దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-05
1
RBE2497584
పపరర: శవ పపససద గగగజ

100-128/1077

తగడడ:ప ననగగశశర రసవప గగగజ
ఇగటట ననగ:1-00
వయససస:25
లగ: పప
4
RBE2483808
పపరర: సససదన వల షపక

100-117/526

100-123/14

తగడడ:ప ననగగల మర షపక
ఇగటట ననగ:5-4
వయససస:23
లగ: పప
13
RBE2517639
పపరర: పపమల మగడ

100-120/1073

100-118/434

100-119/55

100-119/57

తగడడ:ప సతకననరసయణ
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:36
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

14
RBE2523033
పపరర: గగసపయ షపక

17
RBE2220689
పపరర: చనగదదద షపకలగగరజజల

20
RBE1891878
పపరర: నరరగదప వగటల

23
RBE2221406
పపరర: రసమమరసవప వగటల

100-117/1037

26
RBE1881267
పపరర: నరగష కకపపపల

100-122/989

29
LHL2547388
పపరర: కకరణగణమమర బబ జజర
తగడడ:ప సతకననరసయణ
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:38
లగ: పప

100-123/16

12
RBE1633650
పపరర: వనగకటటష రసయల

100-119/257

15
RBE2523629
పపరర: శశకసగత శరగ

100-128/1088

తగడడ:ప పసదద లకకయక శరగ
ఇగటట ననగ:5-183
వయససస:18
లగ: పప
100-118/435

18
RBE2220697
పపరర: సససదన షపకలగగరజజల

100-118/436

తగడడ:ప మహబగ
ఇగటట ననగ:5-197
వయససస:49
లగ: పప
100-118/814

21
LHL3834504
పపరర: హహసపసన అకకణనపలర

100-119/56

భరస : పసదకకటయక
ఇగటట ననగ:5-279
వయససస:42
లగ: ససస స
100-119/58

100-116/1126
24
RBE2518926
పపరర: లకడక తరరపసతమక కకపపపల

భరస : వనగకటటష కకపపపల
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:20
లగ: ససస స
100-118/815

తగడడ:ప హనసమయక కకపపపల
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:26
లగ: పప
100-119/59

9
RBE1750652
పపరర: వజయ లకడక గరరకపసటట

తగడడ:ప రసయల ననగగలల రసయల
ఇగటట ననగ:5-6-A
వయససస:24
లగ: పప

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:5-279
వయససస:51
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర కసవవరర
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:21
లగ: పప
28
LHL2542488
పపరర: నరగషషణమమర బబ జజర

100-118/885

తగడడ:ప రమమరసవప వగటల
ఇగటట ననగ:5-279
వయససస:23
లగ: పప

భరస : రసమమరసవప
ఇగటట ననగ:5-279
వయససస:46
లగ: ససస స
25
RBE1725365
పపరర: సససదనరసవప కసవవరర

11
RBE1879188
పపరర: నరగష రసయల

100-123/13

తగడడ:ప సససదసలల గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:4-170
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : సససదన
ఇగటట ననగ:5-197
వయససస:44
లగ: ససస స

భరస : పసదసససదసలల
ఇగటట ననగ:5-277
వయససస:59
లగ: ససస స
22
RBE2221398
పపరర: లకడక వగటల

100-123/15

తగడడ:ప బభజ షపక
ఇగటట ననగ:5-125/a
వయససస:21
లగ: ససస స

భరస : అబగదలమర షపక
ఇగటట ననగ:5-197
వయససస:33
లగ: ససస స
19
RBE0416164
పపరర: కకటమక వగటల

8
RBE1891795
పపరర: సలలమ గరరకపసటట

100-128/1075

భరస : రగవాస షపక
ఇగటట ననగ:4-59
వయససస:25
లగ: ససస స

తగడడ:ప ననగగల రసయల
ఇగటట ననగ:5-6-A
వయససస:21
లగ: పప

భరస : మమణణకక రసవప మగడ
ఇగటట ననగ:5-54
వయససస:22
లగ: ససస స
16
RBE1221688
పపరర: దరరయమ బ షపక

100-116/1089 6
5
RBE1747476
RBE1443290
పపరర: ససయపపవణగణమమర కటట మమరర
పపరర: శకకలమ షపక

భరస : శశనస గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:4-157
వయససస:34
లగ: ససస స
100-117/1028

3
RBE2495299
పపరర: గగపప చగద మమచరర
తగడడ:ప వనగకటటశశరరర మమచరర
ఇగటట ననగ:3-28/a
వయససస:18
లగ: పప

తగడడ:ప మలర ఖమరరరన రసవప కటట మమరర
ఇగటట ననగ:3-715
వయససస:20
లగ: పప

తగడడ:ప లకకణ రసవప గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:4-157
వయససస:43
లగ: పప
10
RBE1880269
పపరర: ససభభన షపక

100-128/1078

తగడడ:ప సససద షపక
ఇగటట ననగ:2-471
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:ప షరరఫ షపక
ఇగటట ననగ:3-37
వయససస:20
లగ: పప
7
RBE1889997
పపరర: శశనస గరరకపసటట

2
RBE2497592
పపరర: జజన షపక

27
RBE1881291
పపరర: వనగకటటష కకపపపల

100-118/816

తగడడ:ప హనసమయక కకపపపల
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:24
లగ: పప
100-119/60

30
RBE0721969
పపరర: గసయతప బబ జజర

100-119/61

భరస : కకరణ కలమమర
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:33
లగ: ససస స
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31
RBE0804591
పపరర: ననగమల జజన షపక

100-119/62

తగడడ:ప మహహదద ననస
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:31
లగ: పప
100-119/65

తగడడ:ప హనసమయక కకపపపల
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:25
లగ: పప
100-119/68

భరస : సతకననరసయణ
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:54
లగ: ససస స
100-119/70

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-281
వయససస:47
లగ: ససస స
100-118/818

తగడడ:ప నరసపగహ రసవప రగడడడబబ ఈనన
ఇగటట ననగ:5-282
వయససస:21
లగ: పప
100-119/73

100-128/1076

100-119/71

44
RBE1747617
పపరర: జన షపక

47
RBE2221430
పపరర: వనగకటనరసమక రరడడడబబ యన

50
LHL2558963
పపరర: ససత అతషకకరర

100-119/78

53
RBE2221463
పపరర: మగరళకకషష ఆతషకకరర

100-118/819

భరస : బభలకకషష
ఇగటట ననగ:5-285
వయససస:36
లగ: ససస స

56
LHL2545754
పపరర: బభలకకషష అగకసల

100-119/74

59
LHL2560860
పపరర: నరసపగహరసవప రరడడడబబ యన
తగడడ:ప గగపయక
ఇగటట ననగ:5-287
వయససస:58
లగ: పప

100-119/265

42
RBE1724731
పపరర: జహహరబ షపక

100-118/817

45
LHL2543312
పపరర: నరగసపగహరసవప రరడడడబబ యన

100-119/72

48
RBE2221448
పపరర: కకటయక రరడడడబబ యన

100-119/75

తగడడ:ప గగపయక
ఇగటట ననగ:5-282
వయససస:69
లగ: పప
100-119/76

51
LHL2560142
పపరర: శశశశలగ ఆతషకకరర

100-119/77

తగడడ:ప సససదయక
ఇగటట ననగ:5-284
వయససస:74
లగ: పప
100-119/79

54
LHL2545218
పపరర: రసజమక అగకసల

100-119/80

భరస : కకషషమమరరస
ఇగటట ననగ:5-285
వయససస:72
లగ: ససస స
100-119/82

తగడడ:ప కకషషమమరరస
ఇగటట ననగ:5-285
వయససస:45
లగ: పప
100-119/84

39
RBE2005700
పపరర: ననగ జజకత కకపపపల

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:5-282
వయససస:44
లగ: పప

తగడడ:ప సససదయక
ఇగటట ననగ:5-284
వయససస:43
లగ: పప
100-119/81

100-119/67

భరస : జన షపక
ఇగటట ననగ:5-282
వయససస:50
లగ: ససస స

భరస : మగరళకకషష
ఇగటట ననగ:5-284
వయససస:39
లగ: ససస స

భరస : శశశశలగ
ఇగటట ననగ:5-284
వయససస:69
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

41
RBE0650366
పపరర: వవగకటటశసశరరర ఉలలర రర

36
RBE1898642
పపరర: ననగ బభబగ కసవవరర

భరస : నరగష కకపపపల
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:22
లగ: ససస స

భరస : కకటయక
ఇగటట ననగ:5-282
వయససస:64
లగ: ససస స

తగడడ:ప జజన షపక
ఇగటట ననగ:5-282
వయససస:19
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-286
వయససస:43
లగ: ససస స

100-119/69

తగడడ:ప శపసగడడ షపక
ఇగటట ననగ:5-282
వయససస:58
లగ: పప

భరస : నరసపగహరసవప
ఇగటట ననగ:5-282
వయససస:36
లగ: ససస స

58
RBE2221471
పపరర: పదనకవత కసవవరర

38
RBE2221422
పపరర: సతకననరసయణ బబ జజర

100-119/64

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర కసవవరర
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:ప పపచచయక
ఇగటట ననగ:5-281
వయససస:47
లగ: పప

43
RBE1724913
పపరర: ననగరగదప బభబగ రగడడ బబ ఈనన

55
LHL2545267
పపరర: భమలకడక అగకసల

100-119/66

తగడడ:ప ససబదమక
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:58
లగ: పప

40
RBE0415299
పపరర: మలలర శశరర ఉలలర రర

52
RBE2221455
పపరర: లకడకకకటమక ఆతషకకరర

35
RBE1722701
పపరర: వనగకటటష కకపపపల

33
RBE1252865
పపరర: షసహహన పఠసన
భరస : ననగగల జజన పఠసన
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:ప హనసమయక కకపపపల
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:23
లగ: పప

37
RBE2221414
పపరర: గగవగదమక బబ జజర

49
RBE2495356
పపరర: బభజ షపక

100-119/63

భరస : అమర నరగష
ఇగటట ననగ:5-280
వయససస:32
లగ: ససస స

34
RBE1722677
పపరర: నరగశ కకపపపల

46
RBE0694836
పపరర: బగదస రగడడడ బబ యన

32
RBE0883066
పపరర: వనగకట పదనకవత బబ జజర

57
LHL3834363
పపరర: వనగకటటశశరరర కసవవరర

100-119/83

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:5-286
వయససస:46
లగ: పప
100-119/85

