722560
పపరర: కకఇడలల ససరఇ

100-119/258

తఇడడ:డ హనసమఇత రవవప ససరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-43
వయససస:29
లఇ: పప
100-118/47

750
RBE0416537
పపరర: కకషటయజ ఎలలగగటట

100-118/745

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల ఎలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5-44
వయససస:46
లఇ: పప
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751
RBE0416594
పపరర: నదగదదవ ఎలలగగటట

100-118/746

భరస : కకషటయజ ఎలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5-44
వయససస:42
లఇ: ససస స
754
RBE1664820
పపరర: వనఇకటటశశరరల నరల

100-125/808

100-118/751

758
RBE1879709
పపరర: హహమఇ బ షపక

100-118/754

761
RBE2219830
పపరర: ససబబన షపక

100-121/51

764
RBE0414896
పపరర: చనదగబలమరవ షపక
తఇడడ:డ చనఆలలషవసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-47A
వయససస:41
లఇ: పప

766
RBE0617779
పపరర: మలలల శశరర చదవవ

767
RBE1401629
పపరర: లకకమ నదరవయణ చదవవ

100-118/759

భరస : లకడమనదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:5-48
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ టటపపపసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-49
వయససస:40
లఇ: ససస స
772
RBE1295923
పపరర: రససల బ షపక

100-118/765

భరస : జన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-118/755

773
RBE1664242
పపరర: మలల కవరరరన గగడడ టట

100-118/767

776
RBE1221605
పపరర: జజన బబషవ షపక

100-118/757

779
RBE2219855
పపరర: అనససరజమమ ఎలలగగటట
భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:63
లఇ: ససస స

759
RBE1961036
పపరర: హహమఇ బ షపక

100-118/753

762
LHL2555779
పపరర: హహసపసనబ షపక

100-118/756

765
RBE0472928
పపరర: మధదరరబ షపక

100-118/758

భరస : చననదగబలమరవ
ఇఇటట ననఇ:5-47A
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-118/760

768
LHL2565505
పపరర: శశఖర ఎలలగగటట

100-118/761

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:5-48/1
వయససస:39
లఇ: పప
100-118/763

771
RBE1252584
పపరర: మలబబ ససభబన షపక

100-118/764

తఇడడ:డ హసన అహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-51
వయససస:28
లఇ: పప
100-124/10

774
LHL2564383
పపరర: లకడమ ఎలలగగటట

100-118/766

భరస : శశఖర
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-118/768

తఇడడ:డ జమలల సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:36
లఇ: పప
100-118/770

100-118/750

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-47
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలల గగడడ టట
ఇఇటట ననఇ:5-51
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ హసన అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:29
లఇ: పప
778
RBE1886738
పపరర: రససల బ షపక

770
RBE2219848
పపరర: వనఇకటటశశరరల కమలమ

756
RBE1295964
పపరర: భగలకడమ మబనగ

భరస : మసవసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-45
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటసవశమ
ఇఇటట ననఇ:5-50
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : హససన అహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-51
వయససస:55
లఇ: ససస స
775
RBE0975336
పపరర: జజన బబషవ షపక

100-118/752

తఇడడ:డ సవఇబయజ చదవవ
ఇఇటట ననఇ:5-48
వయససస:44
లఇ: పప
100-118/762

100-118/748

భరస : రవమకకషష
ఇఇటట ననఇ:5-45
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమలలల
ఇఇటట ననఇ:5-45
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : నదగ మలల కవరరరన రవవప కదమ
ఇఇటట ననఇ:5-47
వయససస:33
లఇ: ససస స

769
LHL3833498
పపరర: మహబగబ షపక

100-118/749

భరస : మసవసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-45
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-45
వయససస:54
లఇ: ససస స
763
RBE1472455
పపరర: లకడమ నలబబ తత

755
RBE0975310
పపరర: మహబగబ ససభబన షపక

753
RBE1888981
పపరర: ససబబమమ పవశఇ
భరస : శవఇబయజ పవశఇ
ఇఇటట ననఇ:5-44
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-45
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసవసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-45
వయససస:22
లఇ: పప
760
RBE2219731
పపరర: బబ షపక

100-118/747

తఇడడ:డ ఈరయజ పవశఇ
ఇఇటట ననఇ:5-44
వయససస:68
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప నరల
ఇఇటట ననఇ:5-44
వయససస:21
లఇ: పప
757
RBE1803410
పపరర: బబజ షపక

752
RBE1888924
పపరర: శవఇబయజ పవశఇ

777
RBE1225763
పపరర: హబబబననసవ షపక

100-118/769

భరస : జమలల సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-118/771

780
RBE1664978
పపరర: రససలబ షపక

100-125/809

భరస : జన బబష షపక
ఇఇటట ననఇ:5-52
వయససస:21
లఇ: ససస స
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781
RBE0727206
పపరర: అసనహమద షపక

100-118/772

తఇడడ:డ సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-52A
వయససస:58
లఇ: పప
784
LHL3833795
పపరర: రమలదదవ మమటట బ

100-118/775

100-112/947

100-118/780

100-118/783

100-118/786

100-125/810

100-118/789

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:5-57/1
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE1443597
పపరర: ససరరష వనమబల

797
RBE1725092
పపరర: శరరష వనమబల

800
RBE1218149
పపరర: భబషసరరన షపక

803
RBE1083120
పపరర: మలబబ ససభబన షపక

100-118/792

806
RBE2219889
పపరర: ఖలససఇ షపక

100-118/784

809
RBE1747625
పపరర: నససమ షపక
భరస : మలబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-57/A
వయససస:24
లఇ: ససస స

789
LHL2557395
పపరర: మరవబ షపక

100-118/779

792
LHL3833332
పపరర: చనసపషదసలల మమటట బ

100-118/782

795
RBE1724855
పపరర: శవశవణణ వనమబల

100-118/785

తఇడడ:డ పసచచయజ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-118/787

798
RBE1958362
పపరర: తరపతమమ మకకకల

100-119/259

తఇడడ:డ గగవఇదస
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-117/1029

801
RBE2219863
పపరర: మహబగబ షపక

100-118/788

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-56
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-118/790

804
RBE1225748
పపరర: సవయ కలమలర గరరర

100-118/791

తఇడడ:డ రఇగవరవవప గరరర
ఇఇటట ననఇ:5-57
వయససస:26
లఇ: పప
100-118/793

తఇడడ:డ మహమమదసమ సపసన
ఇఇటట ననఇ:5-57
వయససస:56
లఇ: పప
100-118/795

100-118/777

తఇడడ:డ పపరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-54/1
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-57
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : ఖలససఇ
ఇఇటట ననఇ:5-57
వయససస:52
లఇ: ససస స
808
RBE0722058
పపరర: రవమకకటమమ చవకవల

100-118/781

భరస : సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-56
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖలససఇ
ఇఇటట ననఇ:5-57
వయససస:35
లఇ: పప
805
RBE2219871
పపరర: షకకలలబబగఇ షపక

791
RBE1900760
పపరర: శశనస మమటల

786
RBE1225896
పపరర: ఆషవ సయజద

భరస : మదరశల
ఇఇటట ననఇ:5-54
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయజ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : ఏడడకకఇడలల మకకకలల
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:60
లఇ: ససస స
802
LHL3834538
పపరర: సపషదద షపక

100-118/778

తఇడడ:డ పసచచయజ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పసచచయజ
ఇఇటట ననఇ:5-55
వయససస:23
లఇ: పప
799
RBE1477058
పపరర: సప మమమ మకకకలల

788
LHL2545689
పపరర: మదదరశల షపక

100-118/774

భరస : సపషదద సయజద
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనన సపషదసలల మమటల
ఇఇటట ననఇ:5-54
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : చనసపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:5-54/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
796
RBE1725019
పపరర: ఉపపఇదడ కలమలర వనమబల

100-118/776

తఇడడ:డ సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-54
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషషయజ వనలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5-54
వయససస:31
లఇ: పప
793
LHL3833803
పపరర: లకడమ మమటట బ

785
RBE1747666
పపరర: వనఇకటటశశరరల మమటట

783
LHL3833324
పపరర: రకఇడవసపషదసలల మమటట బ
తఇడడ:డ పపరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషదసలల మమటట
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన సపషదసలల మమటల
ఇఇటట ననఇ:5-54
వయససస:22
లఇ: పప
790
RBE0942474
పపరర: సపషదద రవవప వనలలగగటట

100-118/773

భరస : అసనహమద
ఇఇటట ననఇ:5-52A
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : రకఇడవసపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:5-53
వయససస:35
లఇ: ససస స
787
RBE1900786
పపరర: శశకవఇత మమటల

782
RBE0727214
పపరర: మలబబలల షపక

807
RBE0721811
పపరర: కకఇడలల చవకవల

100-118/794

తఇడడ:డ సపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:5-57/1
వయససస:57
లఇ: పప
100-118/796

810
LHL3834140
పపరర: జజనకమమ దదసరర

100-118/797

భరస : నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-58
వయససస:74
లఇ: ససస స
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811
RBE0838573
పపరర: అఇజననయబలల వఇకమళళ

100-118/798

తఇడడ:డ ఎలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-58
వయససస:29
లఇ: పప
814
RBE1897024
పపరర: పతకమగరర జజజత

100-125/40

100-118/803

100-118/903

100-118/906

100-118/909

100-118/912

100-118/915

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE1885565
పపరర: మలల కవరరరన రవవప ఏలలగగటట

827
RBE0617555
పపరర: చనహహసపసన షపక

830
RBE1163690
పపరర: నదగగర బబష షపక

833
RBE1963685
పపరర: కకటటశశర రవవప వనమబల

100-118/917

836
RBE0414037
పపరర: మహమమద పఠవన

100-118/907

839
RBE0975419
పపరర: షవకకర షపక
భరస : సపషదద వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:31
లఇ: ససస స

819
RBE2219905
పపరర: ఖలజమహహదద న షపక

100-118/805

822
RBE0975385
పపరర: ససభబన షపక

100-118/905

825
RBE2219913
పపరర: లలలబ షపక

100-118/908

భరస : నదగబలల
ఇఇటట ననఇ:5-61
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-118/910

828
RBE0975393
పపరర: మహబగబ ససభబన షపక

100-118/911

తఇడడ:డ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-62
వయససస:28
లఇ: పప
100-118/913

831
RBE1401405
పపరర: మహబబనష షపక

100-118/914

భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-125/811

834
LHL2551851
పపరర: వల పఠవన

100-118/916

తఇడడ:డ మరస
ఇఇటట ననఇ:5-64
వయససస:38
లఇ: పప
100-118/918

తఇడడ:డ మరవ
ఇఇటట ననఇ:5-64
వయససస:36
లఇ: పప
100-118/920

100-118/802

తఇడడ:డ నదగబల మరవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-61
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ రతస యజ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:65
లఇ: పప

భరస : మరవ
ఇఇటట ననఇ:5-64
వయససస:62
లఇ: ససస స
838
RBE0618207
పపరర: సపషదదబ షపక

100-118/904

తఇడడ:డ మహమమద జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటటశశర రవవప వనమబల
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:36
లఇ: పప
835
RBE0414011
పపరర: మమమబగబ పఠవన

821
RBE0650457
పపరర: లచచయజ ఎలలగగటట

816
LHL2541878
పపరర: ససభబన పఠవన

తఇడడ:డ ఆదఇషవ
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆదదఇ
ఇఇటట ననఇ:5-62
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ లలలలగవరర హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-63
వయససస:47
లఇ: పప
832
RBE1724640
పపరర: భబసకర వనమబల

100-118/804

తఇడడ:డ లచచయజ ఏలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5-61
వయససస:20
లఇ: పప

భరస : ఆదదఇ
ఇఇటట ననఇ:5-62
వయససస:62
లఇ: ససస స
829
LHL2562296
పపరర: హహసపసన షపక

818
RBE2219897
పపరర: జజనమమ షపక

100-118/800

తఇడడ:డ జమలల
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:38
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషదసలల ఎలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5-61
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగబల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-61
వయససస:32
లఇ: పప
826
RBE0473058
పపరర: మహబగబ షపక

100-118/801

భరస : ఖలజమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అల శశశదద
ఇఇటట ననఇ:5-61
వయససస:56
లఇ: పప
823
RBE1426106
పపరర: మలబబ ససభబన షపక

815
LHL2540706
పపరర: నదగగరరబ పఠవన

813
RBE1060862
పపరర: మఇగ రవవప చదవవకలల
తఇడడ:డ కకఇదలల చదవవకలల
ఇఇటట ననఇ:5-59
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమఇత రవవప అననఇ
ఇఇటట ననఇ:5-60
వయససస:27
లఇ: పప
820
LHL2565687
పపరర: నదగబలల షపక

100-118/799

భరస : వనఇకవటరవవ ససరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-59
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : నరకఇదడ బబబబ
ఇఇటట ననఇ:5-59
వయససస:25
లఇ: ససస స
817
RBE0975369
పపరర: అశశక అననఇ

812
RBE0975351
పపరర: కకషష కలమలరర ససరఇ

837
RBE0721829
పపరర: మరవ పఠవన

100-118/919

తఇడడ:డ మమలలల
ఇఇటట ననఇ:5-64
వయససస:67
లఇ: పప
100-118/921

840
RBE1920719
పపరర: సపషదద వల షపక

100-119/260

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:40
లఇ: పప
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841
RBE1525229
పపరర: శశకవఇత నడడఇపలల

100-122/40

తఇడడ:డ శశనస నడడఇపలల
ఇఇటట ననఇ:5-65
వయససస:29
లఇ: పప
844
RBE1498575
పపరర: మసవసన వల షపక

100-118/50

తఇడడ:డ జలలల హహరరదన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/66
వయససస:23
లఇ: పప
847
RBE1611607
పపరర: జలలన షపక

100-118/924

100-118/927

100-122/41

100-118/930

100-118/933

100-118/936

తఇడడ:డ శవఇబయజ పవశఇ
ఇఇటట ననఇ:5-71
వయససస:43
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-118/928

854
RBE1163658
పపరర: రజయల బబనస షపక

857
RBE0975427
పపరర: అమన సవహహబ షపక

860
RBE1304559
పపరర: మహమమద బబడద షపక

863
RBE1633718
పపరర: షరరఫవ షపక

100-118/938

866
RBE1890318
పపరర: మబసకకల బబడత పఠవన

100-118/51

869
RBE1922715
పపరర: మలబబ ససభబన షపక
తఇడడ:డ హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-72/2
వయససస:33
లఇ: పప

849
RBE1880327
పపరర: షమల బ షపక

100-118/926

852
RBE1167007
పపరర: మహబబ షపక

100-120/30

855
RBE1083054
పపరర: ఆలలసవ షపక

100-118/929

తఇడడ:డ మహమమద స షపక
ఇఇటట ననఇ:5-66-A
వయససస:55
లఇ: పప
100-118/931

858
RBE0975443
పపరర: గరసజ షపక

100-118/932

భరస : అమన సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-67
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-118/934

861
RBE1304575
పపరర: మహబగబ బ షపక

100-118/935

భరస : మహమమద బబడద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-67
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-119/261

864
LHL2540615
పపరర: జజన షపక

100-118/937

తఇడడ:డ మహబబవల
ఇఇటట ననఇ:5-69
వయససస:39
లఇ: పప
100-118/52

తఇడడ:డ పపద ససభబన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5/70
వయససస:23
లఇ: పప
100-118/940

100-118/923

భరస : ఆలలసవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : ఖలశఇసపషద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-67
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : మయబబవల
ఇఇటట ననఇ:5-69
వయససస:84
లఇ: ససస స
868
RBE1885649
పపరర: ఎరశయజ పవశఇ

851
RBE2219921
పపరర: జకషలలదదదన షపక

100-118/49

భరస : బబజర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదస షపక
ఇఇటట ననఇ:5-67
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ సవఇబ శవ రవవప చలలలపలల
ఇఇటట ననఇ:5-67
వయససస:24
లఇ: పప
865
RBE2219939
పపరర: హసనబ షపక

100-118/925

తఇడడ:డ మహహదదదన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-67
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద బబడద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-67
వయససస:25
లఇ: పప
862
RBE1724830
పపరర: నరగఇదడ చలలలపలల

848
RBE1611615
పపరర: బబజర షపక

843
RBE1163625
పపరర: హహసపషన షపక

భరస : హసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/66-A
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆలలసవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-66-A
వయససస:32
లఇ: పప
859
RBE1304542
పపరర: రఫస షపక

846
RBE1163674
పపరర: గరసజ షపక

100-118/922

తఇడడ:డ హసనమ మమద
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:56
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబజర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:25
లఇ: పప
856
RBE1083062
పపరర: హహసపసన షపక

845
RBE0617837
పపరర: హసనబ షపక

తఇడడ:డ శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలససఇ సయజద
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:38
లఇ: పప
853
RBE1456335
పపరర: షపక జలలన షపక

తఇడడ:డ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/66
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : జకషలలదదదన
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబజర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-66
వయససస:23
లఇ: పప
850
RBE1903749
పపరర: సపషదద సయజద

100-118/48
842
RBE1082924
పపరర: మహమమద హహసపసన అలల గవరర
షపక
తఇడడ:డ జకషలలవపదదదన అలల గవరర షపక
ఇఇటట ననఇ:5/66
వయససస:27
లఇ: పప

867
LHL3834462
పపరర: పదమ పవశఇ

100-118/939

భరస : ఎరశయజ
ఇఇటట ననఇ:5-70
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-115/720

870
RBE1879790
పపరర: హహసపన బ షపక

100-118/941

భరస : మలబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-72/2
వయససస:29
లఇ: ససస స
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871
RBE1477173
పపరర: హహసపన బ షపక

100-129/509

భరస : మలబబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-72/2
వయససస:29
లఇ: ససస స
874
RBE1082916
పపరర: ఆషవబ షపక

100-118/944

100-118/947

100-118/950

100-118/953

100-118/956

100-118/959

100-118/962

భరస : చనకకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-80
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
RBE0721852
పపరర: సపషదద రవవప మలరఇ

887
RBE0618231
పపరర: ఆదదలకడమ లఇగఇ

890
RBE0722066
పపరర: రమణ కమలమ

893
RBE2219970
పపరర: అఇతమమ దదసరర

100-118/965

896
RBE0472852
పపరర: చన కకటటశశర రవవప లఇగఇ

100-118/954

899
RBE0472878
పపరర: చనకకటటశశరరవవప లఇగఇ
తఇడడ:డ కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-80
వయససస:42
లఇ: పప

879
RBE1164813
పపరర: ఏడడకకఇడలల మమటట

100-118/949

882
RBE0650242
పపరర: పదదమ మగఇ

100-118/952

885
RBE1926096
పపరర: జలలన షపక

100-118/955

తఇడడ:డ మలభబ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:25
లఇ: పప
100-118/957

888
RBE2219954
పపరర: బబలకకటశశరరవవప లఇగఇ

100-118/958

తఇడడ:డ కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-76
వయససస:42
లఇ: పప
100-118/960

891
RBE2219962
పపరర: లకడమకకటమమ కమలమ

100-118/961

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-77
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-118/963

894
RBE2219988
పపరర: హనసమమమ దదసరర

100-118/964

భరస : అఇజయజ
ఇఇటట ననఇ:5-78
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-118/966

తఇడడ:డ కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-79
వయససస:47
లఇ: పప
100-118/968

100-118/946

భరస : సపషదదరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-78
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : పపదకకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-79
వయససస:39
లఇ: ససస స
898
RBE0414649
పపరర: నదగగశశరమమ లఇగఇ

100-118/951

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-77
వయససస:32
లఇ: పప

తలల : అఇతమమ దదసరర
ఇఇటట ననఇ:5-78
వయససస:28
లఇ: పప
895
LHL3833316
పపరర: దదవ లఇగఇ

881
RBE0135194
పపరర: నదరవయణ మలగఇ

876
RBE1304500
పపరర: ససభబన షపక

తఇడడ:డ సపషదసలల మమటట
ఇఇటట ననఇ:5-73/1
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : బబలకకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-76
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-77
వయససస:34
లఇ: పప
892
RBE0975484
పపరర: అజయ కలమలర దదసరర

100-118/948

తఇడడ:డ రవమ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:34
లఇ: పప

భరస : రవమనరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:49
లఇ: ససస స
889
RBE0629097
పపరర: శశనవవసరవవప కమలమ

878
RBE0472936
పపరర: పపదసపషదసలల మమటట బ

100-118/943

తఇడడ:డ చఇదస షపక
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:5-75
వయససస:59
లఇ: పప
886
RBE2219947
పపరర: పదమ మలగఇ

100-118/945

తఇడడ:డ పపరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-73/1
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : వనఇకటనరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-74/1
వయససస:47
లఇ: ససస స
883
RBE0721837
పపరర: రవమనరసయజ మలగఇ

875
RBE1304468
పపరర: నససన
డ షపక

873
RBE0975450
పపరర: జజన బబగఇ షపక
భరస : రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : పపదసపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:5-73/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
880
LHL2557353
పపరర: వనఇకటబడవమమ మలగఇ

100-118/942

తఇడడ:డ చదఇద
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : లలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-73
వయససస:28
లఇ: ససస స
877
LHL3833712
పపరర: కకటటశశరమమ మమటట బ

872
RBE0618454
పపరర: అబబదలడససల షపక

100-118/967
897
RBE1529288
పపరర: ఉమల మహహశశర రవవప లఇగఇ

తఇడడ:డ కకటటశశర రవవప లఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:5-79
వయససస:24
లఇ: పప
100-118/969

900
RBE1586650
పపరర: మబరళ కకషష లఇగఇ

100-122/42

తఇడడ:డ రవమకకటటశశర రవవప లఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:5-80
వయససస:26
లఇ: పప
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901
RBE1082841
పపరర: అనఇతరవమయజ పదదఎఇశశటట

100-118/53

తఇడడ:డ నరససఇహరవవప పదదఎఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/81
వయససస:30
లఇ: పప
904
RBE1164839
పపరర: రమణ పదదఇసపటట

100-118/971

భరస : ఆనఇదస కలమలర పదదఇసపటట
ఇఇటట ననఇ:5-81
వయససస:27
లఇ: ససస స
907
RBE1611813
పపరర: ఖలససఇ షపక

100-123/18

100-118/975

100-118/978

100-118/981

100-118/984

100-118/987

తఇడడ:డ హనసమఇత రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-86
వయససస:31
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-118/976

917
RBE0650267
పపరర: పపదద లకకమ ఏలలగగటట

920
RBE0650408
పపరర: పసచమలమ ఏలలగగటట

923
RBE2220010
పపరర: వనఇకటటశశరరల మటట పలల

100-118/989

926
RBE0722074
పపరర: రవమ కకటమలమ ఎరగగరల

100-118/979

929
RBE1177535
పపరర: శశదదవ గరరర
భరస : ససరర బబబబ గరరర
ఇఇటట ననఇ:5-86
వయససస:36
లఇ: ససస స

909
LHL2544732
పపరర: సవఇబశవరవవప మలలలదద

100-118/974

912
RBE0721860
పపరర: శశదదవ మలలలదద

100-118/977

915
RBE0414573
పపరర: కకటటశశరరవవప మటటటపలల

100-118/980

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-84
వయససస:47
లఇ: పప
100-118/982

918
RBE0650291
పపరర: లచచయజ ఏలలగగటట

100-118/983

తఇడడ:డ ససతయజ
ఇఇటట ననఇ:5-84
వయససస:40
లఇ: పప
100-118/985

921
RBE0721878
పపరర: అఅకమమ మటటటపలల

100-118/986

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-84
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-118/988

924
RBE1665454
పపరర: మహబ షపక

100-125/806

తఇడడ:డ మసవసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5/84
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-118/990

భరస : పపదఅకకయజ ాౌ
ఇఇటట ననఇ:5-84/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-118/992

100-119/262

భరస : సవఇబశవరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-82
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కవశయజ
ఇఇటట ననఇ:5-84
వయససస:74
లఇ: పప

తఇడడ:డ వలరవజ ాౌ
ఇఇటట ననఇ:5-84/1
వయససస:47
లఇ: పప
928
RBE0721886
పపరర: నరగశ అననఇ

914
LHL3833308
పపరర: సపషదమమ పససపపలలటట

906
RBE1633767
పపరర: పదదఇశశటట చనదనరర

తఇడడ:డ శవకలమలర
ఇఇటట ననఇ:5-82
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : ససతయజ
ఇఇటట ననఇ:5-84
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-84
వయససస:69
లఇ: ససస స
925
RBE0472886
పపరర: పపదఅకకయజ ఎరగగరల

100-118/973

భరస : లచచయజ
ఇఇటట ననఇ:5-84
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతయజ
ఇఇటట ననఇ:5-84
వయససస:38
లఇ: పప
922
RBE2220002
పపరర: శశషమమ మటట పలల

911
RBE0414599
పపరర: శవశఇకర మలలలదద

100-118/970

భరస : చనన అనఇత రవమయజ పదదఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-81
వయససస:23
లఇ: ససస స

భరస : కకఇడలల
ఇఇటట ననఇ:5-83
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : లచచయజ
ఇఇటట ననఇ:5-84
వయససస:32
లఇ: ససస స
919
RBE0650382
పపరర: శశనవవస రవవప ఏలలగగటట

100-118/972

తఇడడ:డ శవకలమలర
ఇఇటట ననఇ:5-82
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ శవ
ఇఇటట ననఇ:5-82
వయససస:35
లఇ: ససస స
916
RBE0650226
పపరర: చనన లకకమ ఏలలగగత

908
LHL2544500
పపరర: శవకలమలర మలలలదద

903
RBE0414714
పపరర: నరససఇహరవవప పదదఇశశటట
భరస : రవమససబబయజ
ఇఇటట ననఇ:5-81
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సవఇబశవరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-82
వయససస:57
లఇ: పప

భరస : శవకలమలర
ఇఇటట ననఇ:5-82
వయససస:52
లఇ: ససస స
913
RBE0727222
పపరర: ససజజత అననఇగర

905
RBE2219996
పపరర: రవమకకటయజ పదదఇశశటట

100-118/54

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-81
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసన అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-81
వయససస:50
లఇ: పప
910
LHL3833886
పపరర: మటట మమ మలలలదద

902
RBE1082858
పపరర: చనన అనఇత రవమయజ
పదదఎఇశశటట
తఇడడ:డ నరససఇహరవవప పదదఎఇశశటట
ఇఇటట ననఇ:5/81
వయససస:26
లఇ: పప

927
RBE1401215
పపరర: జజన బబషవ షపక

100-118/991

తఇడడ:డ చనన హహసపసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-85
వయససస:45
లఇ: పప
100-118/993

930
RBE1177543
పపరర: లకడమ నరసమమ పసడడగబ

100-118/994

భరస : మఇగయజ పసడడగబ
ఇఇటట ననఇ:5-86
వయససస:62
లఇ: ససస స
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931
RBE2220028
పపరర: నదగగఇదడఇ అననఇ

100-118/995

భరస : హనసమఇతరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-86
వయససస:44
లఇ: ససస స
934
LHL3833548
పపరర: శశనవవసరవవప ససరఇ

100-118/998

100-118/1001

100-118/1004

100-125/812

100-118/1008

100-118/1011

100-117/1030

తఇడడ:డ సపషదయజ దదనఇ
ఇఇటట ననఇ:5-92
వయససస:29
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE1664903
పపరర: ఆల బకలర షపక

947
RBE0650192
పపరర: లకకమ పసడడగబ

950
RBE0694919
పపరర: శశషయజ పపరరమళళ

953
RBE0618348
పపరర: రవమబ పప కల

100-118/1016

956
LHL2561694
పపరర: ససకనజ దదనఇ

100-125/813

959
RBE1921659
పపరర: ఆదదలకడమ దదనఇ
భరస : నరగశ దదనఇ
ఇఇటట ననఇ:5-92
వయససస:25
లఇ: ససస స

939
RBE0135202
పపరర: సరరత ససరఇ

100-118/1003

942
RBE1177568
పపరర: రవమ కకషష పసడడగబ

100-118/1006

945
RBE1059048
పపరర: లకడమ నదగ మణణ ససరఇ

100-118/1007

భరస : శశనవవస రవవప ససరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-89A
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-118/1009

948
RBE0650283
పపరర: రవమలరవవప పసడడగబ

100-118/1010

తఇడడ:డ మఇగయజ
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:38
లఇ: పప
100-118/1012

951
RBE1958313
పపరర: చఇదడయజ పప కల

100-118/1013

తఇడడ:డ సవఇబయజ పప కల
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:73
లఇ: పప
100-118/1014

954
RBE1958271
పపరర: రవమబ పప కల

100-118/1015

తఇడడ:డ చఇదడయజ పప కల
ఇఇటట ననఇ:5-91
వయససస:35
లఇ: పప
100-118/1017

భరస : సపషదయజ
ఇఇటట ననఇ:5-92
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-118/1019

100-118/1000

తఇడడ:డ మఇగయజ పసడడగబ
ఇఇటట ననఇ:5-89
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇదడయజ ాౌ
ఇఇటట ననఇ:5-91
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ చఇబయజ
ఇఇటట ననఇ:5-91
వయససస:69
లఇ: పప
958
RBE1102169
పపరర: నరగశ దదనఇ

100-118/1005

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:62
లఇ: పప

భరస : రవమబ పప కల
ఇఇటట ననఇ:5-91
వయససస:34
లఇ: ససస స
955
RBE2220036
పపరర: చఇదడయజ పప కల

941
RBE1177550
పపరర: నదగ లకడమ పసడడగబ

936
LHL3833977
పపరర: అపవపరవవప ససరఇ

భరస : మహనరవవ
ఇఇటట ననఇ:5-89
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : రవమలరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఇగయజ
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:38
లఇ: పప
952
RBE1218222
పపరర: కలమలరర పప కల

100-118/1002

తఇడడ:డ బబ ాసమ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-89
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : సప భబన
ఇఇటట ననఇ:5-90
వయససస:39
లఇ: ససస స
949
RBE0650390
పపరర: సప భబన పసడడగబ

938
RBE1381623
పపరర: శవ కలమలరర ససరఇ

100-118/997

తఇడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-88
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమ కకషష పసడడగబ
ఇఇటట ననఇ:5-89
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ఆల బకలర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-89
వయససస:58
లఇ: ససస స
946
RBE0650101
పపరర: లకకమ పసడడగబ

100-118/999

భరస : వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:5-88
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-89
వయససస:39
లఇ: పప
943
RBE1664887
పపరర: కరరమగనబ షపక

935
LHL3833969
పపరర: నదగమమ ససరమ

933
LHL3833399
పపరర: నదగగశశరరవవప ససరఇ
తఇడడ:డ రవమదదసస
ఇఇటట ననఇ:5-88
వయససస:79
లఇ: పప

భరస : అపవపరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-88
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశశర రవవప ససరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-88
వయససస:62
లఇ: ససస స
940
RBE0135251
పపరర: మహనరవవప

100-118/996

భరస : పపరయజ ాౌ
ఇఇటట ననఇ:5-87
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-88
వయససస:35
లఇ: పప
937
RBE1253012
పపరర: కకటటశశరర ససరఇ

932
RBE0472951
పపరర: వనఇకటనరసమమ మమటట బ

957
LHL2561751
పపరర: సపషదయజ దదనఇ

100-118/1018

తఇడడ:డ పసచచయజ
ఇఇటట ననఇ:5-92
వయససస:48
లఇ: పప
100-118/1020

960
LHL2561504
పపరర: సపషదదరవవడ దదనఇ

100-118/1021

తఇడడ:డ ససతయజ
ఇఇటట ననఇ:5-93
వయససస:35
లఇ: పప
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961
RBE0617647
పపరర: ససతయజ దదనఇ

100-118/1022

తఇడడ:డ పసచచయజ
ఇఇటట ననఇ:5-93
వయససస:57
లఇ: పప
964
RBE0961483
పపరర: లకడమ దదనఇ

100-118/1025

100-117/1031

100-118/1029

100-118/1032

100-118/1035

100-118/1038

100-118/1041

భరస : వనఇకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
RBE0804443
పపరర: కకటటశశరర వఇటల

977
RBE1587096
పపరర: ససనత తఇగకళల

980
RBE0416487
పపరర: నదగమణణ మమళఇ

983
RBE0722181
పపరర: వజయమమ వఇకమళళ

100-118/1044

986
RBE1177584
పపరర: నదగ మణణ వఇకమళళ

100-118/1033

989
RBE1226365
పపరర: లచచయజ ఉలలల రర
తఇడడ:డ వరయజ ఉలలల రర
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:45
లఇ: పప

969
LHL2554996
పపరర: అచచమమ కనశశటట

100-118/1028

972
LHL3834215
పపరర: ఈశశరమమ తఇగకళళ

100-118/1031

975
RBE0804450
పపరర: పపద సపషదసలల వఇటల

100-118/1034

తఇడడ:డ కకటటషయల
ఇఇటట ననఇ:5-95
వయససస:61
లఇ: పప
100-118/1036

978
RBE1881911
పపరర: ఈశశర రవవప మటట పలల

100-118/1037

తఇడడ:డ కకటటశశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-95
వయససస:22
లఇ: పప
100-118/1039

981
RBE0416610
పపరర: శశనవవసరవవప వఇకమళళ

100-118/1040

తఇడడ:డ యలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:33
లఇ: పప
100-118/1042

984
RBE0883595
పపరర: అఇజననయబలల వఇకమళళ

100-118/1043

తఇడడ:డ మలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:28
లఇ: పప
100-118/1045

భరస : శశనవవస రవవప వఇకమళళ
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-118/1047