60
RBE0416057
పపరర: మహహశశర రసవప రరడడ బబ యన

100-119/86

తగడడ:ప నరసపగహరసవప
ఇగటట ననగ:5-287
వయససస:35
లగ: పప
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61
RBE0416081
పపరర: ననగమణణ రరడడడబబ యన

100-119/87

భరస : మహహశశర రసవప
ఇగటట ననగ:5-287
వయససస:32
లగ: ససస స
100-119/90

భరస : నరసయక
ఇగటట ననగ:5-288
వయససస:61
లగ: ససస స
100-125/822

100-119/93

భరస : కకగడలల
ఇగటట ననగ:5-290
వయససస:54
లగ: ససస స

68
RBE0973116
పపరర: ససయ గణణష మరరయమల

71
RBE2221513
పపరర: కకగడలల లగబగ

100-118/820

74
LHL3833779
పపరర: ననగయక అకకణనపలర

100-119/98

తగడడ:ప ననగయక అకకణన పలర
ఇగటట ననగ:5-292
వయససస:23
లగ: పప

77
RBE1177725
పపరర: జజన బబగగ షపక

100-119/100

80
RBE0650507
పపరర: ససరగగదప కలమమర కలక
ర రర

తగడడ:ప శశనస
ఇగటట ననగ:5-296
వయససస:44
లగ: పప

83
RBE2221547
పపరర: శశనస కలక
ర రర

100-119/16

86
RBE0976235
పపరర: జమమల సససదన సససయద

భరస : జజన సససదన సయకద గసరర పసటట
ఇగటట ననగ:5/297
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:ప జజన సససయద
ఇగటట ననగ:5-297
వయససస:27
లగ: పప

88
RBE2221562
పపరర: వనగకటరరడడడ చచలరగ

89
RBE0961509
పపరర: రసజజ శశఖర రరడడ చచలరగ

100-119/107

తగడడ:ప వనగకట రరడడడ
ఇగటట ననగ:5-298
వయససస:27
లగ: పప

100-125/42

69
RBE1081421
పపరర: రమణ లగబగ

100-119/92

72
LHL2549053
పపరర: శశనవససరసవప లగబగ

100-119/95

తగడడ:ప కకగడలల
ఇగటట ననగ:5-290
వయససస:39
లగ: పప
100-119/96

75
RBE0416024
పపరర: ఈశశరమక అకకణనపలర

100-119/97

భరస : ననగయక
ఇగటట ననగ:5-292
వయససస:47
లగ: ససస స
100-119/99

78
RBE1477041
పపరర: అబగదల జజరరఫ షపక

100-123/531

తగడడ:ప అబగదల ఖమళ షపక
ఇగటట ననగ:5-294
వయససస:40
లగ: పప
100-119/101

81
RBE0975716
పపరర: శసశవణణ కలక
ర రర

100-119/102

భరస : ససరగగదప కలమమర కలక
ర రర
ఇగటట ననగ:5-296
వయససస:28
లగ: ససస స
100-119/104

తగడడ:ప లగగయక
ఇగటట ననగ:5-296
వయససస:48
లగ: పప

85
RBE1498559
పపరర: ఖమజజబ సయకద గసరర పసటట

వయసస 01-01-2021 నటక

100-119/94

తగడడ:ప వవగకటటశసశరరర
ఇగటట ననగ:5-296
వయససస:31
లగ: పప
100-119/103

66
RBE1664861
పపరర: రజయ షపక

భరస : శశనవససరగ లగబగ
ఇగటట ననగ:5-290
వయససస:34
లగ: ససస స

భరస : జజరరఫ షపక
ఇగటట ననగ:5-294
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:5-295
వయససస:44
లగ: ససస స

తగడడ:ప నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-297
వయససస:50
లగ: పప

100-121/60

తగడడ:ప పసదకకటయక
ఇగటట ననగ:5-292
వయససస:52
లగ: పప

76
RBE1920941
పపరర: బపహకగ అకకణన పలర

100-119/89

భరస : జజన బభష షపక
ఇగటట ననగ:5-288
వయససస:22
లగ: ససస స

తగడడ:ప రగశయక
ఇగటట ననగ:5-290
వయససస:59
లగ: పప

తగడడ:ప ననగయక అకకణనపలర
ఇగటట ననగ:5-292
వయససస:23
లగ: పప

82
RBE2221539
పపరర: రమణ కలక
ర రర

100-119/91

తగడడ:ప ననగగశశర రసవప మరరయమల
ఇగటట ననగ:5-288/A
వయససస:28
లగ: పప

70
RBE2221505
పపరర: ససతమక లగబగ

79
RBE2221521
పపరర: వనగకట రమణ కసవవరర

65
RBE2221497
పపరర: నరసయక కసవవరర

63
LHL2568582
పపరర: నరసమక కసవవరర
భరస : అపపయక
ఇగటట ననగ:5-288
వయససస:36
లగ: ససస స

తగడడ:ప అపపయక
ఇగటట ననగ:5-288
వయససస:66
లగ: పప

తగడడ:ప అలర బబ ష షపక
ఇగటట ననగ:5-288
వయససస:23
లగ: పప

73
RBE1889807
పపరర: బపహకగ అకకణనపలర

100-119/88

తగడడ:ప నరసయక
ఇగటట ననగ:5-288
వయససస:39
లగ: పప

64
RBE2221489
పపరర: ససతమక కసవవరర

67
RBE1664895
పపరర: జజన బభషస షపక

62
LHL2558948
పపరర: అపపయక కసవవరర

84
RBE1885920
పపరర: ససగబశవ రసవప కలక
ర రర

100-120/35

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-296
వయససస:36
లగ: పప
100-119/105

87
RBE2221554
పపరర: ఉషసరసణణ చచలరగ

100-119/106

భరస : వనగకటరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-297
వయససస:47
లగ: ససస స
100-119/108

90
RBE1633627
పపరర: సశరష లహరర చచలలర గ

100-119/109

భరస : అశశక రరడడడ చచలలర గ
ఇగటట ననగ:5-298
వయససస:23
లగ: ససస స
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91
LHL2552693
పపరర: ససమమమజకగ గరరకపసటట

100-119/110

భరస : రసమగలల
ఇగటట ననగ:5-299
వయససస:72
లగ: ససస స
94
RBE0804609
పపరర: గగగటటర సససదనబ షపక

100-119/113

100-119/116

100-119/117

100-119/120

100-119/122

100-119/125

100-119/128

భరస : ససతయక
ఇగటట ననగ:5-309
వయససస:38
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

104
RBE2221612
పపరర: ససబభదరసవప పసపకర

107
LHL2553907
పపరర: ఖమసపగసససదన షపక

110
RBE0804633
పపరర: మమలమద షపక

113
RBE2221638
పపరర: లకడకననరసయణ బమరరల

100-119/131

116
RBE2221661
పపరర: ననగగలల రసయల

100-119/121

119
RBE1899327
పపరర: సగదక రసయల
భరస : ససతచసయమ రసయల
ఇగటట ననగ:5-309
వయససస:20
లగ: ససస స

99
RBE1498302
పపరర: నరసపగహ రరడడడ తనటటపరరస

100-122/46

102
RBE0414243
పపరర: సరసశత పసపకర

100-119/119

105
RBE2524072
పపరర: గగపసల కకషష పసపకర

100-122/993

తగడడ:ప ససబభదరసవప పససపకర
ఇగటట ననగ:5-302
వయససస:18
లగ: పప
100-119/123

108
LHL3833357
పపరర: ససగబశవరసవప బమరరల

100-119/124

తగడడ:ప లకడకననరసయణ
ఇగటట ననగ:5-305
వయససస:35
లగ: పప
100-119/126

111
RBE1225797
పపరర: మహబమబ షపక

100-119/127

భరస : ఖమసపగ సససదన షపక
ఇగటట ననగ:5-305
వయససస:52
లగ: ససస స
100-119/129

114
RBE2221646
పపరర: రసజగశశరర రసయల

100-119/130

భరస : ననగగలల
ఇగటట ననగ:5-308
వయససస:42
లగ: ససస స
100-119/132

తగడడ:ప వనగకయక
ఇగటట ననగ:5-308
వయససస:48
లగ: పప
100-119/133

100-119/115

భరస : ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:5-302
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:ప సససదయక
ఇగటట ననగ:5-305
వయససస:62
లగ: పప

భరస : వనగకయక
ఇగటట ననగ:5-308
వయససస:79
లగ: ససస స
118
LHL2555662
పపరర: లకడక రసయల

100-119/118

భరస : హసనవలక
ఇగటట ననగ:5-305
వయససస:30
లగ: ససస స

భరస : లకడకననరసయణ
ఇగటట ననగ:5-305
వయససస:58
లగ: ససస స
115
RBE2221653
పపరర: ననగరతస మక రసయల

101
RBE2221604
పపరర: పదక పసపకర

96
RBE1082783
పపరర: సససదనబ షపక గగగటటరర

తగడడ:ప శశనవసస రరడడ తనటటపరరస
ఇగటట ననగ:5-300
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:ప కసససమలర
ఇగటట ననగ:5-305
వయససస:47
లగ: పప

తగడడ:ప ఖమసపగ సససదన
ఇగటట ననగ:5-305
వయససస:33
లగ: పప
112
RBE2221620
పపరర: లకడక బమరరల

100-122/45

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-302
వయససస:47
లగ: పప

భరస : ససశమ
ఇగటట ననగ:5-304
వయససస:44
లగ: ససస స
109
RBE0804625
పపరర: హసనవలక షపక

98
RBE1498294
పపరర: మమధవ తనటటపరరస

100-119/112

భరస : పసద ఖమససమలర
ఇగటట ననగ:5-300
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : వనగకటభపవప
ఇగటట ననగ:5-301
వయససస:47
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససబదరసవప పసపకర
ఇగటట ననగ:5-302
వయససస:22
లగ: పప
106
LHL3833431
పపరర: కలమమరర కలర గ

100-119/114

తగడడ:ప శశనవసస రరడడ తనటటపరరస
ఇగటట ననగ:5-300
వయససస:26
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-301
వయససస:49
లగ: పప
103
RBE1899319
పపరర: వనగకటటష పసపకర

95
RBE0804617
పపరర: గగగటటర ఖమససమలర షపక

93
RBE2221596
పపరర: మలర ఖమరరరనరసవప గరరకపసటట
తగడడ:ప రసమగలల
ఇగటట ననగ:5-299
వయససస:47
లగ: పప

తగడడ:ప శలమర
ఇగటట ననగ:5-300
వయససస:45
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరర కలక
ర రర
ఇగటట ననగ:5-300
వయససస:62
లగ: ససస స
100
LHL3833225
పపరర: వనగకటభపవప పసపకర

100-119/111

భరస : మలర ఖమరరరనరసవప
ఇగటట ననగ:5-299
వయససస:43
లగ: ససస స

భరస : ఖమససమలర
ఇగటట ననగ:5-300
వయససస:35
లగ: ససస స
97
RBE1412162
పపరర: పసరశత కలక
ర రర

92
RBE2221588
పపరర: గగవగదమక గరరకపసటట

117
RBE1926104
పపరర: కకశశర రసయల

100-118/821

తగడడ:ప ససతయక రసయల
ఇగటట ననగ:5-309
వయససస:20
లగ: పప
100-119/134

120
RBE2221679
పపరర: ససతయక రసయల

100-119/135

తగడడ:ప వనగకయక
ఇగటట ననగ:5-309
వయససస:42
లగ: పప
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121
LHL2544526
పపరర: ననసర రరడడడ మమరరళళ

100-119/136

తగడడ:ప బగడనడరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-310
వయససస:67
లగ: పప
124
RBE2221687
పపరర: అనసడయమక మమరరళళ

100-119/139

100-119/142

100-119/145

100-118/823

100-119/149

100-119/17

100-119/152

తగడడ:ప శశనవసస రసవప గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:5-320
వయససస:21
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

134
RBE0883082
పపరర: నరసపగహ రసవప కలక
ర రర

137
RBE2221703
పపరర: వజయలకడక కకలమ

140
RBE0975773
పపరర: కకరస ర కలక
ర రర

143
RBE1633700
పపరర: కకషషవనణణ కలక
ర రర

100-118/824

146
RBE1304492
పపరర: భభననదయమ అకకణనపఅల

100-119/147

149
RBE2221737
పపరర: భమలకడక గరకపసటట
భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:5-320
వయససస:49
లగ: ససస స

129
LHL3833142
పపరర: ఈశశరమక కకలమ

100-119/144

132
RBE1724632
పపరర: రవలక సడరగ

100-118/822

135
RBE2221695
పపరర: జయభభరత అననపపరరడడడ

100-119/148

భరస : గగరవసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-315
వయససస:66
లగ: ససస స
100-119/150

138
RBE2221711
పపరర: అపపపరరడడడ కకలమ

100-119/151

తగడడ:ప వనగకటరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-316
వయససస:48
లగ: పప
100-119/18

141
RBE0975781
పపరర: గగతమ కలక
ర రర

100-119/19

తగడడ:ప లగగయక కలక
ర రర
ఇగటట ననగ:5/317
వయససస:30
లగ: ససస స
100-119/153

144
RBE2221729
పపరర: బగలర బభదయ కలక
ర రర

100-119/154

తగడడ:ప లగగయక
ఇగటట ననగ:5-317
వయససస:54
లగ: పప
100-119/155

తగడడ:ప బభలయక అకకణనపఅల
ఇగటట ననగ:5-318
వయససస:27
లగ: ససస స
100-119/156

100-119/141

భరస : శశనవససరసవప సడరగ
ఇగటట ననగ:5-315
వయససస:26
లగ: ససస స

భరస : నరసపగహ రసవప
ఇగటట ననగ:5-317
వయససస:26
లగ: ససస స

తగడడ:ప బభలయక అకకణనపలర
ఇగటట ననగ:5-318
వయససస:21
లగ: పప
148
RBE1888916
పపరర: మగననయమక గరరకపసటట

100-119/146

భరస : శశనవసస రసవప కలక
ర రర
ఇగటట ననగ:5/317
వయససస:34
లగ: ససస స

తగడడ:ప బగలలర యక
ఇగటట ననగ:5-317
వయససస:32
లగ: పప
145
RBE1910298
పపరర: రగ అమర చగద అకకణనపలర

131
RBE2221570
పపరర: అనసడరకమక అననపపరరడడ

126
LHL3833050
పపరర: భమలకడక శసనగపవడడ

భరస : మలర ఖమరరరనరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-312
వయససస:49
లగ: ససస స

భరస : అపపపరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-316
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:ప బగలర యక కలక
ర రర
ఇగటట ననగ:5/317
వయససస:36
లగ: పప
142
RBE0727230
పపరర: లగగయక కలక
ర రర

100-119/143

తగడడ:ప బగలర యక
ఇగటట ననగ:5-315
వయససస:30
లగ: పప

తగడడ:ప కలపపపససశమ ననయడడ
ఇగటట ననగ:5-315/A
వయససస:31
లగ: పప
139
RBE0975757
పపరర: శశనవసస రసవప కలక
ర రర

128
LHL3833068
పపరర: మలర ఖమరరరనరరడడడ కకలమ

100-119/138

భరస : శశనవససరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-311
వయససస:45
లగ: ససస స

భరస : లచచరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-314
వయససస:79
లగ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప సడరగ
ఇగటట ననగ:5-315
వయససస:26
లగ: ససస స
136
RBE0650499
పపరర: లకకణ మమలపసటట

100-119/140

తగడడ:ప గగపసలకకషసషరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-312
వయససస:55
లగ: పప

భరస : అచచరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-312
వయససస:49
లగ: ససస స
133
RBE1745298
పపరర: రవళ సడరగ

125
LHL2549384
పపరర: శశనవససరరడడడ శసనగపవడడ

123
LHL2547248
పపరర: వనగకటటశశరరరడడడ బతష
స ల
తగడడ:ప ససబభదరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-310
వయససస:79
లగ: పప

తగడడ:ప నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-311
వయససస:48
లగ: పప

తగడడ:ప శశనవససరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-311
వయససస:26
లగ: పప
130
RBE0721977
పపరర: ససశల కకలమ

100-119/137

భరస : వనగకటటశశరరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-310
వయససస:74
లగ: ససస స

భరస : ననసరరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-310
వయససస:61
లగ: ససస స
127
RBE1381615
పపరర: వనగకటటశశరసరరడడడ శణగపవడడ

122
LHL2547230
పపరర: ససతనరసవమక బతష
స ల

147
RBE1664879
పపరర: హరరత అకకణనపలర

100-125/823

తగడడ:ప బభలయక అకకణనపలర
ఇగటట ననగ:5-318
వయససస:24
లగ: ససస స
100-119/157

150
RBE2221745
పపరర: శశనవససరసవప గరకపసటట

100-119/158

తగడడ:ప పపననయక
ఇగటట ననగ:5-320
వయససస:54
లగ: పప
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151
LHL2561850
పపరర: రవ గరరకలపసటట

100-119/159

తగడడ:ప కకశషష
ఇగటట ననగ:5-321
వయససస:36
లగ: పప
154
RBE1920818
పపరర: అమర జజకత మగతనకలపలర

100-118/825

100-118/826

100-119/166

100-119/169

100-119/172

100-119/175

100-119/178

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-336
వయససస:42
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
RBE2221794
పపరర: వనగకటభపవమక సగకలరసతప

167
LHL3833845
పపరర: అనసడరకమక సగకలరసతప

170
RBE2221802
పపరర: గగవగదరరడడడ బబ ణగ

173
RBE1498542
పపరర: మగసస ఫస పఠసన

100-119/180

176
RBE1443506
పపరర: వనగకటరరడడడ కకల

100-119/170

179
LHL2567170
పపరర: వనగకటటశశరరర సతచస నపలర
తగడడ:ప ఆదచయక
ఇగటట ననగ:5-336
వయససస:45
లగ: పప

159
RBE0883553
పపరర: ననగ శశనస మమదరసజ

100-119/165

162
RBE2221778
పపరర: హనసమమక సగకలకసతప

100-119/168

165
RBE1437863
పపరర: వనగకటరమణ అకకణనపలర

100-119/171

భరస : వనగకటటసశరరర అకకణనపల
ఇగటట ననగ:5-330/1
వయససస:56
లగ: ససస స
100-119/173

168
RBE0721985
పపరర: వనగకటటశశరరర సగకలరసతప

100-119/174

తగడడ:ప పసదరసమగలల
ఇగటట ననగ:5-331
వయససస:52
లగ: పప
100-119/176

171
LHL2542629
పపరర: వనగకటటశశరరరడడడ బబ ణగ

100-119/177

తగడడ:ప ననరసయణ రరడడడ
ఇగటట ననగ:5-332
వయససస:37
లగ: పప
100-119/20

174
RBE1225805
పపరర: జజన బబగగ పఠసన

100-119/179

తగడడ:ప శసథర
ఇగటట ననగ:5-333
వయససస:33
లగ: ససస స
100-119/181

తగడడ:ప నరరసరరడడడ కకల
ఇగటట ననగ:5-334
వయససస:71
లగ: పప
100-119/183

100-119/163

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-327
వయససస:79
లగ: ససస స

తగడడ:ప సతనసర పఠసన
ఇగటట ననగ:5/333
వయససస:25
లగ: పప

భరస : పవరషచగదపరసవప
ఇగటట ననగ:5-333
వయససస:49
లగ: ససస స
178
LHL2565786
పపరర: ననగమణణ సతచస నపలర

100-119/167

తగడడ:ప సససదనరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-331B
వయససస:49
లగ: పప

భరస : ననరసయణరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-332
వయససస:59
లగ: ససస స
175
RBE2221836
పపరర: హహసససనమక మమచరర

161
RBE2221760
పపరర: ననసరమక సగకలరసతప

156
RBE2221752
పపరర: గగరవయక గరరకపసటట

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:5-326/A
వయససస:28
లగ: పప

భరస : పసదరసమగలల
ఇగటట ననగ:5-331
వయససస:72
లగ: ససస స

భరస : గగవగదరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-331B
వయససస:44
లగ: ససస స
172
RBE2221810
పపరర: వనగకసయమక బబ ణగ

100-119/164

భరస : ననగగశశరరసవప
ఇగటట ననగ:5-329
వయససస:49
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-331
వయససస:42
లగ: ససస స
169
LHL3833753
పపరర: కసశమక బబ ణగ

158
RBE0416891
పపరర: లకడక మహగకసళ

100-119/161

తగడడ:ప మగనవయ
ఇగటట ననగ:5-324
వయససస:59
లగ: పప

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:5-327
వయససస:54
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-327
వయససస:62
లగ: పప
166
LHL3833696
పపరర: రతనమమల సగకలరసతప

100-119/162

భరస : ససబపహకణనకచనరర
ఇగటట ననగ:5-326/A
వయససస:48
లగ: ససస స

భరస : సససదసలల
ఇగటట ననగ:5-326/A
వయససస:50
లగ: ససస స
163
RBE2221786
పపరర: కకటటశశరరసవప సగకలరసతప