100-123/19

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల ాౌ
ఇఇటట ననఇ:5-95
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : యలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎలల యజ వఇకవయల
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:36
లఇ: పప
988
RBE1225755
పపరర: లకమమమ సటటట

100-118/1030

తఇడడ:డ యలమఇద
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపననయజ
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:53
లఇ: పప
985
RBE1177576
పపరర: వనఇకటటశశరరల వఇకవయల

971
RBE1881929
పపరర: పవరశత మటట పలల

966
RBE1993351
పపరర: అనసషవ దదనఇ

భరస : లకమయజ
ఇఇటట ననఇ:5-94
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశశర రవవప తఇగకళల
ఇఇటట ననఇ:5-95
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవపయజ
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:38
లఇ: పప
982
RBE0722082
పపరర: యలల యజ వఇకమళళ

100-118/1027

భరస : శశనవవస రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-95
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరరసఇహ తఇగకళళ
ఇఇటట ననఇ:5-95
వయససస:52
లఇ: పప
979
RBE0416420
పపరర: యలమఇద మమళఇ

968
LHL2548451
పపరర: లకమయజ కనశశటట

100-118/1024

భరస : రవమబడడ దదనఇ
ఇఇటట ననఇ:5-93
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశర రవవప మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:5-94
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటపపయజ
ఇఇటట ననఇ:5-95
వయససస:54
లఇ: పప
976
RBE1225888
పపరర: చనవనఇకటటశశరరల తఇగకళళ

100-118/1026

తఇడడ:డ బబలలల యజ ాౌ
ఇఇటట ననఇ:5-94
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశవశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-94
వయససస:33
లఇ: పప
973
RBE0135467
పపరర: వనఇకటటశశరరల తఇగకళళ

965
RBE2220044
పపరర: సపషదమమ దదనఇ

963
RBE0694844
పపరర: రవమబడడ దదనఇ
తఇడడ:డ శతయజ
ఇఇటట ననఇ:5-93
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : ససతయజ
ఇఇటట ననఇ:5-93
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశర రవవప మటట పలల
ఇఇటట ననఇ:5-94
వయససస:33
లఇ: ససస స
970
RBE0650440
పపరర: నదగగశశర రవవప తఇగగళళ

100-118/1023

భరస : సపషదదరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-93
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : సపషదదరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-93
వయససస:34
లఇ: ససస స
967
RBE1920446
పపరర: పవరశత మటట పలల

962
RBE0650119
పపరర: లకకమ దదనఇ

987
RBE1177592
పపరర: ధన లకడమ వఇకవయల

100-118/1046

భరస : రవమ కకషష వఇకవయల
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-118/1048

990
RBE1226373
పపరర: కకషషవనణణ ఉలలల రర

100-118/1049

తఇడడ:డ లచచయజ ఉలలల రర
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:39
లఇ: ససస స
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991
RBE1295998
పపరర: జజజత వఇకమలల

100-118/1050

భరస : ఆఇజననయబలల
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:27
లఇ: ససస స
994
RBE2220051
పపరర: లకమమమ తఇగకళళ

100-118/1052

100-118/1055

100-118/1058

100-118/1061

100-118/82

100-118/85

100-118/87

తఇడడ:డ లలలల అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-103
వయససస:44
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE1546019
పపరర: వనఇకట రవమయజ తఇగకళల

1007 RBE1060870
పపరర: నరగష బబబబ వఇటల

1010 RBE2220077
పపరర: శశనవవసరవవప వఇటల

1013 RBE1663822
పపరర: జజన షపక

100-125/816

1016 RBE1663582
పపరర: నదగబలమరవ షపక

100-118/55

1019 RBE2220085
పపరర: మహబగబ షపక
భరస : లలలహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-103
వయససస:69
లఇ: ససస స

999
RBE0694828
పపరర: పపరయజ నలకలకల

100-118/1057

1002 RBE0694901
పపరర: వనఇకటబడమయజ తఇగగఴా్ఴ

100-118/1060

1005 RBE0135962
పపరర: జజనమమ పఠవన

100-118/81

భరస : మలబబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-118/83

1008 RBE1745843
పపరర: గరరరశ బబబబ వఇటల

100-118/84

తఇడడ:డ శశనస వఇటల
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:22
లఇ: పప
100-118/86

1011 RBE1471952
పపరర: నరగశ బబబబ వఇటల

100-125/814

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప వఇటల
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:27
లఇ: పప
100-120/31

1014 RBE1665561
పపరర: కవశఇ షపక

100-125/815

తఇడడ:డ రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-101
వయససస:42
లఇ: పప
100-118/88

తఇడడ:డ సపషదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-102
వయససస:43
లఇ: పప
100-118/90

100-118/1054

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-98
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ కవశఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-101
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : కవశఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-101
వయససస:36
లఇ: ససస స
1018 RBE0975492
పపరర: మహబబ జజన షపక

100-118/1059

తఇడడ:డ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:5-101
వయససస:52
లఇ: పప
1015 RBE1665595
పపరర: లలలబ షపక

1001 RBE0694877
పపరర: కకషష ఉజరన

996
RBE0617688
పపరర: మణణకలమలర తఇగకళళ

తఇడడ:డ ఎలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:5-98
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప వఇటల
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:44
లఇ: ససస స
1012 RBE0135889
పపరర: నదరవయణమమ పససపపలలటట

100-118/1056

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల తఇగకళల
ఇఇటట ననఇ:5/99
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : శశషపషయల
ఇఇటట ననఇ:5-100
వయససస:52
లఇ: ససస స
1009 RBE2220069
పపరర: లకమమమ వఇటల

998
RBE0694810
పపరర: గగవఇదరవజలల గగరఇటల

100-118/1051

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-98
వయససస:33
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇగయజ
ఇఇటట ననఇ:5-98
వయససస:39
లఇ: పప

భరస : గగవఇదరవజలల గగరఇటల
ఇఇటట ననఇ:5-98
వయససస:32
లఇ: ససస స
1006 RBE0650069
పపరర: లఴకసమలమమల పపరరమలళల

100-118/1053

తఇడడ:డ గగవఇదరవజలల
ఇఇటట ననఇ:5-98
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకషష
ఇఇటట ననఇ:5-98
వయససస:36
లఇ: ససస స
1003 RBE1443530
పపరర: పపరమమ గగరఇటల

995
LHL3833605
పపరర: వనఇకవయమమ తఇగకళళ

993
RBE0838581
పపరర: రవమబడడ తఇగకళళ
తఇడడ:డ శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-97
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-98
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : పపరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-98
వయససస:52
లఇ: ససస స
1000 RBE0694851
పపరర: మఇగమమ ఉజరన

100-123/20

తఇడడ:డ చననవన చలఇచరల
ఇఇటట ననఇ:5-96
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-97
వయససస:48
లఇ: ససస స
997
RBE0694745
పపరర: వనఇకటరవవమమ నలల కలకల

992
RBE1476944
పపరర: గగవఇద రవజ చలఇచరల

1017 LHL2568988
పపరర: మలబబల షపక

100-118/89

భరస : మహబబ జజన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-103
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-118/91

1020 LHL2568962
పపరర: కతజజబ షపక

100-118/92

భరస : మహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-104
వయససస:42
లఇ: ససస స
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1021 RBE0650341
పపరర: మలబససబబన షపక

100-118/93

తఇడడ:డ మసవసన వవల
ఇఇటట ననఇ:5-104
వయససస:42
లఇ: పప
1024 RBE1690700
పపరర: రరజజశనద షపక

100-119/28

100-121/52

100-118/100

100-118/103

100-118/106

100-118/109

100-118/112

భరస : చనన పపననయజ తఇగకళల
ఇఇటట ననఇ:5-110
వయససస:38
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 LHL2560704
పపరర: నరససఇహరవవప అవనగడడ

1037 RBE0135624
పపరర: సవశమ తఇగకళళ

1040 RBE1060888
పపరర: రవమలరవవప తఇగకళ

1043 RBE1476936
పపరర: లకడమ తఇగకళల

100-118/114

1046 RBE2220135
పపరర: పదమ తఇగకళళ

100-118/104

1049 LHL3833340
పపరర: చన పపననయజ తఇగకళ
తఇడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-110
వయససస:52
లఇ: పప

1029 LHL2544112
పపరర: బబజ షపక

100-118/99

1032 RBE1724848
పపరర: జజన బ షపక పప ఇడడగల

100-118/102

1035 RBE0975500
పపరర: అనసరవధ అవనగడడ

100-118/105

భరస : నరససఇహ రవవప అవనగడడ
ఇఇటట ననఇ:5-107
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-118/107

1038 RBE0416792
పపరర: చఇదడ తఇగకళళ

100-118/108

తఇడడ:డ సవశమ
ఇఇటట ననఇ:5-108
వయససస:32
లఇ: పప
100-118/110

1041 RBE2220119
పపరర: మహలకమమమ తఇగకళళ

100-118/111

భరస : పపననయజ
ఇఇటట ననఇ:5-108
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-123/17

1044 LHL2544914
పపరర: వనఇకటబడవప తఇగకళళ

100-118/113

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-109
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-118/115

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-109
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-118/117

100-118/97

భరస : శశశదద షపక పప ఇడడగల
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : నదగవరరరన తఇగకళల
ఇఇటట ననఇ:5/108
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటబడవప
ఇఇటట ననఇ:5-109
వయససస:34
లఇ: ససస స
1048 RBE1546076
పపరర: భగలకడమ తఇగకళల

100-118/101

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల తఇగకళ
ఇఇటట ననఇ:5-108
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహ
ఇఇటట ననఇ:5-108
వయససస:74
లఇ: పప
1045 RBE0135939
పపరర: భబరత తఇగకళళ

1031 RBE1401132
పపరర: అబబదల కరరమ షపక

1026 RBE1529296
పపరర: షకకల షపక

తఇడడ:డ పప ఇదసగలపపదహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-105/1
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపద పపననయజ
ఇఇటట ననఇ:5-108
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపననయజ
ఇఇటట ననఇ:5-108
వయససస:31
లఇ: పప
1042 RBE2220127
పపరర: పపననయజ తఇగకళళ

100-118/98

తఇడడ:డ యగగశశరరవవ
ఇఇటట ననఇ:5-107
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకయజ అవనగడడ
ఇఇటట ననఇ:5-107
వయససస:50
లఇ: ససస స
1039 RBE0838599
పపరర: నదగరరరన తఇగకళళ

1028 LHL2542421
పపరర: నదగబలల షపక

100-118/95

తఇడడ:డ జమలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-105
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదహహసపససన
ఇఇటట ననఇ:5-106
వయససస:49
లఇ: పప
1036 RBE1225847
పపరర: అననపపరష అవనగడడ

100-118/96

భరస : బబజ
ఇఇటట ననఇ:5-105/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : కలఇ
ఇఇటట ననఇ:5-105/1
వయససస:37
లఇ: ససస స
1033 RBE2220101
పపరర: పప ఇదసగలసపషదద షపక

1025 RBE1498534
పపరర: మబషసకల పఠవన

1023 RBE2220093
పపరర: మహమమద షపక
తఇడడ:డ జజనహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-104
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషదద పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-105
వయససస:27
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషద పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-105
వయససస:23
లఇ: పప
1030 LHL2562452
పపరర: మహబగబ షపక

100-118/94

తఇడడ:డ మమమమద
ఇఇటట ననఇ:5-104
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనషమదడ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-104
వయససస:21
లఇ: ససస స
1027 RBE1519883
పపరర: జజన బబషవ పఠవన

1022 RBE1899400
పపరర: షపహనదజ షపక

1047 RBE2220143
పపరర: వనఇకటటశశరరల తఇగకళళ

100-118/116

తఇడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-109
వయససస:51
లఇ: పప
100-118/118

1050 LHL3833589
పపరర: రవజమమ తఇగకళళ

100-118/119

భరస : చనపపననయజ
ఇఇటట ననఇ:5-110
వయససస:49
లఇ: ససస స
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1051 LHL2560167
పపరర: ససబబమమ తఇగకళళ

100-118/120

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-111
వయససస:66
లఇ: ససస స
1054 RBE1665546
పపరర: నహరరక తఇగకళల

100-125/817

100-118/124

భరస : శశనవవసరవవప ఏలలగగటట
ఇఇటట ననఇ:5-113
వయససస:43
లఇ: ససస స
1063 RBE0650085
పపరర: సపషదమమ ఏలలగగటట

100-118/130

100-118/133

భరస : నరగశ దదనఇ
ఇఇటట ననఇ:5-117
వయససస:26
లఇ: ససస స
1072 RBE0136085
పపరర: ససతమమ పఇపననటట

100-118/137

100-118/140

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-120
వయససస:49
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1061 RBE0650093
పపరర: ససతమమ ఏలలగగటట

100-118/128

100-118/131

1059 RBE1177600
పపరర: ససజజత కనశశటట

100-118/126

1062 RBE0650473
పపరర: సపషదయజ ఏలలగగటట

100-118/129

1065 LHL2567584
పపరర: వనఇకటటశశరరల కనశశటట

100-118/132

తఇడడ:డ నదరవయజ
ఇఇటట ననఇ:5-116
వయససస:57
లఇ: పప

1067 RBE1519891
పపరర: నదగలకడమ సఇకలరవతడ

100-121/53

1068 RBE1225854
పపరర: నరగశ దదనఇ

100-118/134

తఇడడ:డ నరసయజ దదనఇ
ఇఇటట ననఇ:5-117
వయససస:31
లఇ: పప

1070 RBE0135574
పపరర: వనఇకయజ పఇపవననటట

100-118/135

1071 RBE0135632
పపరర: వవన పఇపననటట

100-118/136

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:5-118
వయససస:33
లఇ: ససస స

1073 RBE0415471
పపరర: ససబబబరవవప సఇకలరవతడ

100-118/138

1074 RBE2220150
పపరర: పసచచయజ సఇకలరవతడ

100-118/139

భరస : శశషయజ
ఇఇటట ననఇ:5-119
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-117/1032

తఇడడ:డ జమల పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-120
వయససస:41
లఇ: పప
100-118/142

100-118/123

తఇడడ:డ లచచయజ
ఇఇటట ననఇ:5-114
వయససస:62
లఇ: పప

1064 LHL2544591
పపరర: వనఇకవయమమ దదనఇ

1076 RBE1899657
పపరర: జజనబబష పఠవన

1056 RBE0135798
పపరర: శశనవవస రవవప పపరరమలళల

భరస : నరగఇదడ కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-113
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఎరశవనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-118
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-119
వయససస:54
లఇ: పప
1078 RBE0617530
పపరర: వనఇకట రమణ సఇకలరవతడ

100-118/125

తఇడడ:డ ససతయజ
ఇఇటట ననఇ:5-118
వయససస:73
లఇ: పప

భరస : వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-118
వయససస:63
లఇ: ససస స
1075 RBE2220168
పపరర: శశషయజ సఇకలరవతడ

1058 RBE0975518
పపరర: నరగఇదడ కనశశటట

భరస : వనఇకటటశశరరల సఇకలరవతడ
ఇఇటట ననఇ:5-116
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-121/54

100-119/263

తఇడడ:డ శశషయజ
ఇఇటట ననఇ:5-113
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-116
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-116
వయససస:34
లఇ: పప
1069 RBE1456053
పపరర: ఉమ దదనఇ

100-118/122

భరస : సపషదయజ
ఇఇటట ననఇ:5-114
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : లచచయజ
ఇఇటట ననఇ:5-115
వయససస:34
లఇ: ససస స
1066 RBE0135392
పపరర: శశనస దదనఇ

1055 RBE0135228
పపరర: నరససఇహరవవప కనశశటట

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల కనశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-113
వయససస:31
లఇ: పప
100-118/127

1053 RBE2003838
పపరర: నఖల తదజ తఇగకళల
తఇడడ:డ నరససఇహ సవశమ తఇగకళల
ఇఇటట ననఇ:5-112
వయససస:19
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-113
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషదయజ
ఇఇటట ననఇ:5-113
వయససస:42
లఇ: పప
1060 RBE1221662
పపరర: ఈశశరమమ ఏలలగగటట

100-118/121

భరస : నరససమమ రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-112
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ సవశమ తఇగకళల
ఇఇటట ననఇ:5-112
వయససస:22
లఇ: ససస స
1057 RBE0650309
పపరర: శశనవవస రవవప ఏలలగగటట

1052 RBE0650168
పపరర: నదగమణణ కనశశటట

1079 RBE0694786
పపరర: నరససఇహ సఇకలరవతడ
తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప సఇకలరవతడ
ఇఇటట ననఇ:5-120
వయససస:31
లఇ: పప

1077 LHL3833894
పపరర: కకషషయజ సఇకలరవతడ

100-118/141

తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-120
వయససస:35
లఇ: పప
100-118/143

1080 RBE0694802
పపరర: అపపసవశమ సఇకలరవతడ

100-118/144

తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-120
వయససస:32
లఇ: పప
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1081 RBE0838607
పపరర: ఏలష సఇకవశఇత