155
LHL2551141
పపరర: లకడక గరరకపసటట

153
LHL4199477
పపరర: అనసరసధన పడల
భరస : బసవయక
ఇగటట ననగ:5-321
వయససస:36
లగ: ససస స

భరస : గగరవయక
ఇగటట ననగ:5-324
వయససస:51
లగ: ససస స

తగడడ:ప ననగ చనరర మహగకసళ
ఇగటట ననగ:5-325
వయససస:61
లగ: పప
160
RBE0883579
పపరర: రమణ మమదరసజ

100-119/160

తగడడ:ప కకశషష
ఇగటట ననగ:5-321
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప చగతలల మగతనకలపలర
ఇగటట ననగ:5-323
వయససస:23
లగ: ససస స
157
RBE1880236
పపరర: ససబపమణక చనరర మహగకసళ

152
LHL2566560
పపరర: గగరవయక గరరకలపసటట

177
RBE2221844
పపరర: ననగగశశరమక కకలమ

100-119/182

భరస : మలమరరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-334
వయససస:74
లగ: ససస స
100-119/184

180
LHL3833654
పపరర: అరరణ కకలమ

100-119/185

భరస : గగరరవసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-337
వయససస:42
లగ: ససస స
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181
RBE0416727
పపరర: గగరరవసరరడడడ కకలమ

100-119/186

తగడడ:ప వనగకటరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-337
వయససస:52
లగ: పప
184
RBE1979004
పపరర: బబ డడడ శరసజ షపక

100-118/827

100-119/191

100-119/194

188
RBE0961566
పపరర: అలమర బ షపక

191
RBE1665090
పపరర: వనగకటటష

100-119/196

194
RBE0721787
పపరర: ననగగగదపగ ఎనసమగల

తగడడ:ప వరయక
ఇగటట ననగ:5-342
వయససస:47
లగ: పప
100-119/202

100-119/205

భరస : ఖససగ శశశదన షపక
ఇగటట ననగ:5-348
వయససస:43
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

203
RBE1585280
పపరర: నవనకలమమర రరడడడ కకలమ

100-119/208

206
RBE2221828
పపరర: హహసపసనస అకకణనపలర

100-119/197

209
RBE2221885
పపరర: రమమదడవ వగటల
భరస : కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:5-350
వయససస:49
లగ: ససస స

189
RBE1083070
పపరర: ననగరసజ బబ మకనబబ యన

100-119/193

192
RBE0721993
పపరర: ససబదమక మమటర

100-119/195

195
RBE1083096
పపరర: కకటటశశరర బబ మకనబబ యన

100-119/198

భరస : సససదసలల బబ మకనబబ యన
ఇగటట ననగ:5-341
వయససస:30
లగ: ససస స
100-119/200

198
RBE0727255
పపరర: సససదమక యరగగరర

100-119/201

భరస : గణపత
ఇగటట ననగ:5-342
వయససస:31
లగ: ససస స
100-119/203

201
RBE2221851
పపరర: రమమదడవ యరససన

100-119/204

భరస : శవసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-343
వయససస:49
లగ: ససస స
100-119/206

204
RBE1633775
పపరర: సగదదప రరడడడ కకలమ

100-119/207

తగడడ:ప సససదన రరడడడ కకలమ
ఇగటట ననగ:5-345
వయససస:22
లగ: పప
100-119/209

తగడడ:ప చనకకటయక
ఇగటట ననగ:5-346
వయససస:64
లగ: పప
100-118/828

100-119/190

భరస : బభలకకటయక
ఇగటట ననగ:5-340
వయససస:67
లగ: ససస స

తగడడ:ప సససదన రరడడడ కకలమ
ఇగటట ననగ:5-345
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:ప సససదనరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-345
వయససస:59
లగ: పప
208
RBE1724822
పపరర: శశశదనబ షపక

100-125/824

తగడడ:ప బపహకరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-343
వయససస:54
లగ: పప

భరస : ననగరసజ
ఇగటట ననగ:5-345
వయససస:57
లగ: ససస స
205
RBE2221869
పపరర: శవసరరడడడ యరససన

200
LHL3834371
పపరర: శశనవసససడ
ప డడ యమరసన

186
LHL2551158
పపరర: ససమమమజకగ దనస రర

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర బబ మకనబబ యన
ఇగటట ననగ:5-339
వయససస:30
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-342
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకట రసమగలల
ఇగటట ననగ:5-342
వయససస:31
లగ: పప
202
RBE0961608
పపరర: వమల శశనవసస

100-119/192

భరస : హనసమగతరసవప
ఇగటట ననగ:5-341
వయససస:36
లగ: ససస స

100-119/199 197
196
LHL3833464
LHL3833647
పపరర: వనగకటటశశరరర బబ మకనబబ యన
పపరర: పపలర మక బబ మకనబబ యన

100-119/188

భరస : ఏడడకకగడలల
ఇగటట ననగ:5-339
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:ప ఏడడకకగడలల
ఇగటట ననగ:5-339
వయససస:22
లగ: పప

భరస : నరసపగహరసవప
ఇగటట ననగ:5-340
వయససస:37
లగ: ససస స

199
RBE0727271
పపరర: గణపత యరగగరర

100-119/189

భరస : ననగగల మరస
ఇగటట ననగ:5-339
వయససస:39
లగ: ససస స

భరస : ననగరసజ
ఇగటట ననగ:5-339
వయససస:28
లగ: ససస స
193
RBE0722173
పపరర: లకడక మమటర

185
LHL2541910
పపరర: ఏడడకకగడలల దనగరరర

183
RBE1296046
పపరర: సతకవత మగనపకలల
భరస : చనన వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-338
వయససస:44
లగ: ససస స

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:5-339
వయససస:42
లగ: పప

తగడడ:ప బగడడ ససహహబ
ఇగటట ననగ:5-339
వయససస:44
లగ: పప
190
RBE1295949
పపరర: లలత బబ మకనబబ యన

100-119/187

తగడడ:ప వనగకట నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-338
వయససస:52
లగ: పప

తగడడ:ప ననగగల మర షపక
ఇగటట ననగ:5-339
వయససస:21
లగ: పప
187
RBE0961558
పపరర: బబ డడడ ననగగల మరస షపక

182
RBE1296020
పపరర: చచదరర రరడడడ యరససన

207
RBE2221877
పపరర: మగననమక అకకణనపలర

100-119/210

భరస : హహసపసనస
ఇగటట ననగ:5-346
వయససస:59
లగ: ససస స
100-119/211

210
RBE2221893
పపరర: కకటటశశరరసవప వగటల

100-119/212

తగడడ:ప ఎలమగద
ఇగటట ననగ:5-350
వయససస:54
లగ: పప
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211
RBE0415588
పపరర: ససగబరరడడడ వనననన

100-119/213

తగడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-351
వయససస:33
లగ: పప
214
LHL3834488
పపరర: లకడక బబ ణగ

100-119/216

100-119/218

100-119/221

100-119/224

100-119/227

100-119/230

100-118/829

100-119/234

100-119/225

227
LHL2568277
పపరర: కకటటశశరమక మటటటల

230
RBE0961582
పపరర: వనగకసటభరసవమక మమటట ల

233
RBE1725167
పపరర: భభరర వ ఆవపల

236
RBE0722009
పపరర: రసమరరడడడ కకలమ

100-119/237

239
RBE1082254
పపరర: ఖమసపగ బ జలకసగత షపక
భరస : జల కసగత అజడడడన షపక
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:42
లగ: ససస స

219
RBE0472993
పపరర: అపపమక గసమమలపసటట

100-119/220

222
RBE0883116
పపరర: ననరసయణ రరడడడ కకల

100-119/223

225
RBE1252816
పపరర: మసససన బ పఠసన

100-119/226

భరస : జజనబభషస పఠసన
ఇగటట ననగ:5-358
వయససస:29
లగ: ససస స
100-119/228

228
RBE0722157
పపరర: సససదసలల మటటటల

100-119/229

తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:5-359
వయససస:44
లగ: పప
100-119/231

231
RBE2221935
పపరర: పపలర యక మటటటల

100-119/232

తగడడ:ప బభలకకటట
ఇగటట ననగ:5-359
వయససస:64
లగ: పప
100-118/830

234
LHL2568525
పపరర: భమలకడక యమలమమరర

100-119/233

భరస : అగకకరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:52
లగ: ససస స
100-119/235

తగడడ:ప నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:ప జలకగటట మమబగ ససభభన షపక
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:43
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

224
RBE1252790
పపరర: జజనబభషస పఠసన

100-121/61

తగడడ:ప శవ రరడడడ
ఇగటట ననగ:5-358
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:ప భభసణర రసవప అవపల
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:ప బబ డయక
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:57
లగ: పప
238
RBE1082239
పపరర: జలకగటట అజదదదన షపక

100-119/222

భరస : చన సససదసలల
ఇగటట ననగ:5-359
వయససస:31
లగ: ససస స

తగడడ:ప అజరదదదన
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:21
లగ: పప
235
RBE0411355
పపరర: అగకకరరడడడ యమలమమరర

221
LHL2542215
పపరర: కకటటశసశరరసవప చరసల

216
RBE1456103
పపరర: ససగబశవ రరడడ బబ నగ

భరస : కకటయక
ఇగటట ననగ:5-355
వయససస:53
లగ: ససస స

భరస : పపలర యక
ఇగటట ననగ:5-359
వయససస:59
లగ: ససస స

తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:5-359
వయససస:37
లగ: పప
232
RBE1724798
పపరర: ఉమర షపక జలకగటట

100-119/219

తగడడ:ప చననవళ పఠసన
ఇగటట ననగ:5-358
వయససస:31
లగ: పప

తగడడ:ప పసదనరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-358
వయససస:54
లగ: పప
229
RBE0961574
పపరర: చన సససదసలల మమటట ల

218
LHL2543213
పపరర: పసదరసమకకషష గసమమలపసటట

100-119/215

తగడడ:ప నరరస రరడడడ బబ నగ
ఇగటట ననగ:5-353
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-356
వయససస:49
లగ: పప

భరస : ననరసయణ రరడడడ
ఇగటట ననగ:5-358
వయససస:33
లగ: ససస స
226
RBE2221927
పపరర: శవసరరడడడ కకలమ

100-119/217

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:5-355
వయససస:37
లగ: పప

భరస : పసద రసమకకశషష
ఇగటట ననగ:5-355
వయససస:34
లగ: ససస స
223
RBE0883132
పపరర: శవ కలమమరర కకల

215
RBE1163682
పపరర: శశనవసస రరడడడ బబ నగ

213
RBE0727248
పపరర: దడవ వనననన
భరస : ససగబ రరడడడ
ఇగటట ననగ:5-352
వయససస:33
లగ: ససస స

తలర : లకడక బబ నగ
ఇగటట ననగ:5-353
వయససస:30
లగ: పప

భరస : రసమరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-354
వయససస:46
లగ: ససస స
220
RBE0473009
పపరర: లకడక గసమలపసటట

100-119/214

భరస : కకటటరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-351
వయససస:54
లగ: ససస స

భరస : నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-353
వయససస:49
లగ: ససస స
217
RBE2221919
పపరర: వనగకటనరసమక తనటటపరరస

212
RBE2221901
పపరర: ననగమక వనననన

237
RBE0722165
పపరర: గగపసలరరడడడ కకలమ

100-119/236

తగడడ:ప కకషసషరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:59
లగ: పప
100-119/238

240
RBE1177790
పపరర: ససశల కకలమ

100-119/239

భరస : గగపసల రరడడ కకలమ
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:53
లగ: ససస స
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241
RBE1295931
పపరర: బగడడ షపక

100-119/240

తగడడ:ప అలమర భక
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:37
లగ: పప
244
LHL2560431
పపరర: కకటటరరడడడ యమలమమరర

100-119/266

100-119/269

100-119/272

100-118/831

100-119/276

100-119/279

100-119/281

తగడడ:ప ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:5-366
వయససస:42
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

254
RBE0975872
పపరర: మమబగల షపక

257
RBE0410944
పపరర: సససదనరరడడడ కకలమ

260
RBE2221984
పపరర: వసణణ కకలమ

263
RBE1219139
పపరర: నలమ కకలమ

100-119/284

266
RBE0410761
పపరర: రసమ కకషష గసమలపసటట

100-119/274

269
LHL3833662
పపరర: కకషషకలమమరర ఆరరకటర
భరస : లగగసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-367
వయససస:43
లగ: ససస స

249
RBE0975864
పపరర: మరసబ షపక

100-119/271

252
RBE1611730
పపరర: జలకగటట ఉమర షపక

100-121/62

255
RBE2221968
పపరర: అకణమక పప టర పలర

100-119/275

భరస : అలవవలరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-361
వయససస:49
లగ: ససస స
100-119/277

258
RBE0412601
పపరర: అలవవలరరడడడ కకలమ

100-119/278

తగడడ:ప రసమరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-362
వయససస:59
లగ: పప
100-119/280

261
RBE2221331
పపరర: వనగకటటశశరరరడడడ కకలమ

100-118/832

తగడడ:ప కకషసషరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-362a
వయససస:47
లగ: పప
100-119/282

264
RBE1219147
పపరర: అపపపరరడడడ కకలమ

100-119/283

తలర : రమణ కకలమ
ఇగటట ననగ:5-362A
వయససస:30
లగ: పప
100-119/285

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:5-365
వయససస:36
లగ: పప
100-119/287

100-119/268

తగడడ:ప అజరదదదన షపక
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:ప అరరణన కకలమ
ఇగటట ననగ:5-362A
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : శవసరరడడడ కకలమ
ఇగటట ననగ:5-362A
వయససస:45
లగ: ససస స
268
LHL2555118
పపరర: నరసపగహరసవప అచనచల

100-119/273

భరస : సససదనరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-362
వయససస:42
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరరడడడ కకలమ
ఇగటట ననగ:5-362A
వయససస:44
లగ: ససస స
265
RBE1219154
పపరర: రమణ కకలమ

251
RBE1295956
పపరర: మమబగ జజన షపక

246
RBE0975807
పపరర: మరవఅల షపక

భరస : సససదన వసల షపక
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:ప రసమరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-362
వయససస:45
లగ: పప

భగధసవప: శవ రరడడడ కకల
ఇగటట ననగ:5-362
వయససస:53
లగ: ససస స
262
RBE1219121
పపరర: తరరపతమక కకలమ

100-119/270

భరస : ఖమసపగ పసరస షపక
ఇగటట ననగ:5-361
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:ప అలవవలరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-362
వయససస:39
లగ: పప
259
RBE2221976
పపరర: వనగకటరమణ కకల

248
RBE0975856
పపరర: జజన బబగమ షపక

100-119/242

తగడడ:ప సససదన షపక
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:31
లగ: పప

భరస : బగడడ
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:30
లగ: ససస స

భరస : జగనథడ హహసససన షపక
ఇగటట ననగ:5-361
వయససస:27
లగ: ససస స
256
LHL3834249
పపరర: నరరసరరడడడ కకలమ

100-119/267

భరస : హహసపసన షపక
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : రసమరరడడడ కకలమ
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:32
లగ: ససస స
253
RBE1747633
పపరర: సససదసననసస షపక

245
RBE0804641
పపరర: జననత హహసపసన షపక

243
RBE2221950
పపరర: నరరసరరడడడ కకలమ
తగడడ:ప కకషసషరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:69
లగ: పప

తగడడ:ప జజననససదన
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:33
లగ: పప

భరస : కకటట రరడడడ వనలమమరర
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:32
లగ: ససస స
250
RBE1177808
పపరర: అరరణ కకలమ

100-119/241

భరస : నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:59
లగ: ససస స

తగడడ:ప అఅకకరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-360
వయససస:35
లగ: పప
247
RBE0975831
పపరర: లకడక వనలమమరర

242
RBE2221943
పపరర: ససగబమక కకలమ

267
LHL2553725
పపరర: ననరసయణమక అచనచల

100-119/286

భరస : నరసపగహ రసవప
ఇగటట ననగ:5-366
వయససస:38
లగ: ససస స
100-119/288

270
RBE1920891
పపరర: అలలకక ఆరరకటర

100-119/289

తగడడ:ప లగగ రరడడడ ఆరరకటర
ఇగటట ననగ:5-367
వయససస:25
లగ: ససస స
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271
RBE2221992
పపరర: లగగసరరడడడ ఆరరకటర

100-119/290

తగడడ:ప ససగబశవరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-367
వయససస:45
లగ: పప
274
RBE2222024
పపరర: లకడక పమక

100-119/291

భరస : హనమరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-368
వయససస:74
లగ: ససస స
100-119/293

భరస : రసమరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-369
వయససస:54
లగ: ససస స
277
RBE1724947
పపరర: వనగకటటష బబ మకననబబ యన

272
RBE2222008
పపరర: గగరవమక అలలర

275
RBE0975880
పపరర: ఏడడకకగదలల అచల

278
RBE1750405
పపరర: లకకమక బబ మకననబబ యన

100-119/294

276
RBE0975898
పపరర: రమమదడవ అచల

100-118/834

279
RBE1898550
పపరర: వనగకటటష బబ మకనబబ యన

భరస : శశనవససరసవప బబ మకననబబ యన
ఇగటట ననగ:5-372
వయససస:46
లగ: ససస స

తగడడ:ప శశనస బబ మకననబబ యన
ఇగటట ననగ:5-372
వయససస:22
లగ: పప

280
RBE2222032
పపరర: ననగగగదపగ యయనసమల

281
RBE2222040
పపరర: వనగకటటశశరరర యయనసమల

282
RBE2517357
పపరర: యరగగరర సతష

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-372
వయససస:51
లగ: ససస స
283
LHL2568301
పపరర: వనగకటమక యయరగగరర
భరస : గగరవయక
ఇగటట ననగ:5-373
వయససస:59
లగ: ససస స
286
RBE2222057
పపరర: గగరవయక యయరగగరర

100-119/302

100-119/305

100-119/308

భరస : మలర యక
ఇగటట ననగ:5-377
వయససస:56
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-119/303

290
RBE0975906
పపరర: ననగగగదపమక జలల

293
RBE2222073
పపరర: ససజజత ఆరరకటర

100-119/311

296
RBE2222107
పపరర: ససగబశవరరడడడ ఆరరకటర

100-119/306

299
LHL3833621
పపరర: ననగగశశరమక జజలల
భరస : రమణయక
ఇగటట ననగ:5-379
వయససస:52
లగ: ససస స

100-119/301

288
RBE0838698
పపరర: నరసపగహరసవప రసగగల

100-119/304

291
RBE2222065
పపరర: ననగగశశరమక గగరజజల

100-119/307

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-374A
వయససస:64
లగ: ససస స
100-119/309

294
RBE2222081
పపరర: అనగతరసవమక ఆరరకటర

100-119/310

భరస : ససగబశవరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-375
వయససస:59
లగ: ససస స
100-119/312

తగడడ:ప రసమలగగసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-375
వయససస:64
లగ: పప
100-119/314

285
RBE0411389
పపరర: ననగమణణ మమరగగరర

తగడడ:ప మటట యక
ఇగటట ననగ:5-374
వయససస:34
లగ: పప

భరస : శవసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-375
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససగబశవసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-375
వయససస:44
లగ: పప
298
RBE2222115
పపరర: పసరశతమక శవరసతప

287
RBE0411181
పపరర: ననగగశశరరసవప జజలల

100-119/509

భరస : ససగబయక
ఇగటట ననగ:5-373
వయససస:36
లగ: ససస స

భరస : ననగగశశర రసవప జలల
ఇగటట ననగ:5-374
వయససస:43
లగ: ససస స

భరస : రసమ రరడడడ
ఇగటట ననగ:5-374B
వయససస:47
లగ: ససస స
295
RBE2222099
పపరర: శవసరరడడడ ఆరరకటర

100-119/300

తగడడ:ప రమణయక
ఇగటట ననగ:5-374
వయససస:54
లగ: పప

భరస : నరసపగహరసవప
ఇగటట ననగ:5-374
వయససస:30
లగ: ససస స
292
LHL3833597
పపరర: ససశల ఆరరకటర

284
LHL3833878
పపరర: ససగబయక మమరగగరర

100-119/296

తగడడ:ప సగభయక సగభయక
ఇగటట ననగ:5-372-2
వయససస:20
లగ: పప

తగడడ:ప గగరవయక
ఇగటట ననగ:5-373
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:ప వనగగలయక
ఇగటట ననగ:5-373
వయససస:64
లగ: పప
289
RBE0838706
పపరర: మలలశశరర రసగగల

100-119/298

తగడడ:ప హనసమయక
ఇగటట ననగ:5-372
వయససస:64
లగ: పప
100-119/299

100-119/295

భరస : ఏడడకకగదలల అచల
ఇగటట ననగ:5-371A
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:ప శశనవససరసవప బబ మకననబబ యన
ఇగటట ననగ:5-372
వయససస:21
లగ: పప
100-119/297

100-119/292

తగడడ:ప హనమరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-368
వయససస:48
లగ: పప