100-118/145

భరస : కకషషయజ
ఇఇటట ననఇ:5-120
వయససస:29
లఇ: ససస స
1084 RBE1163591
పపరర: శశనవవస రవవప బటడగబఇట

100-118/148

100-123/21

100-118/152

100-118/155

100-118/158

100-118/160

100-112/948

తఇడడ:డ పపదహహసపసస
ఇఇటట ననఇ:5-127
వయససస:51
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 RBE1437921
పపరర: సవయ పడసనన మఇదపవటట

1097 RBE1665660
పపరర: పపదద లకడమ వఇటల

1100 LHL2558161
పపరర: ససభబన షపక

1103 RBE2220200
పపరర: సతదసబ షపక

100-118/165

1106 RBE0882696
పపరర: చన బగరక సపషదద షపక

100-118/156

1109 LHL2541449
పపరర: జజనభబషవ పఠవన
తఇడడ:డ జమలలల
ఇఇటట ననఇ:5-127A
వయససస:42
లఇ: ససస స

1089 LHL2566545
పపరర: వనఇకటటసశరరల వఇటల

100-118/151

1092 RBE0415513
పపరర: అనదనమలణణ వఇటల

100-118/154

1095 RBE1437947
పపరర: ఝలనస రవణణ చలలలపలల

100-118/157

భరస : వనఇకటటశశరరల వఇటల
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-125/818

1098 LHL2553733
పపరర: సపషదదబ షపక

100-118/159

భరస : జజనబబషవ
ఇఇటట ననఇ:5-124
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-118/161

1101 LHL2562635
పపరర: జకషతతనబ శశక

100-118/162

భరస : చనహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-124
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-118/163

1104 LHL2544666
పపరర: జజన షపక

100-118/164

తఇడడ:డ పపదహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-126
వయససస:37
లఇ: పప
100-118/166

తఇడడ:డ రహఇతతలల
ఇఇటట ననఇ:5-126/1
వయససస:46
లఇ: పప
100-118/169

100-121/55

తఇడడ:డ గబరవయజ
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : పప ఇదసగలహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-125
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల మఇడల
ఇఇటట ననఇ:5-126
వయససస:31
లఇ: ససస స
1108 RBE2220226
పపరర: మలబబససబబన షపక

100-118/153

తఇడడ:డ చనహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-124
వయససస:39
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప మఇడల
ఇఇటట ననఇ:5-125
వయససస:26
లఇ: పప
1105 RBE1177683
పపరర: లకడమ మఇడల

1091 LHL3834181
పపరర: నరససఇహరవవప వఇటల

1086 RBE1476779
పపరర: చనన సపషదసలల వఇటల

తఇడడ:డ సపషదయజ వఇటల
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : పపదద సపషదసలల వఇటల
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:63
లఇ: ససస స

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-124
వయససస:35
లఇ: ససస స
1102 RBE1926583
పపరర: అశశక మఇడల

100-118/150

భరస : మలల కవరరరన రవవప మఇదపవటట
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపషదలల
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:42
లఇ: పప
1099 LHL2553741
పపరర: బబగఇబ షపక

1088 RBE1252675
పపరర: పపదద మలబబ ససభబన పవఠజ

100-118/147

తఇడడ:డ నరసయజ వఇటల
ఇఇటట ననఇ:5-122
వయససస:62
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషదలల
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:67
లఇ: పప
1096 RBE2220192
పపరర: గబరవయజ వఇటల

100-118/149

తఇడడ:డ మసవసన వలల జజన
ఇఇటట ననఇ:5-122A
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-123
వయససస:37
లఇ: ససస స
1093 RBE0695023
పపరర: పపదద సపషదసలల వఇటల

1085 RBE2220184
పపరర: భగలకడమ వఇటల

1083 RBE2220176
పపరర: నరససఇహరవవప సఇకలరవతడ
తఇడడ:డ సపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:5-120
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : సపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:5-122
వయససస:56
లఇ: ససస స

భరస : లకమణరవవప గరరకపవటట
ఇఇటట ననఇ:5-122
వయససస:64
లఇ: ససస స
1090 LHL3833928
పపరర: లకడమ వఇటల

100-118/146

భరస : నరససఇహ సఇకలరవతడ
ఇఇటట ననఇ:5-120
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబబ రవవప బటడగబఇట
ఇఇటట ననఇ:5-122
వయససస:39
లఇ: పప
1087 RBE1891787
పపరర: మహలకమమమ గరరకపవటట

1082 RBE1545995
పపరర: హహహమవత సఇకలరవతడ

1107 RBE2220218
పపరర: మరవబ పఠవన

100-118/168

భరస : జమలలల
ఇఇటట ననఇ:5-127
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-118/170

1110 RBE0415398
పపరర: ససభబనన పఠవన

100-118/171

భరస : జజనబబషవ
ఇఇటట ననఇ:5-127A
వయససస:37
లఇ: ససస స
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1111 RBE1218206
పపరర: వరయజ ఆలల

100-117/1033

తలల : లకడమ ఆలల
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:33
లఇ: పప
1114 RBE2220242
పపరర: రఇజజనబ పఠవన

100-118/173

100-118/176

100-118/179

100-118/182

100-118/185

100-117/1035

100-118/188

భరస : కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-135
వయససస:69
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 RBE1585348
పపరర: హససనద సయజద

1127 RBE2220283
పపరర: మహహదదదనదన న పఠవన

1130 RBE1252626
పపరర: కకటటశశరరవవప మనననల

1133 LHL2547529
పపరర: ససభబన షపక

100-118/191

1136 RBE0618520
పపరర: ఖలససఇసపషదద షపక

100-118/183

1139 RBE2220317
పపరర: శవ ఉలలల రర
తఇడడ:డ కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-135
వయససస:45
లఇ: పప

1119 RBE2220267
పపరర: సపషదద పఠవన

100-118/178

1122 RBE0804468
పపరర: జజనబబషవ సపషయద

100-118/181

1125 RBE1725027
పపరర: నదగబల షఫస పఠవన

100-118/184

తఇడడ:డ సపషదద పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-130
వయససస:20
లఇ: పప
100-118/186

1128 RBE1498211
పపరర: ఆయళష పఠవన

100-123/22

తఇడడ:డ సపషదద పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-130
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-118/187

1131 LHL3863339
పపరర: సపషదదరవవప కలల
ల రర

100-129/8

తఇడడ:డ నరశఇహ
ఇఇటట ననఇ:5-131
వయససస:34
లఇ: పప
100-118/189

1134 RBE0617613
పపరర: చఇతపలల రగషవమ బబగఇ షపక

100-118/190

భరస : మసవసనశల
ఇఇటట ననఇ:5-134
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-118/192

తఇడడ:డ అబబసలల
ఇఇటట ననఇ:5-134
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-118/194

100-118/175

తలల : మహబగబ
ఇఇటట ననఇ:5-130
వయససస:31
లఇ: పప

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

తఇడడ:డ చన హహసపసన సవ
ఇఇటట ననఇ:5-134
వయససస:35
లఇ: పప
1138 RBE2220309
పపరర: నరసమమ ఉలలల రర

100-118/180

తఇడడ:డ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-131
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : సతదసరవన న
ఇఇటట ననఇ:5-133
వయససస:49
లఇ: ససస స
1135 RBE0618090
పపరర: చఇతపలల మసవసనశల షపక

1121 RBE0721894
పపరర: రససల బబగఇ పఠవన

1116 LHL2563732
పపరర: సపషదదబ పఠవన

భరస : మహహదదదనదన న
ఇఇటట ననఇ:5-129
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబషసకలలన న
ఇఇటట ననఇ:5-130
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరసయజ మనననఇ
ఇఇటట ననఇ:5-131
వయససస:36
లఇ: పప
1132 RBE2220291
పపరర: సపషదదబ పఠవన

100-118/177

భరస : నదగగర సయజద
ఇఇటట ననఇ:5-130
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : మహహదదదనదన న
ఇఇటట ననఇ:5-130
వయససస:59
లఇ: ససస స
1129 RBE1218198
పపరర: కకటటశశర రవవప మనననఇ

1118 LHL3833290
పపరర: జజనబబషవ పఠవన

100-118/172

భరస : చనససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-128/1
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-130
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మధదన ఖలన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-130
వయససస:42
లఇ: పప
1126 RBE2220275
పపరర: మహబగబ పఠవన

100-118/174

తఇడడ:డ సపషదతళళ పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-129
వయససస:29
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహహదదదన
ఇఇటట ననఇ:5-130
వయససస:36
లఇ: పప
1123 RBE1356410
పపరర: సపషదద పఠవన

1115 RBE2220259
పపరర: మసవసనశల పఠవన

1113 RBE2220234
పపరర: సపతత బబడక షపక
భరస : మలబబససబబన
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మబషసకల
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:64
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసవసనశల
ఇఇటట ననఇ:5-128/1
వయససస:38
లఇ: పప
1120 LHL3834272
పపరర: చనసపషదద పఠవన

100-117/1034

భరస : వరరహ ఆలల
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : మసవసనశల
ఇఇటట ననఇ:5-128
వయససస:59
లఇ: ససస స
1117 LHL2564433
పపరర: చనససభబన పఠవన

1112 RBE1218214
పపరర: సపషదమమ ఆలల

1137 RBE0618561
పపరర: గబడఇబ షపక

100-118/193

భరస : ఖలససఇసపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-134
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-118/195

1140 LHL2552115
పపరర: సపషదమమ ఉలలల రర

100-118/244

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:5-135
వయససస:35
లఇ: ససస స
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1141 RBE0882712
పపరర: దసరవర పడసవద పససపపలలటట

100-118/245

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-135
వయససస:30
లఇ: పప
1144 RBE0838565
పపరర: ససమత పససపపలలటట

100-118/248

100-118/251

100-118/254

100-118/257

100-119/29

100-118/262

100-118/265

100-118/267

100-118/258

1157 LHL2543601
పపరర: ఛఇదడఇ గరరకపవటట

1160 LHL2542348
పపరర: చతననమమ కకసనద

100-121/56

1149 LHL2542751
పపరర: నరసమమ గగడ

1152 RBE2220358
పపరర: నసరర హన షపక

1155 RBE1530419
పపరర: గరసజ బ పఠవన

100-118/260

1158 RBE2220374
పపరర: మబన గరరకపవటట

1169 RBE1296012
పపరర: శశశలజ గడడబబ యన
తలల : వర రవఘవమమ
ఇఇటట ననఇ:5-145
వయససస:29
లఇ: ససస స

100-118/256

100-118/259

100-118/261

తఇడడ:డ సతజఇ
ఇఇటట ననఇ:5-141
వయససస:59
లఇ: పప
100-118/263

1161 LHL2543619
పపరర: నదగగశశరరవవప కకసన

100-118/264

తఇడడ:డ రవమయజ
ఇఇటట ననఇ:5-142
వయససస:40
లఇ: పప

100-116/1093 1164 RBE1296004
1163 RBE1426015
పపరర: మమన మహమమద అల షపక
పపరర: రమలదదవ గబఇడద

1166 RBE1546050
పపరర: పపదద సపషదదవవల మమన

100-118/253

భరస : నదగగర వల పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-139
వయససస:28
లఇ: ససస స

100-118/266

తలల : వర రవఘవమమ
ఇఇటట ననఇ:5-144
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-118/268

తఇడడ:డ మహమమద మమన
ఇఇటట ననఇ:5-144
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహమమద అల షపషక మమన
ఇఇటట ననఇ:5-144
వయససస:22
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 RBE1226449
పపరర: నగగల మరవ షపక

100-118/250

భరస : ఖలససఇసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-138
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మమన ఇమలఇస షపక
ఇఇటట ననఇ:5-144
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : మమన మహమమద అల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-144
వయససస:45
లఇ: ససస స
1168 RBE1519768
పపరర: పపదద సపషదదవల షపషక మమన

100-118/255

భరస : రవమయజ
ఇఇటట ననఇ:5-142
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-142
వయససస:74
లఇ: పప
1165 RBE1426122
పపరర: మమన మసవసన బ షపక

1151 RBE1725183
పపరర: సవయ ససదర దరర పససపపలలటట

1146 RBE2220341
పపరర: శశనవవసరవవప పససలలటట

భరస : రవమబలల
ఇఇటట ననఇ:5-137
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతజఇ
ఇఇటట ననఇ:5-140
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ రవమయజ ాౌ
ఇఇటట ననఇ:5-142
వయససస:36
లఇ: ససస స
1162 LHL2547297
పపరర: రవమయజ కకసనద

100-118/252

తఇడడ:డ ఖలససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-139
వయససస:28
లఇ: పప

భరస : సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-139
వయససస:37
లఇ: ససస స
1159 LHL2542330
పపరర: రమలదదవ కకసనద

1148 RBE0804484
పపరర: శవ పససపపలలటట

100-118/247

తఇడడ:డ పపదగగపయజ
ఇఇటట ననఇ:5-136
వయససస:48
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-137
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-138
వయససస:58
లఇ: పప
1156 RBE1633759
పపరర: హహసపషన బ షపక

100-118/249

తఇడడ:డ చన వనఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:5-136/1
వయససస:28
లఇ: పప

తఇడడ:డ యలల మఇద
ఇఇటట ననఇ:5-137
వయససస:77
లఇ: పప
1153 RBE2220366
పపరర: ఖలససఇసవహహబ షపక

1145 RBE2220333
పపరర: లకకమఅననపపరష పససలలటట

1143 LHL2543023
పపరర: మహబససభబన పఠవన
తఇడడ:డ హహసపసనదసహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-136
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-136
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : చన వనఇకటటశశరళళ
ఇఇటట ననఇ:5-136/1
వయససస:41
లఇ: ససస స
1150 LHL2542819
పపరర: రవమబలల గగడ

100-118/246

భరస : వరయజ
ఇఇటట ననఇ:5-135A
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-136
వయససస:42
లఇ: ససస స
1147 RBE0804476
పపరర: లలత పససపపలలటట

1142 RBE2220325
పపరర: అచచమమ ఉలలల రర

1167 RBE1663723
పపరర: మహమమద అల మమన

100-120/32

తఇడడ:డ సపషబ
ఇఇటట ననఇ:5-144
వయససస:47
లఇ: పప
100-118/269

1170 RBE0838615
పపరర: సపషదదరవవప మలగఇ

100-118/270

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-146
వయససస:29
లఇ: పప
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1171 RBE2220382
పపరర: రఇజజనబ పఠవన

100-118/271

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:5-146A
వయససస:42
లఇ: ససస స
1174 RBE2220416
పపరర: మహబగబ పఠవన

100-118/274

100-118/277

100-118/279

100-118/282

100-118/285

100-118/288

100-118/291

తఇడడ:డ హహసపసనదస
ఇఇటట ననఇ:5-153
వయససస:46
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE0961475
పపరర: రవహహ మబననసవ షపక

1187 RBE0883538
పపరర: జకకరవ షపక

1190 RBE1114537
పపరర: ససబబలకడమ కమమ

1193 RBE1426130
పపరర: మరవబ సయజద

100-118/294

1196 RBE1304484
పపరర: మమలలల షపక

100-118/283

1199 RBE0721910
పపరర: జమలలబ పఠవన
భరస : లలలహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-153
వయససస:42
లఇ: ససస స

1179 RBE1887587
పపరర: జన షరరఫ సయజద

100-115/721

1182 RBE0838623
పపరర: లకకమ మలగఇ

100-118/281

1185 RBE1545961
పపరర: అయయషవ షపక

100-118/284

తఇడడ:డ మహహదదదన పసరవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-149
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-118/286

1188 RBE0942482
పపరర: నదగగర సపషయద

100-118/287

తఇడడ:డ వవల సపషయద
ఇఇటట ననఇ:5-151
వయససస:30
లఇ: పప
100-118/289

1191 RBE1164805
పపరర: ససభబన షపక

100-118/290

తఇడడ:డ షపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-151
వయససస:27
లఇ: పప
100-118/292

1194 RBE2220440
పపరర: మహబగబ సయజద

100-118/293

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:5-151A
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-118/295

తఇడడ:డ చనన మసవసన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-152
వయససస:38
లఇ: పప
100-118/297

100-118/276

భరస : నదరవయణ
ఇఇటట ననఇ:5-148
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనబబషవ సయజద
ఇఇటట ననఇ:5-151-1
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-152
వయససస:82
లఇ: ససస స
1198 RBE0721902
పపరర: లలలఅహమద పఠవన

100-118/280

భరస : వనఇకట రమణ కమమ
ఇఇటట ననఇ:5-151
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వల
ఇఇటట ననఇ:5-151/1
వయససస:35
లఇ: పప
1195 RBE0416263
పపరర: ససలలరరబ షపక