తగడడ:ప లకడక ననరసయణ అచల
ఇగటట ననగ:5-371A
వయససస:37
లగ: పప
100-118/833

273
RBE2222016
పపరర: రసమరరడడడ అలలర

297
RBE1116509
పపరర: శశకసగత బబ మకనబబ యన

100-119/313

తగడడ:ప శశనస బబ మకనబబ యన
ఇగటట ననగ:5-376
వయససస:27
లగ: పప
100-119/315

300
RBE1920875
పపరర: కకటట రరడడడ పసశగ

100-119/316

తగడడ:ప బపహక రరడడడ పసశగ
ఇగటట ననగ:5-379
వయససస:26
లగ: పప
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301
RBE1252287
పపరర: లకడక జనసగగ

100-119/317

భరస : లగగయక
ఇగటట ననగ:5-380
వయససస:52
లగ: ససస స
304
RBE1108647
పపరర: లగగయక జనసగగ

100-120/811

100-119/322

100-119/325

100-119/328

100-119/331

100-125/43

100-119/336

తగడడ:ప శశరసమగలల
ఇగటట ననగ:5-389
వయససస:51
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

314
LHL2568392
పపరర: అనసడరకమక యరశగబలర

317
RBE2222164
పపరర: అమరమక యరశబలర

320
LHL3833613
పపరర: వనగకటనరసమక పసశగ

323
RBE1665017
పపరర: గగపసలకకషష అచనచల

100-119/337

326
RBE2222206
పపరర: ననగమణణ అచనచల

100-119/329

329
RBE2222222
పపరర: ససమమమజకమగ మమమడడ
భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-390
వయససస:64
లగ: ససస స

309
RBE0412635
పపరర: రసజననల ననరప రరడడ

100-119/324

312
RBE0975914
పపరర: అనడరసధ తటటచచ

100-119/327

315
LHL2569044
పపరర: శశనస యరశగబలర

100-119/330

తగడడ:ప ననసరయక
ఇగటట ననగ:5-385
వయససస:37
లగ: పప
100-119/332

318
RBE2222172
పపరర: ననసరయక యరశబలర

100-119/333

తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:5-385
వయససస:59
లగ: పప
100-119/334

321
RBE2222180
పపరర: పపలర మక అచనచల

100-119/335

భరస : ననగగశశరరసవప
ఇగటట ననగ:5-388
వయససస:46
లగ: ససస స
100-125/825

324
RBE1880244
పపరర: మణణకగఠ అచనచల

100-118/835

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర అచనచల
ఇగటట ననగ:5-389
వయససస:20
లగ: పప
100-119/338

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-389
వయససస:46
లగ: ససస స
100-119/340

100-119/321

భరస : శశనస మమటచ
ఇగటట ననగ:5-383
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:ప ననగగశశర రసవప
ఇగటట ననగ:5-388
వయససస:22
లగ: పప

తగడడ:ప అచనచల వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-389
వయససస:24
లగ: పప
328
LHL3834348
పపరర: వనగకటటశశరరర అచచల

100-119/326

భరస : బపగహకనగదరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-386
వయససస:49
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:5-388
వయససస:48
లగ: పప
325
RBE1881853
పపరర: అచనచల సససదనరసవప

311
RBE2222156
పపరర: బభబగరరడడడ కకలమ

306
RBE2222123
పపరర: భమలకడక దసగరరగపవడడ

తగడడ:ప గగరవసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-382
వయససస:36
లగ: పప

భరస : ననసరయక
ఇగటట ననగ:5-385
వయససస:54
లగ: ససస స

భరస : నసరయక యరబలర
ఇగటట ననగ:5-385
వయససస:53
లగ: ససస స
322
RBE2222198
పపరర: ననగగశశరరసవప అచచల

100-119/323

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:5-385
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:ప నసరయక యయరసబబల
ఇగటట ననగ:5-385
వయససస:28
లగ: పప
319
RBE1962463
పపరర: అమరమక యరబలర

308
LHL2549327
పపరర: వనగకటరరడడడ కకలమ

100-119/319

భరస : నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-381
వయససస:54
లగ: ససస స

తగడడ:ప మటభటరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-382
వయససస:53
లగ: పప

తగడడ:ప పరమయక పడనల
ఇగటట ననగ:5-383-1
వయససస:36
లగ: పప
316
RBE1888155
పపరర: నరసపగహ రసవప యయరసబబల

100-119/320

తగడడ:ప బభబగరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-382
వయససస:36
లగ: పప

భరస : బభబగరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-382
వయససస:49
లగ: ససస స
313
RBE1082189
పపరర: బసవవశశరరసవప పడనల

305
LHL2549319
పపరర: మలమరరరడడడ దసరర గపవడడ

303
RBE1252352
పపరర: ననగలకడక జనసగగ
భరస : బభల చగదసపడడ
ఇగటట ననగ:5-380
వయససస:30
లగ: ససస స

తగడడ:ప నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-381
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:ప మలమరరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-381
వయససస:59
లగ: పప
310
RBE2222149
పపరర: మగగమక కకలమ

100-119/318

తగడడ:ప లగగయక
ఇగటట ననగ:5-380
వయససస:33
లగ: పప

తగడడ:ప ససబదయక జనసగగ
ఇగటట ననగ:5-380
వయససస:49
లగ: పప
307
RBE2222131
పపరర: నరరసరరడడడ దసగరరగపవడడ

302
RBE1252311
పపరర: బభల చగదసపడడ జనసగగ

327
RBE2222214
పపరర: మటట మక అచచల

100-119/339

భరస : ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:5-389
వయససస:64
లగ: ససస స
100-119/341

330
RBE2222230
పపరర: రసమరసవప మమమడడ

100-119/342

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-390
వయససస:49
లగ: పప
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331
LHL2560993
పపరర: బపహకగ మమమడడ

100-119/343

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-391
వయససస:43
లగ: పప
334
LHL3834108
పపరర: కకటటశశరమక కకపపపల

100-119/346

100-119/349

100-119/352

100-119/355

100-119/359

100-119/362

100-119/365

భరస : గగపయక
ఇగటట ననగ:5-405
వయససస:79
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

344
RBE2222297
పపరర: ననగగశశరమక కకపపపల

347
LHL2568285
పపరర: లకడక జగగసల

350
RBE1920909
పపరర: వనగకటభపమయక యరశగగరర

353
RBE1401595
పపరర: కలమమరర గగమక

100-119/368

356
LHL3833472
పపరర: రగశయక ఆవపల

100-119/356

359
RBE2222354
పపరర: ససతనరసమగలల ఆవపల
తగడడ:ప గగపయక
ఇగటట ననగ:5-405
వయససస:42
లగ: పప

339
RBE2222263
పపరర: ససబదమక కకపపపల

100-119/351

342
LHL3833720
పపరర: చమహనసమయక కకపపపలల

100-119/354

345
RBE2222305
పపరర: అరరరన కకపపపల

100-119/357

తగడడ:ప అనణతరసమగలల
ఇగటట ననగ:5-396
వయససస:44
లగ: పప
100-119/360

348
RBE0412213
పపరర: వనగకటనరరస జగగసల

100-119/361

తగడడ:ప నరసయక
ఇగటట ననగ:5-400
వయససస:57
లగ: పప
100-119/363

351
RBE2222321
పపరర: వనగకటటశశరరర యమమరరస

100-119/364

తగడడ:ప వనగకయక
ఇగటట ననగ:5-401
వయససస:74
లగ: పప
100-119/366

354
RBE1401603
పపరర: అచచయక గగమమక

100-119/367

తగడడ:ప రసజ గగమమక
ఇగటట ననగ:5-402
వయససస:49
లగ: పప
100-119/369

తగడడ:ప గగపయక
ఇగటట ననగ:5-405
వయససస:44
లగ: పప
100-119/371

100-119/348

తగడడ:ప అనగతరసమగలల
ఇగటట ననగ:5-395
వయససస:42
లగ: పప

భరస : అచచయక గగమక
ఇగటట ననగ:5-402
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:ప అనగతరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-403
వయససస:54
లగ: పప
358
RBE2222347
పపరర: లమలమక ఆవపల

100-119/353

తగడడ:ప గణపత యరశగగరర
ఇగటట ననగ:5-401
వయససస:68
లగ: పప

భరస : ససబదయక
ఇగటట ననగ:5-402
వయససస:30
లగ: ససస స
355
RBE2222339
పపరర: కకగడనరరడడడ ససనకకమగక

341
LHL3833571
పపరర: చచననమక కకపపపల

336
RBE2222248
పపరర: ననగగశనరరసవప కకపపపల

భరస : రసమససబదయక
ఇగటట ననగ:5-394
వయససస:69
లగ: ససస స

భరస : వనగకటనరరస
ఇగటట ననగ:5-400
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకట నరసయక జగగసల
ఇగటట ననగ:5-400
వయససస:31
లగ: పప
352
RBE0883157
పపరర: ససమమమజజకగ జమగగ

100-119/350

భరస : అరరరన
ఇగటట ననగ:5-396
వయససస:44
లగ: ససస స

భరస : దనసస
ఇగటట ననగ:5-398
వయససస:54
లగ: ససస స
349
RBE1082262
పపరర: శవ జగగసల

338
RBE2222255
పపరర: హనసమయక కకపపపల

100-119/345

తగడడ:ప నరశగహ
ఇగటట ననగ:5-392
వయససస:49
లగ: పప

భరస : చనహనసమయక
ఇగటట ననగ:5-395
వయససస:37
లగ: ససస స

భరస : అనణతరసమగలల
ఇగటట ననగ:5-395
వయససస:79
లగ: ససస స
346
RBE2222313
పపరర: వనగకటనరసమక యయనమల

100-119/347

తగడడ:ప నరశగహ
ఇగటట ననగ:5-393
వయససస:44
లగ: పప

తగడడ:ప హనసమయక
ఇగటట ననగ:5-394
వయససస:74
లగ: పప
343
RBE2222289
పపరర: ఆదదలకకమక కకపపపల

335
RBE0412031
పపరర: సరగజన కకపపపల

333
RBE0412247
పపరర: శశనవససరసవప మమమడడ
తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-391
వయససస:46
లగ: పప

భరస : నరశగహ
ఇగటట ననగ:5-392
వయససస:69
లగ: ససస స

భరస : హనసమయక
ఇగటట ననగ:5-393
వయససస:42
లగ: ససస స
340
RBE2222271
పపరర: రసమససబదయక కకపపపల

100-119/344

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:5-391
వయససస:36
లగ: ససస స

భరస : ననగగశశరరసవప
ఇగటట ననగ:5-392
వయససస:44
లగ: ససస స
337
LHL3834116
పపరర: ఈశశరమక కకపపపల