1181 RBE0136150
పపరర: మదదన బబష సయజద

1176 RBE2220432
పపరర: సపషదద పఠవన

తఇడడ:డ మదదన బబష సయజద
ఇఇటట ననఇ:5-148
వయససస:21
లఇ: పప

భరస : జజన బబష
ఇఇటట ననఇ:5-151
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల కమమ
ఇఇటట ననఇ:5-151
వయససస:44
లఇ: పప
1192 LHL2564425
పపరర: ఖలససఇసపషదద సయజద

100-118/278

భరస : నదగబల మరవ
ఇఇటట ననఇ:5-149
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : చనన సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-150
వయససస:52
లఇ: ససస స
1189 RBE1114529
పపరర: వనఇకట రమణ కమమ

1178 RBE1455923
పపరర: మహమమద శరరఫ షపక

100-118/273

తఇడడ:డ అలలలభకఖలన
ఇఇటట ననఇ:5-147
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ మమలలల
ఇఇటట ననఇ:5-148
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : పరరసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-149
వయససస:57
లఇ: ససస స
1186 RBE1225813
పపరర: జజనమమ షపక

100-118/275

తఇడడ:డ బబడతడ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-147/1
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : మదదన బబష సయజద
ఇఇటట ననఇ:5-148
వయససస:39
లఇ: ససస స
1183 LHL2559151
పపరర: మహహదదదనబ షపక

1175 RBE2220424
పపరర: జజనబ పఠవన

1173 RBE2220408
పపరర: వల పఠవన
తఇడడ:డ లలలహమమదస
ఇఇటట ననఇ:5-146A
వయససస:46
లఇ: పప

భరస : అలలలభకఖలన
ఇఇటట ననఇ:5-147
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద శరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-147/1
వయససస:29
లఇ: ససస స
1180 RBE0135905
పపరర: మలబబల సయజద

100-118/272

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:5-146A
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-147
వయససస:43
లఇ: ససస స
1177 RBE1437848
పపరర: షరరఫవ షపక

1172 RBE2220390
పపరర: సపషదదబ పఠవన

1197 RBE1403633
పపరర: సపషదబ షపక

100-118/296

భరస : మమలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-152
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-118/298

1200 RBE0839696
పపరర: వనఇకటటశశరరల కకపపపల

100-118/299

తఇడడ:డ అపపయలజ
ఇఇటట ననఇ:5-153
వయససస:50
లఇ: పప
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1201 LHL2544393
పపరర: ఖలససఇసపషదద పఠవన

100-118/300

తఇడడ:డ హహసపసనదస
ఇఇటట ననఇ:5-154/1
వయససస:47
లఇ: పప
1204 RBE1177626
పపరర: శశనవవస రవవప కటట మగరర

100-118/303

100-123/530

100-118/308

100-118/311

100-118/314

100-118/317

100-118/320

తఇడడ:డ రవమయజ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:60
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 RBE0617860
పపరర: సపషదదవల షపక

1217 RBE1225730
పపరర: మసవసన బ షపక

1220 RBE1886944
పపరర: జన బబష షపక

1223 LHL3834256
పపరర: గబరజజలలతఫసబ షపక

100-118/323

1226 RBE1498690
పపరర: గగపస కకకకకర

100-118/312

1229 LHL2552172
పపరర: పపదబడహమయజ తతట
తఇడడ:డ రగశయజ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:42
లఇ: పప

100-118/307

1212 RBE0618447
పపరర: సపషదతలల షపక

100-118/310

1215 RBE0804492
పపరర: మల
మ బబలల షపక

100-118/313

భరస : సపషదదవల
ఇఇటట ననఇ:5-159
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-118/315

1218 RBE1724616
పపరర: జజన బబష షపక

100-118/316

తఇడడ:డ మమలలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-159
వయససస:23
లఇ: పప
100-118/318

1221 RBE2220465
పపరర: జమలలబ షపక

100-118/319

భరస : ససలలరవస
ఇఇటట ననఇ:5-159
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-118/321

1224 LHL2553527
పపరర: హహసపసనబ షపక రగగబలగడడ

100-118/322

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:5-161
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-118/324

తఇడడ:డ కకటటశశర రవవప కకకకకర
ఇఇటట ననఇ:5-162
వయససస:27
లఇ: పప
100-118/326

1209 RBE0975534
పపరర: నగగల రవవప వవల షపక

తఇడడ:డ మహబబ
ఇఇటట ననఇ:5-158
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-160
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-162
వయససస:37
లఇ: ససస స
1228 LHL2546927
పపరర: రగశయజ తతట

100-118/309

తఇడడ:డ ససలలరరసవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-159
వయససస:31
లఇ: పప

తఇడడ:డ హహసపసనదస
ఇఇటట ననఇ:5-160
వయససస:44
లఇ: పప
1225 LHL2549137
పపరర: భగలకడమ మనననఇ

1211 LHL3833829
పపరర: జజనమమ షపక

100-118/305
1206 RBE2220457
పపరర: చనజజనహమమద షపకలజలకఇటట

తఇడడ:డ హహసపసన స షపక
ఇఇటట ననఇ:5-157
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : జజన భబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-159
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-159
వయససస:20
లఇ: పప
1222 LHL3834223
పపరర: గబరజజలససభబన షపక

100-118/306

తఇడడ:డ ససలలరవస
ఇఇటట ననఇ:5-159
వయససస:35
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-159
వయససస:31
లఇ: పప
1219 RBE1724772
పపరర: జన బబష షపక

1208 RBE0975526
పపరర: నదసర బ షపక

100-118/302

తఇడడ:డ మహబబ షపకలజలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : సపషదతలల
ఇఇటట ననఇ:5-158
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపషదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-158
వయససస:29
లఇ: పప
1216 RBE1225714
పపరర: జజనబబషవ షపక

100-118/304

భరస : నదగగర వవల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-157
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమమద షరరఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-157/1
వయససస:28
లఇ: పప
1213 RBE1177634
పపరర: సపషదద షపక

1205 RBE1747658
పపరర: నరససఇహరవవప పపరరమళల

1203 RBE1177618
పపరర: భగలకడమ కటట మగరర
భరస : శశనవవసరవవప కటట మగరర
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశశయజ పపరరమళల
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఆఇజననయ రకడడడ ఈద
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:35
లఇ: పప
1210 RBE1437897
పపరర: మహబగబ ససభబన షపక

100-118/301

భరస : ఖలససఇసపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-154/1
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరవవప కటట మగరర
ఇఇటట ననఇ:5-155
వయససస:35
లఇ: పప
1207 RBE1477009
పపరర: ససవవరకడడడ ఈద

1202 LHL2562924
పపరర: లతబబ పఠవన

1227 RBE1529270
పపరర: వనఇకట నరసమమ కకకకకర

100-118/325

భరస : గగపస కకకకకర
ఇఇటట ననఇ:5-162
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-118/327

1230 LHL2552198
పపరర: చనబడహమయజ తతట

100-118/328

తఇడడ:డ రగశయజ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:35
లఇ: పప
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1231 LHL2561496
పపరర: చనసపషదమమ తతట

100-118/329

భరస : రగశయజ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:55
లఇ: ససస స
1234 RBE0882761
పపరర: మరవ వల షపక

100-118/332

1235 RBE1088716
పపరర: మలబబలలల షపక

100-118/335

1238 RBE1304591
పపరర: ఆషవబ బఇదతల

తఇడడ:డ అబబదల నబ బఇదతల
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:28
లఇ: పప
100-119/264

100-118/342

100-118/345

100-118/348

భరస : మరవ వల సయజద
ఇఇటట ననఇ:5-171/1
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1250 RBE1177659
పపరర: ఆషవ షపక

1253 RBE2220499
పపరర: షఫసయల షపక

100-118/351

1256 LHL2555936
పపరర: హసనబ సయజద

100-118/340

1259 LHL3834330
పపరర: చన ఖలససమలల షపక
తఇడడ:డ చనషసలలర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-173
వయససస:44
లఇ: పప

1239 RBE1304609
పపరర: అబబదల నబ బఇదతల

100-118/337

1242 LHL3833282
పపరర: లలలబరగగబలగడడ షపక

100-118/339

1245 RBE2220473
పపరర: నసరవరబ షపక

100-118/341

భరస : సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-167
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-118/343

1248 RBE0838631
పపరర: శశనవవసరవవప పవపననటట

100-118/344

తఇడడ:డ వనఇగయజ
ఇఇటట ననఇ:5-169
వయససస:38
లఇ: పప
100-118/346

1251 RBE1219162
పపరర: శవయజ ఉపప డడ

100-118/347

తఇడడ:డ ససబబబరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-169
వయససస:33
లఇ: పప
100-118/349

1254 LHL2553519
పపరర: వరమమ గరరకపవటట

100-118/350

భరస : కకషషయజ గరరకపవటట
ఇఇటట ననఇ:5-171
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-118/352

భరస : చనజజనస
ఇఇటట ననఇ:5-171/1
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-118/354

100-118/334

తఇడడ:డ మరవవల
ఇఇటట ననఇ:5-166
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : హహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-170
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనసపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-171/1
వయససస:47
లఇ: పప
1258 RBE1082221
పపరర: షరరఫవ సయజద

100-118/338

భరస : రఇజజన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-169
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : శవయజ
ఇఇటట ననఇ:5-169
వయససస:28
లఇ: ససస స
1255 LHL2549624
పపరర: పపదగవరల పవటటచనజజనస

1247 RBE2220481
పపరర: రఇజజనబ షపక

1236 RBE1221647
పపరర: సఇధజ తతట

తఇడడ:డ నననన సవహహబ బఇదతల
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : బబడద
ఇఇటట ననఇ:5-168
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జమలల సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-169
వయససస:29
లఇ: పప
1252 RBE1219170
పపరర: నదగలకడమ ఉపప డడ

100-118/336

తఇడడ:డ మరవ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-167
వయససస:57
లఇ: పప

తఇడడ:డ మరవసవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-168
వయససస:54
లఇ: పప
1249 RBE1177642
పపరర: రఇజజన వల షపక

1244 RBE1221621
పపరర: సపషదస షపక

100-118/331

భరస : పపదద బడహమయజ తతట
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సవయబబ
ఇఇటట ననఇ:5-166
వయససస:47
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-166
వయససస:33
లఇ: పప
1246 LHL2561371
పపరర: రగతతలగడడ షపక బబడద

100-118/333

భరస : అబబదల నబ బఇదతల
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:45
లఇ: ససస స

100-120/809 1241 LHL3833027
1240 RBE0955478
పపరర: మహమమద అమర బఇదతల
పపరర: మరవ వల షపక రగగబలగడడ

1233 RBE0882746
పపరర: రగగబలగడడ జకషలదదన షపక
తఇడడ:డ బగడడస
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : మరవ వవల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : చననబడహమయజ తతట
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:36
లఇ: ససస స

1243 RBE2480127
పపరర: హహసపన షపక

100-118/330

భరస : జకషలదదన
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబడద సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-165
వయససస:30
లఇ: పప
1237 RBE1221654
పపరర: చనననరసమమ తతట

1232 RBE0882738
పపరర: రగగబలగడడ వలయబ షపక

1257 RBE1082205
పపరర: మరవ వల సయజద

100-118/353

తఇడడ:డ చనన సపషదద సయజద
ఇఇటట ననఇ:5-171/1
వయససస:35
లఇ: పప
100-118/355

1260 LHL3834413
పపరర: హహసపసనబ షపక

100-118/356

భరస : చనఖలససమలల
ఇఇటట ననఇ:5-173
వయససస:35
లఇ: ససస స
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1261 RBE0416289
పపరర: అజగర బ షపక

100-118/357

భరస : చనషసలలర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-173
వయససస:49
లఇ: ససస స
1264 RBE0975567
పపరర: జజన బబషవ షపక

100-118/360

100-118/56

100-118/365

1268 LHL2545457
పపరర: నదగబలలషసదద షపక

1271 RBE2220515
పపరర: ఫవతమగన షపక

100-118/368

1274 LHL2545788
పపరర: మదదరరబ షపకర లరజజల

తఇడడ:డ మబసలయజ బబ మమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5-176
వయససస:60
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-176
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-118/374
1279 RBE1252683
పపరర: లకడమ తరరపఠమమ
బబ మమనబబ ఈన
భరస : వనఇకవటరవమయజ బబ మమనబబ ఈన
ఇఇటట ననఇ:5-176
వయససస:29
లఇ: ససస స

1280 RBE2220531
పపరర: అకకమమ మలదరవజ

తఇడడ:డ నదగగసవశరవవ బబ మమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5-177
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ మతస యజ బబ మమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5-177
వయససస:63
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-118/366

100-118/369

1289 RBE0721936
పపరర: సపషదదబ షపక కకదమగబఇడల
భరస : సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-179
వయససస:63
లఇ: ససస స

1269 RBE1611649
పపరర: హససన షపక

100-118/364

1272 RBE2220523
పపరర: ఖలససఇ షపక

100-118/367

1275 RBE0882803
పపరర: వనఇకటససవ బబ మమనబబ యన

100-118/370

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరల బబ మమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5-176
వయససస:35
లఇ: పప
100-118/372

1278 RBE1081439
పపరర: వనఇకవటరవమయజ
బబ మమనబబ ఈన
తఇడడ:డ వనఇకటటససససస బబ మమనబబ ఈన
ఇఇటట ననఇ:5-176
వయససస:36
లఇ: పప

100-118/373

100-118/375

1281 RBE2220549
పపరర: శశనస మలదరవజ

100-118/376

తఇడడ:డ కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-176A
వయససస:49
లఇ: పప
100-118/378

100-118/381

తఇడడ:డ చఇదడయజ
ఇఇటట ననఇ:5-179
వయససస:49
లఇ: పప
100-118/383

100-118/362

తఇడడ:డ రవజషవ
ఇఇటట ననఇ:5-175
వయససస:59
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరవవప బబ మమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5-177
వయససస:29
లఇ: ససస స

100-118/380 1286 RBE0416495
1285 RBE1401637
పపరర: నదగగసవశరవవ బబ మమనబబ యన
పపరర: శశనవవసరవవప లఇబబ

1266 RBE1295899
పపరర: ఇమలమ బ షపక

భరస : నదగబలశశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-175
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:5-176A
వయససస:44
లఇ: ససస స

100-118/377 1283 RBE1304567
1282 RBE1304526
పపరర: నరససఇహరవవప బబ మమనబబ యన
పపరర: జజజత బబ మమనబబ యన

తఇడడ:డ సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-179
వయససస:38
లఇ: పప

100-118/363

తలల : సపషదస
ఇఇటట ననఇ:5-176
వయససస:35
లఇ: పప

100-118/371 1277 RBE0942490
1276 RBE0882829
పపరర: వనఇకటటసశరరల బబ మమనబబ యన
పపరర: నదగగఇదడఇ బబ మమనబబ యన

100-118/359

భరస : అమర బబషవ
ఇఇటట ననఇ:5-174
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : ఖలససఇ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-175
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసనదసహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-176
వయససస:37
లఇ: పప

1288 RBE0618546
పపరర: ససభబన షపక కకదమగబఇడల

100-118/361

తఇడడ:డ ఖలససఇసవ
ఇఇటట ననఇ:5-175
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : అలబబ శ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-175
వయససస:22
లఇ: ససస స
1273 LHL2545762
పపరర: సపషదద వల షపక గబరజజల

1265 RBE2220507
పపరర: గబఇటటరర చనషసలలర షపక

1263 RBE0975559
పపరర: జలలకవ షపక
భరస : మసవసన వవల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-173
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనషపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-173
వయససస:54
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలససఇ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/175
వయససస:28
లఇ: పప
1270 RBE1926344
పపరర: ఫవతమ షపక

100-118/358

భరస : జజన బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-173
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-173
వయససస:34
లఇ: పప
1267 RBE1412170
పపరర: అలల బక షపక

1262 RBE0975542
పపరర: ఖలససఇబ షపక

1284 RBE1401181
పపరర: పదమ బబ మమనబబ యన

100-118/379

భరస : నదగగసవశరవవ బబ మమనబబ యన
ఇఇటట ననఇ:5-177
వయససస:58
లఇ: ససస స
1287 RBE0416529
పపరర: సపషదద షపక కకదమగబఇడల

100-118/382

తఇడడ:డ జజన అహమద
ఇఇటట ననఇ:5-179
వయససస:73
లఇ: పప
100-118/384

1290 RBE2220556
పపరర: కకటటశశరమమ లఇబబ

100-118/385

భరస : శశనవవసరవవప లఇబబ
ఇఇటట ననఇ:5-179
వయససస:45
లఇ: ససస స
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1291 RBE2220564
పపరర: మలణణకజఇ లఇబబ