332
LHL2568384
పపరర: జజకత మమమడడ

357
RBE0414490
పపరర: లకడక ఆవపల

100-119/370

భరస : ససతనరసమగలల
ఇగటట ననగ:5-405
వయససస:35
లగ: ససస స
100-119/372

360
RBE1982503
పపరర: ఆవపల వనగకట గగపప

100-119/373

తగడడ:ప రగశయక
ఇగటట ననగ:5-406
వయససస:20
లగ: పప
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361
RBE0414524
పపరర: అచచయక జజలల

100-119/374

తగడడ:ప రమణయక
ఇగటట ననగ:5-407
వయససస:48
లగ: పప
364
LHL3833415
పపరర: ననరయణమక ఆరరకటర

100-119/377

100-119/380

100-119/383

368
RBE1163617
పపరర: వగశ కకషష అడడససమలర

371
RBE1665009
పపరర: భభరర వ గగమక

100-119/385

374
RBE2222370
పపరర: రసమరరడడడ ఆరరకటర

తగడడ:ప శవస రరడడడ
ఇగటట ననగ:5-413
వయససస:22
లగ: పప

377
LHL3833407
పపరర: కకటమక బబ గబబ తషల

భరస : వరసససశమ
ఇగటట ననగ:5-413A
వయససస:79
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకషష
ఇగటట ననగ:5-414
వయససస:36
లగ: పప
385
RBE1722636
పపరర: బబ గబబ తషల శశ లకడక

భరస : సససదనరసజ
ఇగటట ననగ:5-414
వయససస:24
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

383
RBE0414409
పపరర: సససదనరసజ బబ గబబ తషల

100-119/397

386
RBE2222396
పపరర: నరరమక బబ గబబ తషల

100-119/386

389
RBE0883173
పపరర: రమమష బభబగ సగకలరసతప
తగడడ:ప రమణ
ఇగటట ననగ:5-415
వయససస:28
లగ: పప

369
RBE1886233
పపరర: ససధనరసణణ గగలర పలర

100-119/382

372
LHL2568756
పపరర: శవరరడడడ ఆరరకటర

100-119/384

375
RBE1633734
పపరర: శశనవసస రరడడడ ఆరరకటర

100-119/387

తగడడ:ప శవ రరడడడ ఆరరకటర
ఇగటట ననగ:5-413
వయససస:22
లగ: పప
100-119/389

378
LHL3833449
పపరర: సససదసలల బబ గబబ తషల

100-119/390

తగడడ:ప వరసససశమ
ఇగటట ననగ:5-413A
వయససస:47
లగ: పప
100-119/392

381
RBE0722025
పపరర: లకడక బబ గబబ తషల

100-119/393

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-413A
వయససస:52
లగ: ససస స
100-119/395

384
RBE0414938
పపరర: శశనస మమటట ల

100-119/396

తగడడ:ప కకషష
ఇగటట ననగ:5-414
వయససస:36
లగ: పప
100-119/398

భరస : కకషష
ఇగటట ననగ:5-414
వయససస:69
లగ: ససస స
100-125/827

100-119/379

తగడడ:ప రసమరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-412
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప కకషష
ఇగటట ననగ:5-414
వయససస:34
లగ: పప

భరస : బబ గబబ తషల సససదనరసజ
ఇగటట ననగ:5-414
వయససస:24
లగ: ససస స
388
RBE1665249
పపరర: బబ గబబ తషల శశ లకడక

100-125/826

భరస : కకగడ
ఇగటట ననగ:5-413A
వయససస:67
లగ: ససస స
100-119/394

366
RBE0883454
పపరర: శశనవససస అడడససమలర

భరస : వనగకటటశశరరర గగలర పలర
ఇగటట ననగ:5-410
వయససస:27
లగ: ససస స

భరస : సససదసలల
ఇగటట ననగ:5-413A
వయససస:42
లగ: ససస స

100-119/391 380
379
LHL3833514
LHL3833910
పపరర: వనగకటససబదమక బబ గబబ తషల
పపరర: మగగమక బబ గబబ తషల

382
RBE0414383
పపరర: వనగకటటశశరరర బబ గబబ తషల

100-119/381

తగడడ:ప రసమలగగసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-412
వయససస:54
లగ: పప
100-119/388

100-119/376

తగడడ:ప వరయమక
ఇగటట ననగ:5-410
వయససస:51
లగ: పప

భరస : అచచయక గగమక
ఇగటట ననగ:5-410
వయససస:30
లగ: ససస స

భరస : రసమరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-412
వయససస:47
లగ: ససస స
376
RBE1722545
పపరర: శశకసగత రరడడడ ఆరరకటర

100-119/378

తగడడ:ప శశనవససస అడడససమలర
ఇగటట ననగ:5-410
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:ప లగగసరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-410
వయససస:51
లగ: పప
373
LHL3833423
పపరర: వరమక ఆరరకటర

365
RBE0414474
పపరర: రసమ లగగసరరడడడ అరరకటర

363
RBE1722610
పపరర: లకకమక జజల
భరస : అచచయక జజల
ఇగటట ననగ:5-407
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:ప నరరస రరడడడ
ఇగటట ననగ:5-410
వయససస:32
లగ: పప

భరస : శశనవససస
ఇగటట ననగ:5-410
వయససస:45
లగ: ససస స
370
RBE2222362
పపరర: నరరరరరడడడ ఆరరకటర

100-119/375

తగడడ:ప అచచయక జల
ఇగటట ననగ:5-407
వయససస:21
లగ: పప

భరస : నరరరరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-410
వయససస:46
లగ: ససస స
367
RBE0883470
పపరర: పపసనన అడడససమలర

362
RBE1722586
పపరర: వనగకటటష జల

387
RBE2222404
పపరర: కకషష బబ గబబ తషల

100-119/399

తగడడ:ప రసమగలల
ఇగటట ననగ:5-414
వయససస:74
లగ: పప
100-119/400

390
RBE2222412
పపరర: రమణ సగకలరసతప

100-119/401

భరస : కకషటయక
ఇగటట ననగ:5-415
వయససస:49
లగ: ససస స
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391
RBE2222420
పపరర: కకటమక మలలర ల

100-119/402

భరస : అకణయక
ఇగటట ననగ:5-416
వయససస:69
లగ: ససస స
394
LHL3834231
పపరర: వనగకటనరరమక మలలర ల

100-119/405

395
RBE0883199
పపరర: హహససససన మలలర ల

100-119/408

398
RBE2222453
పపరర: పసదససగబయక మలలర ల

401
RBE1220003
పపరర: ధనలకడక యలగశశటట

తగడడ:ప హనడమగతషరసవప యమలగశశటట
ఇగటట ననగ:5-419
వయససస:32
లగ: పప

భరస : పపచచయక
ఇగటట ననగ:5-419A
వయససస:33
లగ: ససస స

403
RBE0415059
పపరర: సపగగరమక యమమరరస

404
RBE0472860
పపరర: లకడక యమమరరస

100-119/413

భరస : వనగకటనరసయక
ఇగటట ననగ:5-421
వయససస:43
లగ: ససస స
406
RBE1163666
పపరర: కకటటశశరర యమమరరస

100-119/416

100-119/419

తగడడ:ప పపలమరరసవప
ఇగటట ననగ:5-425
వయససస:33
లగ: పప
412
RBE1082791
పపరర: ధనలకడక గగబమదరర

100-119/422

100-119/425

భరస : గగపప చగద బగడడ
ఇగటట ననగ:5/432
వయససస:22
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-119/411

399
RBE2222461
పపరర: శవ మలలర ల

402
RBE1220011
పపరర: పపచచయక యలగషసటట

100-119/414

405
RBE2222479
పపరర: నరసపగహకరసవప యమమరరస

100-119/417

410
RBE1304583
పపరర: ననగ కలమమర కకకణగటట

411
RBE2222487
పపరర: కకటటశశరమక కకకణటట

419
RBE0975930
పపరర: వనగకటటసశరరర బగడడ
తగడడ:ప ననగ భమషణగ బగడడ
ఇగటట ననగ:5-432
వయససస:52
లగ: పప

100-119/412

100-119/415

100-119/418
408
LHL2544948
పపరర: కగ కలలమయ ససశమ పపలమరరసవప

తగడడ:ప గగగగలల
ఇగటట ననగ:5-425
వయససస:62
లగ: పప

416
RBE2222511
పపరర: రగగయక డడగల

100-119/410

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-421
వయససస:44
లగ: పప

తగడడ:ప చనన కకటటశశర రసవప యమమరరస
ఇగటట ననగ:5-424
వయససస:36
లగ: పప

413
RBE1082817
పపరర: ససశమ గగబమదరర

100-119/407

తగడడ:ప హనసమగతషరసవప
ఇగటట ననగ:5-419A
వయససస:38
లగ: పప

100-119/420

100-119/421

భరస : పపలమరరసవప
ఇగటట ననగ:5-425
వయససస:54
లగ: ససస స
100-119/423

414
RBE2222495
పపరర: లకడక గబమదరర

100-119/424

భరస : శశషయక
ఇగటట ననగ:5-426
వయససస:54
లగ: ససస స
100-119/426

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:5-427
వయససస:54
లగ: పప
100-118/62

396
RBE0883215
పపరర: పపననమక మలలర ల

తగడడ:ప మలర యక
ఇగటట ననగ:5-418
వయససస:44
లగ: పప

తగడడ:ప షపసయక గగబమదరర
ఇగటట ననగ:5-426
వయససస:31
లగ: పప

భరస : రగగయక
ఇగటట ననగ:5-427
వయససస:49
లగ: ససస స
418
RBE1883693
పపరర: అనసవయమమక బగడడ

100-119/409

తగడడ:ప కలళళయ ససశమ కకకణగటట
ఇగటట ననగ:5-425
వయససస:30
లగ: పప

భరస : ససశమ గగబమదరర
ఇగటట ననగ:5-426
వయససస:29
లగ: ససస స
415
RBE2222503
పపరర: ససమమమజకగ డడగల

407
RBE1880558
పపరర: వనగకటటశశరరర యమమరరస

100-119/404

భరస : హహససససన
ఇగటట ననగ:5-417
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : నరసపగహకరసవప
ఇగటట ననగ:5-421
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర యమమరరస
ఇగటట ననగ:5-424
వయససస:29
లగ: ససస స
409
RBE0415026
పపరర: అనల మగకణగటట