100-118/386

భరస : రగశయజ
ఇఇటట ననఇ:5-179
వయససస:74
లఇ: ససస స
1294 RBE1724665
పపరర: రవజగశ లఇబబ

100-118/389

100-118/392

100-118/395

100-118/398

100-118/401

100-118/404

100-118/407

100-118/410

100-118/399

1307 RBE2220614
పపరర: పపదలకమయజ ససరఇ

1310 RBE0416867
పపరర: గరసప మహహదద న షపక

1313 RBE2220648
పపరర: హనఫవ షపక

1316 RBE1252469
పపరర: భవవన అలశశటట

100-118/413

1319 RBE1585298
పపరర: పపననయజ మగనదననరర

1299 LHL2548824
పపరర: రహహమగన షపక

100-118/394

1302 LHL2542843
పపరర: శశనవవసరవవప ససరఇ

100-118/397

1305 RBE1082155
పపరర: రవమలసపషదమమ ససరఇ

100-118/400

భరస : చనన లకమయజ ససరఇ
ఇఇటట ననఇ:5-183
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-118/402

1308 RBE2220622
పపరర: అనఇతరవమబలల ససరఇ

100-118/403

తఇడడ:డ వనఇకటపపయజ
ఇఇటట ననఇ:5-183
వయససస:69
లఇ: పప
100-118/405

1311 RBE0975575
పపరర: జజన బబగమ షపక

100-118/406

భరస : బబడద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-184
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-118/408

1314 RBE2220655
పపరర: ససభబన షపక

100-118/409

తఇడడ:డ మసవసనదసహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-185
వయససస:48
లఇ: పప
100-118/411

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:33
లఇ: ససస స

భఇధసవప: సతజనదరవయణ మగనదననరర
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:58
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 LHL2544138
పపరర: చనలకమయజ ససరఇ

100-118/391

తఇడడ:డ అనఇతరవమబలల
ఇఇటట ననఇ:5-183
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-185
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబయజ
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:37
లఇ: పప
1318 RBE1546027
పపరర: మఇగమమ మగనదననరర

100-118/396

తఇడడ:డ మసవసనదసహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-184
వయససస:42
లఇ: పప

భరస : మసవసనదసహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-184
వయససస:74
లఇ: ససస స
1315 LHL2542041
పపరర: వనఇకటటశశరరల ఆలశశటట

1301 RBE0416354
పపరర: సపషదసలల మలదరవజ

1296 RBE1926435
పపరర: నదగబల మరవ షపక

భరస : చననదగబలమరవవల
ఇఇటట ననఇ:5-181/1
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అనఇతరవమబలల
ఇఇటట ననఇ:5-183
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసవసనదస
ఇఇటట ననఇ:5-184
వయససస:35
లఇ: పప
1312 RBE2220630
పపరర: జమలల బ షపక

100-118/393

తఇడడ:డ అనఇతరవమబలల
ఇఇటట ననఇ:5-183
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : అనఇతరవమబలల
ఇఇటట ననఇ:5-183
వయససస:59
లఇ: ససస స
1309 LHL3834090
పపరర: బబడత షపక

1298 RBE2220580
పపరర: పపదనదగబల మరవవల షపక

100-118/388

తఇడడ:డ నదగబల మరవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-181
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-182
వయససస:50
లఇ: పప

భరస : పపదలకమయజ
ఇఇటట ననఇ:5-183
వయససస:37
లఇ: ససస స
1306 RBE2220606
పపరర: వనఇకటడవమమ ససరఇ

100-118/390

తఇడడ:డ మసవసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-181
వయససస:45
లఇ: పప

తఇడడ:డ మసవసన వల
ఇఇటట ననఇ:5-181A
వయససస:42
లఇ: పప
1303 LHL2542892
పపరర: వనఇకటరమణ ససరఇ

1295 RBE1909688
పపరర: మరవవల షపక

1293 RBE1177667
పపరర: చఇదడ లఇబబ
తఇడడ:డ రగశయజ లఇబబ
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:43
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద నదగబల మర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-181
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : పపదనదగబల మరవవల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-181
వయససస:42
లఇ: ససస స
1300 RBE2220598
పపరర: చననదగబల మరవవల షపక

100-118/387

భరస : చఇదడయజ
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చఇదడ లఇబబ
ఇఇటట ననఇ:5-180
వయససస:20
లఇ: పప
1297 RBE2220572
పపరర: జజన బ షపక

1292 LHL2562130
పపరర: జజజ నససఇదరర లఇబబ

100-118/412
1317 RBE1529338
పపరర: సతజనదరవయణ మబనననసరర

తఇడడ:డ పపననయజ మబనననసరర
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:30
లఇ: పప
100-118/414

తఇడడ:డ సతజనదరవయణ మగనదననరర
ఇఇటట ననఇ:5-186
వయససస:61
లఇ: పప

1320 LHL2543775
పపరర: శశనవవసరవవప ఆలశశటట

100-118/415

తఇడడ:డ ససబబయజ
ఇఇటట ననఇ:5-187
వయససస:42
లఇ: పప
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1321 LHL3833936
పపరర: గగవఇదమమ ఆలశశటట

100-118/416

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-187
వయససస:37
లఇ: ససస స
1324 RBE2519098
పపరర: ససబబయజ అలసపటట

100-118/1116

100-118/420

100-118/423

100-118/426

100-118/429

100-118/432

100-118/478

భరస : గరస మమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:5-203
వయససస:44
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 LHL2545770
పపరర: ఖలససఇబ షపకలజలకఇటట

1337 RBE0415992
పపరర: ఫవతమల బ జలకఇటట షపక

1340 RBE0975583
పపరర: జకషనదబ షపక

1343 RBE0415828
పపరర: నదగగర వల గబరజజల

100-118/481

1346 RBE1218008
పపరర: వనఇకటటశశరరల జఇగవల

100-118/427

1349 RBE1498617
పపరర: షవకకర షపక
భరస : జజన బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-203
వయససస:30
లఇ: ససస స

1329 RBE1891886
పపరర: జజన బఇవనష షపక

100-118/422

1332 RBE1611623
పపరర: శరరష దదసరర

100-118/425

1335 RBE2220671
పపరర: హజరరదదదన షపకలజలకఇటట

100-118/428

తఇడడ:డ మహబబ
ఇఇటట ననఇ:5-194
వయససస:44
లఇ: పప
100-118/430

1338 LHL2556033
పపరర: మహబగబ షపక

100-118/431

భరస : మసవసనశల
ఇఇటట ననఇ:5-196
వయససస:45
లఇ: ససస స
100-118/433

1341 RBE2220705
పపరర: హహసపసనబ షపకలగబరజజల

100-118/477

భరస : సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-198
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-118/479

1344 RBE0473025
పపరర: షకకల గబరజజల

100-118/480

భరస : నదగగర వల
ఇఇటట ననఇ:5-200
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-117/1036

తఇడడ:డ రవమబలల జఇగవల
ఇఇటట ననఇ:5-203
వయససస:58
లఇ: పప
100-118/483

100-118/419

భరస : అనల దదసరర
ఇఇటట ననఇ:5-193
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసపసన సవ
ఇఇటట ననఇ:5-200
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబబ
ఇఇటట ననఇ:5-202
వయససస:49
లఇ: పప
1348 LHL2551976
పపరర: లలలలబ షపకల

100-118/424

భరస : జజన బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-197
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హసనహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-198
వయససస:45
లఇ: పప
1345 RBE2220721
పపరర: గరస మమహహదద న షపకల

1331 LHL2545796
పపరర: జజనబ షపక గబరజజల

1326 LHL2545812
పపరర: మహబగబ షపకలజలకఇటట

భరస : సపషదలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-188
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మలబబ ససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-195
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవపససవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-196
వయససస:55
లఇ: పప
1342 RBE2220713
పపరర: సపషదద షపకలగబరజజల

100-118/421

భరస : హజరరదదదన
ఇఇటట ననఇ:5-194
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : చనజజనహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-195
వయససస:44
లఇ: ససస స
1339 LHL2556090
పపరర: మసవసనశల షపక

1328 LHL3834579
పపరర: అలలలబక పఠవన

100-118/418

భరస : మహబబ
ఇఇటట ననఇ:5-187A
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : మహబబ
ఇఇటట ననఇ:5-193
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనమయల
ఇఇటట ననఇ:5-193
వయససస:56
లఇ: పప
1336 LHL2545820
పపరర: దరరయలబ షపకలజలకఇటట

100-119/30

తఇడడ:డ లలలహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-188
వయససస:49
లఇ: పప

భరస : శశనవవస రకడడడ యరసవన
ఇఇటట ననఇ:5-191
వయససస:38
లఇ: ససస స
1333 RBE2220663
పపరర: మహబబ షపక గబరజజల

1325 RBE1633692
పపరర: శశకవఇత అలశశటట

1323 RBE1990837
పపరర: అలశశటట ససబబయజ
తఇడడ:డ పపలల యజ
ఇఇటట ననఇ:5-187
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప అలశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-187
వయససస:24
లఇ: పప

భరస : అలలలబక
ఇఇటట ననఇ:5-188
వయససస:43
లఇ: ససస స
1330 RBE1304518
పపరర: కలపన యరసవన

100-118/417

తఇడడ:డ శశనస అలశశటట
ఇఇటట ననఇ:5-187
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపలల యజ అలసపటట
ఇఇటట ననఇ:5-187
వయససస:73
లఇ: పప
1327 LHL2553543
పపరర: సపషదదబ పఠవన

1322 RBE1725043
పపరర: వనణబ అలశశటట

1347 LHL2544328
పపరర: జజనబబషవ షపక

100-118/482

తఇడడ:డ చఇతపలల జజనహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-203
వయససస:35
లఇ: పప
100-118/484

1350 RBE2220739
పపరర: ఫవతమగన షపకల

100-118/485

భరస : జజనహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-203
వయససస:64
లఇ: ససస స
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1351 RBE2220747
పపరర: జజనహమమద షపకల

100-118/486

తఇడడ:డ చఇతపలల మసవసన
ఇఇటట ననఇ:5-203
వయససస:69
లఇ: పప
1354 RBE1225870
పపరర: షకకలల షపక

100-118/489

100-118/491

100-118/492

100-118/495

100-118/498

100-118/501

100-118/504

తఇడడ:డ రవమమగరరస
ఇఇటట ననఇ:5-217
వయససస:38
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 RBE0975609
పపరర: బబ రవశ జలల షపక

1367 LHL2567576
పపరర: పదమ పససపపలలటట

1370 LHL2553683
పపరర: మహబగబ బ షపక

1373 RBE1664101
పపరర: అశశక మఇడల

100-118/505

1376 RBE2220796
పపరర: వనఇకటనరసమమ మఇడల

100-118/496

1379 RBE0617993
పపరర: వజయలకడమ యలరసవన
భరస : బడహమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-217
వయససస:48
లఇ: ససస స

1359 RBE1108639
పపరర: మరవమహహదద న షపక

100-120/33

1362 RBE0415984
పపరర: జజన బబషవ షపక తఇడద

100-118/494

1365 RBE1498492
పపరర: మహమమద రఫస బబ రవశ షపక

100-118/497

తఇడడ:డ జలలన బబ రవశ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-210
వయససస:26
లఇ: పప
100-118/499

1368 RBE0721944
పపరర: నరససఇహరవవప పససపపలలటట

100-118/500

తఇడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-212
వయససస:39
లఇ: పప
100-118/502

1371 RBE0694869
పపరర: నదగగశశర రవవప పససపపలలటట

100-118/503

తఇడడ:డ పపద గగపయజ
ఇఇటట ననఇ:5-214
వయససస:57
లఇ: పప
100-124/11

1374 RBE1226381
పపరర: లకడమ మఇడల

100-118/57

భరస : వనఇకటటశశరరల మఇడల
ఇఇటట ననఇ:5/216
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-118/506

భరస : బసవయజ
ఇఇటట ననఇ:5-216
వయససస:72
లఇ: ససస స
100-118/508

100-116/1094

తఇడడ:డ మసవసన వల షపక తఇడద
ఇఇటట ననఇ:5-208
వయససస:34
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవసరవవప అశశక
ఇఇటట ననఇ:5-215
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ బసవయజ
ఇఇటట ననఇ:5-216
వయససస:35
లఇ: పప
1378 LHL2556140
పపరర: సపషదతలల వఇటల

100-118/493

భరస : నదగగల మరవ
ఇఇటట ననఇ:5-214
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-214
వయససస:42
లఇ: ససస స
1375 RBE0414763
పపరర: వనఇకటటశశరరల మఇడల

1361 RBE1252402
పపరర: గబరజజల సపషదదబ షపక

1356 RBE1412097
పపరర: మలఇబ షపక

తఇడడ:డ మసవసన వవల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-205
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-212
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-213
వయససస:53
లఇ: ససస స
1372 RBE2220788
పపరర: రమలదదవ మఇడల

100-119/31

తఇడడ:డ బబ రవశ జలలన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-210
వయససస:32
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషదయజ
ఇఇటట ననఇ:5-211
వయససస:49
లఇ: పప
1369 RBE0721951
పపరర: ససతమమ పససపపలలటట

1358 RBE1888437
పపరర: జలలన షపక బబ రశ

100-118/488

తఇడడ:డ మసవసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-205
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరజజల వలల
ఇఇటట ననఇ:5-207
వయససస:37
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఖలససఇసపషదస
ఇఇటట ననఇ:5-209
వయససస:59
లఇ: పప
1366 RBE2220770
పపరర: శశనవవసరవవప కవవపరర

100-118/490

తఇడడ:డ మహమద ఖససఇ షపక బబ రశ
ఇఇటట ననఇ:5-205
వయససస:58
లఇ: పప

భరస : వల
ఇఇటట ననఇ:5-207
వయససస:51
లఇ: ససస స
1363 RBE2220762
పపరర: జలలన షపకల బబ రవశ

1355 RBE2220754
పపరర: హహసపసనబ షపకల

1353 RBE0975591
పపరర: ఇమలమ సవహహబ షపక
తఇడడ:డ నదయబ రససల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-204
వయససస:29
లఇ: పప

భరస : నదయబడససల
ఇఇటట ననఇ:5-204
వయససస:62
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-205
వయససస:38
లఇ: పప
1360 LHL2560548
పపరర: మహహబబ షపకల

100-118/487

తఇడడ:డ నదయబడససల
ఇఇటట ననఇ:5-204
వయససస:38
లఇ: పప

భరస : ఇమలమ సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-204
వయససస:26
లఇ: ససస స
1357 RBE1921675
పపరర: జన బబష షపక

1352 LHL2544658
పపరర: జజనబబషవ షపక

1377 LHL2543015
పపరర: రవమలరవవప వఇటల

100-118/507

తఇడడ:డ రవమమగరరస
ఇఇటట ననఇ:5-217
వయససస:35
లఇ: పప
100-118/509

1380 RBE0882845
పపరర: కకషష రకడడడ యరసవన

100-118/510

తఇడడ:డ బడహమ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-217
వయససస:38
లఇ: పప
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1381 RBE0882860
పపరర: గగవరరణణ యలరసవన

100-118/511

భరస : కకషష రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-217
వయససస:35
లఇ: ససస స
1384 RBE1724756
పపరర: లలలహమద పఠవన

100-118/514

100-118/516

100-118/519

100-118/522

100-118/525

100-118/527

1394 RBE1177675
పపరర: కకదమగగలల మసవసన వల షపక

1397 RBE1664788
పపరర: షఫసయల షపక

1400 LHL3834025
పపరర: అరరకణణ యమ

100-118/529

1403 RBE0618587
పపరర: మహబబససభబన బబ డడడ

100-118/532

1406 RBE2220945
పపరర: చనవనఇకటటశశరరల పససపపలలటట
తఇడడ:డ రవమకకషషయజ
ఇఇటట ననఇ:5-226
వయససస:52
లఇ: పప

1408 RBE0135566
పపరర: రమలదదవ పససపపలలటట

1409 RBE0135814
పపరర: నరససఇహ రవవప పససపపలలటట

వయసస 01-01-2021 నటక

100-118/535

తఇడడ:డ కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-226/1
వయససస:33
లఇ: పప

100-118/515

1389 RBE0617720
పపరర: సపషదతలల షపక

100-118/518

1392 RBE0838656
పపరర: నదగగల వవల షపక

100-118/521

తఇడడ:డ సపషదదల
ఇఇటట ననఇ:5-221
వయససస:31
లఇ: పప
100-118/523

1395 RBE1177691
పపరర: లకడమ కకలల

100-118/524

తఇడడ:డ గబరవవరకడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:5-221
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-125/819

1398 LHL3833944
పపరర: మణణ యమ

100-118/526

తఇడడ:డ అమలవవసస
ఇఇటట ననఇ:5-222
వయససస:52
లఇ: పప
100-118/528

1401 RBE1519685
పపరర: బబ డడడ హఫసజజ షపక

100-112/949

భరస : బబ డడడ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-223
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-118/530

తఇడడ:డ బబడద
ఇఇటట ననఇ:5-223
వయససస:36
లఇ: పప

తఇడడ:డ చనన వనఇకటటసశరరల పససపపఏటట
ఇఇటట ననఇ:5-226
వయససస:27
లఇ: పప

భరస : నరససఇహ రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-226/1
వయససస:32
లఇ: ససస స

100-118/520

భరస : మణణ
ఇఇటట ననఇ:5-222
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లలలహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-223
వయససస:37
లఇ: ససస స
1405 RBE1083237
పపరర: రవమకకషష పససపపలలటట

1391 RBE0838649
పపరర: నదగబలల సపషదద షపక

1386 LHL2545804
పపరర: మహబగబ పఠవన

తఇడడ:డ మసవసనశల
ఇఇటట ననఇ:5-221
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : నదగబల వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-221
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : మణణ
ఇఇటట ననఇ:5-222
వయససస:47
లఇ: ససస స
1402 LHL2568145
పపరర: ఖలససరరన బబ డడడ

100-118/517

తఇడడ:డ జజన అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-221
వయససస:73
లఇ: పప

తఇడడ:డ సపషడవఅల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-221
వయససస:27
లఇ: పప
1399 LHL3834017
పపరర: సఇపపరష యమ

1388 LHL2545119
పపరర: రఇజజనబ షపక

100-118/513

భరస : చనవల
ఇఇటట ననఇ:5-219
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపషదదలల
ఇఇటట ననఇ:5-221
వయససస:33
లఇ: పప

భరస : నదగబలల సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-221
వయససస:27
లఇ: ససస స
1396 RBE1221704
పపరర: జజన బబషవ షపక

100-121/57

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-220
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : సపషదతలల
ఇఇటట ననఇ:5-221
వయససస:47
లఇ: ససస స
1393 RBE1088724
పపరర: నగరనద బబగఇ షపక

1385 RBE1476787
పపరర: జజన భబషవ పటబన

1383 RBE1724749
పపరర: నదగబల మర పఠవన
తఇడడ:డ పపదద వల పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-218
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ పపదద వల పటబన
ఇఇటట ననఇ:5-218
వయససస:25
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబలహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-219
వయససస:49
లఇ: పప
1390 RBE0617753
పపరర: రఇజజనబ షపక

100-118/512

భరస : సపషదలల
ఇఇటట ననఇ:5-217
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద వల పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-218
వయససస:22
లఇ: పప
1387 RBE2220937
పపరర: చనవల పఠవన

1382 RBE1295972
పపరర: భవవన వఇటల

1404 LHL3834421
పపరర: లలలహమమద షపక

100-118/531

తఇడడ:డ మహబససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-224
వయససస:37
లఇ: పప
100-118/533

1407 RBE0135442
పపరర: శఇకర శవ పససపపలలటట

100-118/534

తఇడడ:డ కకటటశశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-226/1
వయససస:32
లఇ: పప
100-118/536

1410 RBE1412147
పపరర: వనఇకటటశశరరల పససపపలలటట

100-118/537

తఇడడ:డ రవమయజ పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-228
వయససస:53
లఇ: పప
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1411 RBE1585322
పపరర: సతశ పససపపలలటట

100-118/538

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-228
వయససస:23
లఇ: పప
1414 RBE1974955
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

100-118/541

100-118/544

100-118/547

100-118/550

100-118/552

100-118/554

100-118/59

తఇడడ:డ ససభబన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-236
వయససస:23
లఇ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 RBE1957323
పపరర: రహఇతతలలల బబ డడడ

1427 RBE2220978
పపరర: లలలహమమద బబ డడడ

1430 RBE2220994
పపరర: జజన భబష షపక బబ డడడ

1433 RBE2221018
పపరర: సయజదదబ షపక

100-118/559

1436 RBE2221034
పపరర: ఖరరమగన పఠవన

100-116/1095

1439 LHL2552099
పపరర: ఖలససఇబ షపక
భరస : ససలలరవస ాొ
ఇఇటట ననఇ:5-238
వయససస:62
లఇ: ససస స

1419 RBE0838664
పపరర: నదగబల షపక

100-118/546

1422 RBE1724814
పపరర: ఫపషజజన షపక

100-118/549

1425 RBE1412188
పపరర: బబజ షపక

100-118/551

తఇడడ:డ బబ డడడ ఖలససఇ సపషదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-233
వయససస:29
లఇ: పప
100-118/553

1428 RBE1882307
పపరర: రహఇతతలలల బబ డడడ

100-124/12

తఇడడ:డ జజనబబష బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:5-233
వయససస:23
లఇ: పప
100-118/555

1431 RBE2221000
పపరర: ఖలససఇసహహద షపక బబ డడడ

100-118/556

తఇడడ:డ ఖలసమలల
ఇఇటట ననఇ:5-233A
వయససస:69
లఇ: పప
100-118/557

1434 RBE2221026
పపరర: మహబబససభబన షపక

100-118/558

తఇడడ:డ లలలహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-234
వయససస:64
లఇ: పప
100-118/560

భరస : ససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-236
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-122/43

100-118/58

తఇడడ:డ మహబబబ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-231
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : మహబబససభబన
ఇఇటట ననఇ:5-234
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససభబన షపక
ఇఇటట ననఇ:5-236
వయససస:24
లఇ: ససస స
1438 RBE1498310
పపరర: అమన పఠవన

100-118/548

తఇడడ:డ ఖలససఇసహహద
ఇఇటట ననఇ:5-233A
వయససస:47
లఇ: పప

భరస : లలల అహమద షపక బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:5/234
వయససస:31
లఇ: ససస స
1435 RBE1724657
పపరర: జజన బ షపక

1421 RBE1724806
పపరర: రకహన షపక

1416 RBE0975625
పపరర: శశనస అకకకనపలల

భరస : హసన అహమద
ఇఇటట ననఇ:5-230
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబడద
ఇఇటట ననఇ:5-233
వయససస:43
లఇ: పప

భరస : జజన భబష
ఇఇటట ననఇ:5-233A
వయససస:44
లఇ: ససస స
1432 RBE0975633
పపరర: ఫవతమల షపక బబ డడడ

100-118/545

తఇడడ:డ జజన భబష బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:5-233
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : బబడద
ఇఇటట ననఇ:5-233
వయససస:57
లఇ: ససస స
1429 RBE2220986
పపరర: రఇజనబ షపక బబ డడడ

1418 RBE0629105
పపరర: నరససఇహ సవశమ తఇగకళళ

100-118/540

తఇడడ:డ పపలల యజ అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:5/228A
వయససస:40
లఇ: పప

తఇడడ:డ మహబబబ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-231
వయససస:21
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబగబ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-231
వయససస:20
లఇ: ససస స
1426 RBE2220960
పపరర: మమలలబ బబ డడడ

100-118/542

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-230
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ అలల బబక
ఇఇటట ననఇ:5-230
వయససస:40
లఇ: పప
1423 RBE1921691
పపరర: రరహన షపక

1415 RBE2220952
పపరర: లకడమ పససపపలలటట

1413 RBE1926278
పపరర: లకడమ పససపపలలటట
భరస : వనఇకటటశశరరల పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-228
వయససస:40
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-228
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : నరససఇహ సవశమ
ఇఇటట ననఇ:5-230
వయససస:38
లఇ: ససస స
1420 RBE0838672
పపరర: హసన అహమద షపక

100-118/539

తఇడడ:డ గబరవయజ గరరకపవటట
ఇఇటట ననఇ:5-228
వయససస:23
లఇ: పప

భరస : వనఇకటటశశరరల పససపపలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-228
వయససస:40
లఇ: ససస స
1417 LHL2560258
పపరర: ససజజత తఇగకళళ

1412 RBE1920982
పపరర: అమరయజ గరరకపవటట

1437 RBE2221042
పపరర: ససభబన పఠవన

100-118/561

తఇడడ:డ అమన సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-236
వయససస:52
లఇ: పప
100-118/562

1440 RBE0838680
పపరర: వనఇకటటష సఇకలరవతడ

100-118/563

తఇడడ:డ శశషయజ
ఇఇటట ననఇ:5-238
వయససస:29
లఇ: పప
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1441 RBE1381631
పపరర: మలబబ జజన షపక

100-118/564

తఇడడ:డ ససలలర
ఇఇటట ననఇ:5-238
వయససస:37
లఇ: పప
1444 RBE1167049
పపరర: ససరగష మఇడల

100-118/567

100-115/722

100-118/572

1448 LHL2562361
పపరర: వనఇకటబడవమమ మఇడల

1451 RBE0804518
పపరర: ససనతద మబనగవ

100-121/58

1454 RBE1519875
పపరర: బబజ షపక

తఇడడ:డ ససలలర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-243
వయససస:38
లఇ: పప

1457 RBE2221075
పపరర: చననహహమలఇబ షపకల

తఇడడ:డ గబలలఇ సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-244
వయససస:45
లఇ: పప

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:5-246
వయససస:30
లఇ: ససస స
1465 RBE1529304
పపరర: షపక షరరఫ గబరజజల

భరస : సపషదదవల
ఇఇటట ననఇ:5-248
వయససస:37
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1463 RBE2221091
పపరర: ఫపదతషమలఇబ షపకల

100-118/584

1466 RBE2221109
పపరర: మబకలసఇబ షపకల

100-121/59

1469 RBE1498526
పపరర: అలలలబ పఠవన
తఇడడ:డ మలబబ ససభబన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-248
వయససస:25
లఇ: ససస స

1449 LHL2542694
పపరర: మసవసనశల షపక

100-118/571

1452 RBE2221067
పపరర: ఫపషజన బ షపక బబ రవశ

100-118/574

1455 RBE1304617
పపరర: హసవసన బ షపక

100-118/60

భరస : నదగబల మరవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/243
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-118/576

1458 RBE2221083
పపరర: సపషదద షపకల

100-118/577

తఇడడ:డ అలలలభక
ఇఇటట ననఇ:5-243
వయససస:54
లఇ: పప
100-118/579

1461 LHL2567220
పపరర: జజనమ మమద షపక

100-118/580

తఇడడ:డ అలలలభక
ఇఇటట ననఇ:5-246
వయససస:64
లఇ: పప
100-118/582

1464 LHL2547891
పపరర: అబబదలలల షపక

100-118/583

తఇడడ:డ మసవసన వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-247
వయససస:37
లఇ: పప
100-118/585

భరస : మసవసన వల షపకల
ఇఇటట ననఇ:5-247
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-118/587

100-118/569

భరస : చదఇద షవ
ఇఇటట ననఇ:5-242
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : జనహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-246
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపక సపషదద గబరజజల
ఇఇటట ననఇ:5-247
వయససస:23
లఇ: పప
1468 LHL3834561
పపరర: హహసపసనబ షపక

100-118/573

తఇడడ:డ జజనహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-246
వయససస:35
లఇ: పప
100-118/581

1446 RBE2221059
పపరర: బబచచమమ మఇడల

తఇడడ:డ పకకరహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-241
వయససస:37
లఇ: పప

భరస : సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-243
వయససస:52
లఇ: ససస స

100-118/578 1460 LHL2546406
1459 RBE0804526
పపరర: కఇకలగబఇట మసవసన వల షపక
పపరర: జజన షపక

1462 RBE0804534
పపరర: ససభబనబ షపక

100-118/570

తఇడడ:డ చదఇద బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-242
వయససస:36
లఇ: పప
100-118/575

100-118/566

భరస : నరససఇహరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-239
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : అనల కలమలర
ఇఇటట ననఇ:5-241
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : బబజ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-242
వయససస:31
లఇ: ససస స
1456 LHL2554079
పపరర: నదగబల మర షపక బబ రవశ

100-118/568

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-240
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకకరహమమద ాొ
ఇఇటట ననఇ:5-241
వయససస:35
లఇ: పప
1453 RBE1519867
పపరర: ఖలససఇ బ షపక

1445 RBE1498591
పపరర: అరరణకలమలరర మఇడల

1443 RBE1887652
పపరర: మలబబ జజన షపక
తఇడడ:డ శలలర సవహహబ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-238
వయససస:30
లఇ: పప

భరస : ససరగష మఇడల
ఇఇటట ననఇ:5-239
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల మఇడల
ఇఇటట ననఇ:5-240
వయససస:23
లఇ: పప
1450 RBE0415851
పపరర: ఇమలఇబ షపక

100-118/565

భరస : మలబబ జజన
ఇఇటట ననఇ:5-238
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరససఇహ రవవప మఇడల
ఇఇటట ననఇ:5-239
వయససస:28
లఇ: పప
1447 RBE1926062
పపరర: సపషదదరవవప మఇడల

1442 RBE1381649
పపరర: వలయభ షపక

1467 LHL3833126
పపరర: మసవసనశల షపక

100-118/586

తఇడడ:డ మహమమదదన ససఇ
ఇఇటట ననఇ:5-248
వయససస:40
లఇ: పప
100-118/588

1470 RBE2221117
పపరర: లకకమ ఆల

100-118/589

భరస : అఇకవరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-248
వయససస:42
లఇ: ససస స
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1471 LHL3834553
పపరర: మరవబ షపకలబబ రవశ

100-118/590

భరస : సపషదవల
ఇఇటట ననఇ:5-249
వయససస:42
లఇ: ససస స
1474 RBE0975658
పపరర: బబజ బబ రవశ

100-118/593

100-120/34

100-118/597

100-118/600

100-118/603

100-118/606

100-125/820

భరస : గగపసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-258
వయససస:74
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1484 LHL3833134
పపరర: రఇజజనబ షపకల

1487 RBE2221141
పపరర: రజయలబబగఇ షపకల

1490 RBE0722124
పపరర: వజయ మటటటల

1493 RBE0617886
పపరర: జజనబబగఇ షపక

100-118/610

1496 RBE1664614
పపరర: షపక హససన

100-118/601

1499 RBE2221174
పపరర: రవఇదడ నదధ రకడడ మమకల
తఇడడ:డ గగపసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-258
వయససస:44
లఇ: పప

1479 LHL2567345
పపరర: దసస గరరర షపక

100-118/596

1482 RBE2221125
పపరర: ఇమలఇబ షపకలబబ రవశ

100-118/599

1485 LHL3834470
పపరర: అబబదల మబనదఫ షపకల

100-118/602

తఇడడ:డ చనహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-251
వయససస:54
లఇ: పప
100-118/604

1488 LHL2542074
పపరర: నసరర హన షపక

100-118/605

భరస : అబబదలసతదసర
ఇఇటట ననఇ:5-251/1
వయససస:71
లఇ: ససస స
100-118/607

1491 RBE1663863
పపరర: షపక పసరవ వల

100-120/810

తఇడడ:డ శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-254
వయససస:52
లఇ: పప
100-118/608

1494 RBE2221158
పపరర: ఫవతమగన షపకల

100-118/609

భరస : ఖలదరరమసవసన
ఇఇటట ననఇ:5-255
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-125/821

తఇడడ:డ పసరవ వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-257
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-118/612

100-118/595

భరస : గపపర
ఇఇటట ననఇ:5-250
వయససస:84
లఇ: ససస స

భరస : ఖలదరమసవసన
ఇఇటట ననఇ:5-255
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-257
వయససస:32
లఇ: పప
1498 RBE2221166
పపరర: రగశమమ మమకల

100-118/598

భరస : సపషదసలల
ఇఇటట ననఇ:5-252
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : పసర వల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-254
వయససస:46
లఇ: ససస స
1495 RBE0721720
పపరర: వఇశ కకషవషరకడడడ మమకల

1481 RBE1177709
పపరర: బబ రవశ ఆషవ షపక

1476 RBE1724988
పపరర: బబ రశ బబజ షపక

తఇడడ:డ గపపర
ఇఇటట ననఇ:5-250
వయససస:36
లఇ: పప

భరస : అబబదల మబనదఫ
ఇఇటట ననఇ:5-251
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : జజనబబషవ
ఇఇటట ననఇ:5-252
వయససస:35
లఇ: ససస స
1492 RBE1664598
పపరర: షపక జజన బ

100-125/41

భరస : చనహహసపసన
ఇఇటట ననఇ:5-251
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబదల మబనఫ షపక
ఇఇటట ననఇ:5-251
వయససస:29
లఇ: పప
1489 LHL3833100
పపరర: ఇమలఇబ షపక

1478 RBE1665603
పపరర: మహమమద అససఫ షపక బబ రవశ

100-118/592

తఇడడ:డ సపషదసలల షపక
ఇఇటట ననఇ:5-249
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : దసస గరరర షపక
ఇఇటట ననఇ:5-250
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖలససఇసపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-250
వయససస:64
లఇ: పప
1486 RBE0975666
పపరర: మసవసన శరరఫ షపక

100-118/594

తఇడడ:డ సపషదద వలల షపక బబ రశ
ఇఇటట ననఇ:5-249
వయససస:22
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకయజ
ఇఇటట ననఇ:5-250
వయససస:51
లఇ: పప
1483 RBE2221133
పపరర: గపపర షపకలబబ రవశ

1475 RBE1545979
పపరర: కవజజవల షపక బబ రవశ

1473 RBE0722116
పపరర: సపషదదవల షపకలబబ రవశ
తఇడడ:డ ససలలర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-249
వయససస:44
లఇ: పప

తఇడడ:డ ససలలరర సవహహబ షపక బబ రవశ
ఇఇటట ననఇ:5-249
వయససస:23
లఇ: పప

తఇడడ:డ బబ రవశ ఖలససఇ శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-249
వయససస:76
లఇ: పప
1480 RBE0961517
పపరర: శశనవవసరవవప అచచల

100-118/591

భరస : ససలలర సవహహబ
ఇఇటట ననఇ:5-249
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపషదద వల బబ రవశ
ఇఇటట ననఇ:5-249
వయససస:28
లఇ: పప
1477 RBE1476613
పపరర: బబ రవశ ససలలరర సవహహబ షపక

1472 RBE0618439
పపరర: ఖలజజబ షపకలబబ రవశ

1497 LHL3834637
పపరర: ధనలకడమ మమకల

100-118/611

భరస : రవఇదడనదధరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-258
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-118/613

1500 LHL2554988
పపరర: శశనవవసరకడడడ కకలల

100-118/614

తఇడడ:డ కకషవషరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-259
వయససస:36
లఇ: పప
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1501 RBE0882886
పపరర: అరరణకలమలరర కకల

100-118/615

భరస : శశనవవస రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-259
వయససస:33
లఇ: ససస స
1504 LHL3833233
పపరర: శశనవవస రకడడడ కకలల

100-118/618

100-118/621

100-118/624

100-118/627

100-118/630

100-122/44

100-118/635

భరస : శవనసన బబడద
ఇఇటట ననఇ:5-266
వయససస:31
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1514 RBE2221224
పపరర: వనఇకటటశశరరకడడడ కకలల

1517 RBE1304534
పపరర: పడతదప రకడడ కకలల

1520 LHL2544856
పపరర: సపషదద షపక

1523 RBE0882951
పపరర: శశనవవస రకడడడ తదటటపరరస

100-119/32

1526 LHL2567238
పపరర: జయలకడమ తదడడపరరస

100-118/628

1529 RBE1546084
పపరర: వనఇకటటశశర రకడడడ తదటటపరరస
తఇడడ:డ కకటట రకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:5-266
వయససస:24
లఇ: పప

1509 RBE0617480
పపరర: పదమ కకలల

100-118/623

1512 RBE1163641
పపరర: కకషష కలమలరర కకలల

100-118/626

1515 RBE0804542
పపరర: సశరష లతద కకసన

100-118/629

భరస : చననదగగశశర రవవప
ఇఇటట ననఇ:5-262
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-118/631

1518 RBE0959314
పపరర: గగపసనదథ రకడడడ కకల

100-118/632

తఇడడ:డ వనఇకట రకడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:5-263
వయససస:29
లఇ: పప
100-118/633

1521 RBE0472829
పపరర: ససలలసనదబబగఇ షపక

100-118/634

భరస : జజనహమమద
ఇఇటట ననఇ:5-265
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-118/636

1524 RBE2221232
పపరర: జజనహమమద షపక

100-118/637

తఇడడ:డ మరవమమహహదద న
ఇఇటట ననఇ:5-265
వయససస:64
లఇ: పప
100-118/638

భరస : కకటటరకడడడ తదడడపరరస
ఇఇటట ననఇ:5-266
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-118/640

100-118/620

భరస : శశనవవస రకడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:5-261
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజ రకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-265
వయససస:49
లఇ: పప

తఇడడ:డ శశనవవసరకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:5-265
వయససస:22
లఇ: ససస స
1528 RBE1295980
పపరర: బబజ షపక

100-118/625

తఇడడ:డ జజన అహమద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-265
వయససస:40
లఇ: పప

భరస : సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-265
వయససస:31
లఇ: ససస స
1525 RBE1921113
పపరర: ససతమమ తదటటపరరస

1511 RBE0882936
పపరర: శశలకకమ కకల

1506 RBE2221190
పపరర: నదగరరకడడడ కకలల

భరస : వనఇకటటశశరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-261
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రకడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:5-262
వయససస:26
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరససఇహరకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:5-264
వయససస:23
లఇ: పప
1522 RBE0804559
పపరర: ఆససయల షపక

100-118/622

తఇడడ:డ నరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-261
వయససస:49
లఇ: పప

తలల : వవన కకల
ఇఇటట ననఇ:5-262
వయససస:30
లఇ: పప
1519 RBE1518778
పపరర: మధసససదన రకడడడ తదటటపరరస

1508 RBE0415216
పపరర: నదగగశశరరవవప కకసన

100-118/617

తఇడడ:డ నరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-260
వయససస:69
లఇ: పప

తఇడడ:డ వనఇకటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-261
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రకడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:5-261
వయససస:56
లఇ: ససస స
1516 RBE1114511
పపరర: నదగవరరరన రకడడడ కకల

100-118/619

తఇడడ:డ రవమయజ
ఇఇటట ననఇ:5-261
వయససస:41
లఇ: పప

తఇడడ:డ నరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-261
వయససస:59
లఇ: పప
1513 RBE1177717
పపరర: శవనదగ మలలల శశరర కకలల

1505 RBE2221182
పపరర: కలమలరర కకలల

1503 LHL3833688
పపరర: నదరవయణమమ కకలల
భరస : వనఇకటనరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-259A
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : నదగరరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-260
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : నదగగశశరరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-261
వయససస:38
లఇ: ససస స
1510 RBE0882902
పపరర: వనఇకటరకడడడ కకల

100-118/616

తఇడడ:డ వనఇకటనరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-259A
వయససస:42
లఇ: పప

తఇడడ:డ నదగర రకడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:5-260
వయససస:40
లఇ: పప
1507 RBE0415182
పపరర: శవ పవరశత కకసన

1502 LHL3833191
పపరర: నరససఇహరకడడడ కకలల

1527 LHL3833852
పపరర: కకటటరకడడడ తదడడపరరస

100-118/639

తఇడడ:డ అఇజరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-266
వయససస:52
లఇ: పప
100-118/641

1530 RBE1921048
పపరర: శశదదవ తదటటపరరస

100-118/642

తఇడడ:డ కకటటరకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:5-266
వయససస:22
లఇ: ససస స
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1531 RBE0804567
పపరర: గవయతడ కలసఇ

100-118/643

భరస : సఇదదప మధస ససధన రకడడ
ఇఇటట ననఇ:5-267
వయససస:30
లఇ: ససస స
1534 RBE2221240
పపరర: మలలల శశరర కకలల

100-118/646

100-118/649

100-118/652

100-118/61

100-118/657

1541 RBE0961491
పపరర: నదగబల మరవ షపక

1544 LHL2549269
పపరర: జజనబబషవ షపక

1547 RBE1225839
పపరర: లకడమ కకటమమ తదటటపరరస

100-118/807

1550 RBE2221273
పపరర: హహసపసనబ షపక

తఇడడ:డ గబరవవరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-270
వయససస:88
లఇ: పప

1553 RBE2221281
పపరర: జజనకమమ తదటటపరరస

తఇడడ:డ కకషవషరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-271
వయససస:52
లఇ: పప

భరస : రమణ
ఇఇటట ననఇ:5-273
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-118/655

1559 LHL3833746
పపరర: సతజనదరవయణ అకకకనపలల
భరస : పపదకకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-273
వయససస:42
లఇ: ససస స

1539 RBE1455915
పపరర: కలమలర సవశమ రకడడ కకలల

100-118/651

1542 RBE2221265
పపరర: నరససఇహరకడడడ తదటటపరరస

100-118/654

1545 LHL2566552
పపరర: సపషదదవల షపక

100-118/656

తఇడడ:డ చనసపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-269
వయససస:36
లఇ: పప
100-118/658

1548 RBE0472894
పపరర: నరససఇహరకడడడ తదడడపరరస

100-118/806

తఇడడ:డ నరరసరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-270
వయససస:60
లఇ: పప
100-118/808

1551 RBE2221299
పపరర: చననరరసరకడడడ తదటటపరరస

100-118/809

తఇడడ:డ పసచచరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-270
వయససస:37
లఇ: పప
100-118/811

1554 RBE1724780
పపరర: రమజ గరరకపవటట

100-118/812

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-271
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-119/34

భరస : వనఇకటనదగరవజ కలమలర
ఇఇటట ననఇ:5-271
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-119/35

100-118/648

తఇడడ:డ కకటటరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-268
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : పసచచరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-270
వయససస:77
లఇ: ససస స

100-119/33 1556 LHL2545572
1555 LHL2545564
పపరర: వనఇకటనదగరవజకమలర గవడడపరరస
పపరర: లకడమ గవడడపరరస

1558 LHL3833704
పపరర: మహలకమమమ అకకకనపలల

100-118/653

భరస : పపదసపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-270
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-118/810

1536 RBE0883009
పపరర: నరససఇహ రకడడడ కకల

తఇడడ:డ నరససఇహ రకడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:5-267/A
వయససస:25
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:5-269
వయససస:57
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద సపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-270
వయససస:32
లఇ: పప
1552 RBE2221307
పపరర: పసచచరకడడడ తదటటపరరస

100-118/650

తఇడడ:డ చనసపషదద
ఇఇటట ననఇ:5-269
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : సపషదదవల
ఇఇటట ననఇ:5-269
వయససస:35
లఇ: ససస స
1549 RBE0618330
పపరర: జజన బబషవ షపక

1538 RBE0883041
పపరర: మనషవ కకల

100-118/645

తఇడడ:డ వనఇకటరవమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-267/A
వయససస:46
లఇ: పప

తఇడడ:డ ఫరరసవస షపక
ఇఇటట ననఇ:5-268
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : జజన బబషవ షపక
ఇఇటట ననఇ:5/269
వయససస:31
లఇ: ససస స
1546 RBE0472845
పపరర: జమర షపక

100-118/647

తఇడడ:డ నరససఇహరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-267/A
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఫరరసవస షపక
ఇఇటట ననఇ:5-268
వయససస:39
లఇ: పప
1543 RBE0975682
పపరర: జజన బబగఇ షపక

1535 RBE2221257
పపరర: మటబటరకడడడ కకలల

1533 RBE1541135
పపరర: మమనక కకలల
తఇడడ:డ మటబట రకడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:5-267
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరవమరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-267
వయససస:54
లఇ: పప

భరస : నరససఇహరకడడడ
ఇఇటట ననఇ:5-267/A
వయససస:42
లఇ: ససస స
1540 LHL2559680
పపరర: నదగబల మరవ షపక

100-118/644

భరస : వనఇకవటరవమ రకడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:5-267
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : మటబట రకడడడ కకలల
ఇఇటట ననఇ:5-267
వయససస:48
లఇ: ససస స
1537 RBE0883025
పపరర: పపషపలత కకల

1532 RBE1443548
పపరర: వనఇకటనరసమ కకల

1557 RBE0975690
పపరర: నలమ అకకకనపలల

100-119/15

భరస : మలల ఖలరరరన రవవప అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:5/273
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-119/36

1560 LHL3833787
పపరర: రవమబలల అకకకపలల

100-119/37

భరస : పపదకకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-273
వయససస:89
లఇ: ససస స
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1561 LHL3834264
పపరర: రమణ ఆకకకనపలల

100-119/38

తఇడడ:డ పపదకకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-273
వయససస:42
లఇ: పప
1564 RBE1498484
పపరర: నదగ మలలల శశరర శవరవతడ

100-119/41

100-119/44

తఇడడ:డ నరసయజ
ఇఇటట ననఇ:5-275
వయససస:54
లఇ: పప
1573 RBE1722552
పపరర: శశనవవసస సతతస నపలల

100-119/49

100-119/52

1568 RBE2221349
పపరర: మఇగమమ గరరకపవటట

తఇడడ:డ ససభబన పఠవన
ఇఇటట ననఇ:5-352
వయససస:23
లఇ: పప

100-124/16

1574 RBE2221372
పపరర: గబరవయజ చలల పలల

భరస : వనఇకటటశశరలల కల కలటల
ఇఇటట ననఇ:7-52
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-119/50

100-119/53

1580 RBE1886050
పపరర: వనయ కలమలర రకడడడ తదటటపరరస

1589 RBE1806371
పపరర: శవ శఇకర కలఇచపప
తఇడడ:డ కలఇచపప
ఇఇటట ననఇ:9/16
వయససస:20
లఇ: పప

100-119/46

1572 RBE0975708
పపరర: రతన కలమలరర చలల పలల

100-119/48

1575 RBE2221380
పపరర: పపదసపషదసలల వఇటల

100-119/51

1578 RBE0804583
పపరర: బబడద షపక

100-119/54

తఇడడ:డ సపషదదలల
ఇఇటట ననఇ:5-276
వయససస:35
లఇ: పప
100-124/14

1581 RBE1639053
పపరర: గగపస కకషష కటటకఇ

100-124/15

తఇడడ:డ బబల కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:6-6
వయససస:24
లఇ: పప
100-117/1043

1584 RBE1060847
పపరర: ఆఇజననయబలల పప టల

100-112/950

తఇడడ:డ రవమలరవవప పప టల
ఇఇటట ననఇ:6-59
వయససస:29
లఇ: పప
100-123/24

తఇడడ:డ పపనన రవవప మబనగ
ఇఇటట ననఇ:6-198
వయససస:24
లఇ: పప
100-117/1046

1569 RBE2221356
పపరర: లకడమకలమలరర ససదదళళ

తఇడడ:డ కకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-276
వయససస:64
లఇ: పప

1577 RBE0804575
పపరర: నదగగరబ షపక

1586 RBE1881721
పపరర: వనఇకటటశశరరల మబనగ

100-119/43

తఇడడ:డ గబరవయజ చలల పలల
ఇఇటట ననఇ:5-276
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అఇజయజ తతట
ఇఇటట ననఇ:6-50
వయససస:31
లఇ: పప

భరస : నదరవయణ మబనగ
ఇఇటట ననఇ:6-114
వయససస:23
లఇ: ససస స
1588 RBE1081397
పపరర: నదగగశశరర దదవ కల కలటల

100-118/813

తఇడడ:డ శశనవవస రకడడడ తదటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:5-482
వయససస:20
లఇ: పప

తఇడడ:డ లకడమనరసయజ తతమమల
ఇఇటట ననఇ:6-20
వయససస:36
లఇ: పప

1566 RBE1920883
పపరర: కవరరసక అకకకన పలల

భరస : హనసమఇతరవవప
ఇఇటట ననఇ:5-275
వయససస:52
లఇ: ససస స

1571 RBE1957588
పపరర: ఖససమ షపక

100-123/23 1583 RBE1304773
1582 RBE1286559
పపరర: నదగమలలల శశర రవవప తతమమల
పపరర: వనఇకటటష తతట

1585 RBE1882539
పపరర: మమనక మబనగ

100-119/45

భరస : బబడద
ఇఇటట ననఇ:5-276
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-124/13

100-119/40

తఇడడ:డ శశనవవస రవవప అకకకన పలల
ఇఇటట ననఇ:5-273/a
వయససస:21
లఇ: పప

తఇడడ:డ జజనకకరవమయజ
ఇఇటట ననఇ:5-276
వయససస:64
లఇ: పప

భరస : గబరవయజ
ఇఇటట ననఇ:5-276
వయససస:52
లఇ: ససస స
1579 RBE1882323
పపరర: సపషదలల పఠవన

100-119/42

భరస : శశశదద షపక
ఇఇటట ననఇ:5-276
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరల సతతస నపలల
ఇఇటట ననఇ:5-276
వయససస:21
లఇ: పప
1576 LHL2565745
పపరర: వరమమ చతలల లపలల

1565 RBE1611664
పపరర: పదదమవత అకకకనపలల

భరస : హహసపసనస
ఇఇటట ననఇ:5-274
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-119/47

1563 RBE0416644
పపరర: మలల కవరరరనరవవప అకకకనపలల
తఇడడ:డ నదగయజ
ఇఇటట ననఇ:5-273
వయససస:35
లఇ: పప

భరస : సతజనదరవయణ అకకకనపలల
ఇఇటట ననఇ:5-273
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరల
ఇఇటట ననఇ:5-274
వయససస:42
లఇ: ససస స
1570 RBE2221364
పపరర: హనసమఇతరవవప ససదదళళ

100-119/39

తఇడడ:డ పపదదకకటయజ
ఇఇటట ననఇ:5-273
వయససస:44
లఇ: పప

తలల : మలల యజ శవరవతడ
ఇఇటట ననఇ:5-273
వయససస:29
లఇ: ససస స
1567 LHL2559029
పపరర: శశ లకకమ గరరకపవటట

1562 LHL3834611
పపరర: శశనవవసరవవప ఆకకకనపలల

1587 LHL4183752
పపరర: షమర షపక

100-112/951

భరస : జజన బబషవ
ఇఇటట ననఇ:6-311
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-117/1051

1590 RBE2492890
పపరర: వనఇకటటాదష బబరరశ

100-116/556

తఇడడ:డ నదగకకషష బబరరశ
ఇఇటట ననఇ:9-384
వయససస:19
లఇ: పప
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