100-119/406

తగడడ:ప మలర యక
ఇగటట ననగ:5-417
వయససస:54
లగ: పప
100-117/1038

393
RBE2222446
పపరర: అమరయక మలలర ల
తగడడ:ప అకణయక
ఇగటట ననగ:5-416
వయససస:49
లగ: పప

తగడడ:ప ససగబయక
ఇగటట ననగ:5-417
వయససస:30
లగ: పప

తగడడ:ప ససగబయక మలలర ల
ఇగటట ననగ:5-417
వయససస:28
లగ: పప
400
RBE1217893
పపరర: వనగకటటష యమలగశశటట

100-119/403

తగడడ:ప అకణయక
ఇగటట ననగ:5-416
వయససస:42
లగ: పప

భరస : పసదససగబయక
ఇగటట ననగ:5-417
వయససస:49
లగ: ససస స
397
RBE1082932
పపరర: శవ మలలర ల

392
RBE2222438
పపరర: చన శశనవససరసవప మలలర ల

417
RBE2222529
పపరర: రసమకకటమక నలర జరర

100-119/427

భరస : రగశయక
ఇగటట ననగ:5-428
వయససస:69
లగ: ససస స
100-119/428

420
RBE0975948
పపరర: లకడక బగడడ

100-119/429

భరస : వనగకటటసశరరర బగడడ
ఇగటట ననగ:5-432
వయససస:44
లగ: ససస స
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421
RBE1295907
పపరర: గగపప చగద బగడడ

100-119/430

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-432
వయససస:35
లగ: పప
424
RBE0883231
పపరర: శశనవససరరడడడ చడలలఎగ

100-119/433

100-119/435

100-119/438

100-125/828

100-119/443

100-119/445

100-120/808

భరస : అపసపరసవప
ఇగటట ననగ:5-446
వయససస:32
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

428
RBE0473157
పపరర: అగజమక మలలర ల

తగడడ:ప అచచయక
ఇగటట ననగ:5-437
వయససస:44
లగ: పప
100-119/436

431
RBE0473207
పపరర: భమలకడక మలలర ల

434
RBE0414821
పపరర: లకకమక మగనగ

437
RBE0414979
పపరర: లగగయక బబ మకరరడడడ

440
RBE2222537
పపరర: రసమగలమక వనననకకట

443
RBE2222552
పపరర: మలర మక బబ మకరరడడ

100-119/450

446
RBE0413534
పపరర: అపసపరసవప గగబమదరర

100-119/439

449
RBE0961624
పపరర: కకటటశశర రసవప శలగ
తగడడ:ప ససగబయక
ఇగటట ననగ:5-446
వయససస:28
లగ: పప

100-119/437

432
RBE1899855
పపరర: వనగకటటశశరరర మలలర ల

100-119/440

తగడడ:ప అచచయక మలలర ల
ఇగటట ననగ:5-437
వయససస:47
లగ: పప
100-119/441

435
RBE1888858
పపరర: మహహశశరర మలర శశరర

100-119/442

తగడడ:ప వనగకట ససబభదరసవప మలలర ల
ఇగటట ననగ:5-438B
వయససస:20
లగ: ససస స
100-119/444

438
RBE1724673
పపరర: ససగబయక శలగ

100-118/836

తగడడ:ప అయదక శలగ
ఇగటట ననగ:5-441
వయససస:58
లగ: పప
100-119/446

441
RBE2222545
పపరర: ఎలమగధ వనననకకట

100-119/447

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-442
వయససస:54
లగ: పప
100-119/448

444
RBE2222560
పపరర: మగననయక బబ మకరరడడ

100-119/449

తగడడ:ప లకకయక
ఇగటట ననగ:5-444
వయససస:92
లగ: పప
100-119/451

తగడడ:ప చగదపయక
ఇగటట ననగ:5-446
వయససస:36
లగ: పప
100-119/453

429
RBE0473165
పపరర: నరసమక మలలర ల
భరస : అచచయక
ఇగటట ననగ:5-437
వయససస:70
లగ: ససస స

భరస : మగననయక
ఇగటట ననగ:5-444
వయససస:79
లగ: ససస స

తగడడ:ప చగదపయక
ఇగటట ననగ:5-446
వయససస:42
లగ: పప
448
RBE0473041
పపరర: కకశషషవవణణ గగబమదరర

100-114/254

భరస : ఎలమగధ
ఇగటట ననగ:5-442
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:ప నరసపగహ రసవప గగబమదరర
ఇగటట ననగ:5/442
వయససస:23
లగ: ససస స
445
LHL3833258
పపరర: రసమగ గగబమదరర

426
RBE1663186
పపరర: వనగకటటశశరరర మలలర ల

తగడడ:ప మగనయక
ఇగటట ననగ:5-439
వయససస:51
లగ: పప

తగడడ:ప యలమగద
ఇగటట ననగ:5-442
వయససస:32
లగ: పప
442
RBE1667831
పపరర: పగచ కలమకణణ గగబమదరర

100-119/434

భరస : లచచయక
ఇగటట ననగ:5-438
వయససస:68
లగ: ససస స

భరస : లగగయక
ఇగటట ననగ:5-439
వయససస:47
లగ: ససస స
439
RBE0804658
పపరర: ఏడడకకగడలల వననకకట

425
RBE0883256
పపరర: అశశక రరడడడ చచళర ళగ

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-437
వయససస:46
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర మలలర ల
ఇగటట ననగ:5-437
వయససస:22
లగ: పప
436
RBE0413815
పపరర: జయలకడక బబ మకరరడడ

100-119/432

భరస : ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:5-437
వయససస:38
లగ: ససస స

భరస : ససబదయక
ఇగటట ననగ:5-437
వయససస:76
లగ: ససస స
433
RBE1665207
పపరర: శశకసగత మలలర ల

423
RBE1356394
పపరర: వనగకట నరసపగహ రసవప
వనననకకట
తగడడ:ప యలమగద వనననకకట
ఇగటట ననగ:5-434
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకటరరడడడ
ఇగటట ననగ:5-435
వయససస:30
లగ: పప

తగడడ:ప అచచయక
ఇగటట ననగ:5-437
వయససస:46
లగ: పప
430
RBE0473199
పపరర: అచచయక మలలర ల

100-119/431

తగడడ:ప రసమమరసవప
ఇగటట ననగ:5-433
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకటరరడడడ చడలలఎగ
ఇగటట ననగ:5-435
వయససస:29
లగ: పప
427
RBE0473124
పపరర: ససబభదరసవప మలలర ల

422
RBE0415000
పపరర: ససగబశవరసవప కకరసకలల

447
RBE0413682
పపరర: నరసపగహకరసవప గగబమదరర

100-119/452

తగడడ:ప చగదపయక
ఇగటట ననగ:5-446
వయససస:44
లగ: పప
100-119/454

450
RBE1295881
పపరర: వజయలకడక శలగ

100-119/455

భరస : శవ
ఇగటట ననగ:5-446
వయససస:27
లగ: ససస స
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451
RBE1921196
పపరర: శవ శలగ

100-119/456

తగడడ:ప ససగబయక శలగ
ఇగటట ననగ:5-446
వయససస:29
లగ: పప
454
RBE2222586
పపరర: చగదపయక గగబమదరర

100-119/459

100-119/461

100-119/22

100-119/465

100-119/468

100-119/471

100-119/473

భరస : పపలర యక
ఇగటట ననగ:5-458
వయససస:66
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE1899335
పపరర: పదనకవత కగసడబబ యనన

467
RBE0413344
పపరర: సససదసలల డడగల

470
RBE1664622
పపరర: అశశక యమమరరస

473
RBE1724889
పపరర: నవన యమరరర

100-119/24

476
LHL2567949
పపరర: లకడకనరసమక బగడడ

100-119/466

479
RBE0416446
పపరర: శశనవససరసవప అకరణనపలర
తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:5-458
వయససస:41
లగ: పప

459
RBE2222628
పపరర: వనగకటటశశరరర మగనగస

100-119/463

462
RBE0472910
పపరర: వజయ భభసణర యరశబబలర

100-119/464

465
RBE1899350
పపరర: శశనవససరసవప కగసడబబ యనన

100-119/467

తగడడ:ప ససబదరసవప కగసడబబ యనన
ఇగటట ననగ:5-452
వయససస:48
లగ: పప
100-119/469

468
RBE0413484
పపరర: వనగకట రమణ డడగల

100-119/470

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:5-453/1
వయససస:33
లగ: పప
100-125/829

471
RBE1356428
పపరర: వజయలకడక కడదవరపప

100-119/472

భరస : శశనవసస రసవప కడదవరపప
ఇగటట ననగ:5-455
వయససస:35
లగ: ససస స
100-118/837

474
RBE1750397
పపరర: నహరరక యమమరరస

100-118/838

తగడడ:ప వనగకట నరసయక
ఇగటట ననగ:5-456
వయససస:22
లగ: ససస స
100-119/474

భరస : శరభయక
ఇగటట ననగ:5-458
వయససస:78
లగ: ససస స
100-119/476

100-119/460

తగడడ:ప మటట పలర
ఇగటట ననగ:5-450
వయససస:40
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకట నరసయక యమరరర
ఇగటట ననగ:5-456
వయససస:20
లగ: పప

తలర : లకడక నరసమక బభలగగరర
ఇగటట ననగ:5/458
వయససస:41
లగ: ససస స
478
RBE0413260
పపరర: కకటమక అకరణనపలర

100-119/23

తగడడ:ప సససదసలల యమమరరస
ఇగటట ననగ:5-454
వయససస:25
లగ: పప

తగడడ:ప సససదసలల కడదరపప
ఇగటట ననగ:5-455
వయససస:37
లగ: పప
475
RBE0975963
పపరర: రసజకలకడక బభలగగరర

461
RBE1082890
పపరర: ననగమణణ కకల

456
RBE2222594
పపరర: వనగకటనరరమక వమకగసన

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:5-448
వయససస:54
లగ: పప

తగడడ:ప రగగయక
ఇగటట ననగ:5-453/1
వయససస:36
లగ: పప

భగధసవప: అశశక
ఇగటట ననగ:5-454
వయససస:22
లగ: పప
472
RBE1401066
పపరర: శశనవసస రసవప కడదరపప

100-119/462

తగడడ:ప శశనవససరసవప కగసడబబ ఈనన
ఇగటట ననగ:5-452
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:ప బబ రశయక
ఇగటట ననగ:5-453
వయససస:88
లగ: పప
469
RBE1882562
పపరర: శవ యమమరరస

458
RBE2222610
పపరర: కకటటశశరమక మగనగస

100-119/458

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-447/1
వయససస:49
లగ: ససస స

తగడడ:ప మలర కసరరరన రరడడడ కకల
ఇగటట ననగ:5/449
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : వజయ కలమమర
ఇగటట ననగ:5-450
వయససస:32
లగ: ససస స
466
RBE0722017
పపరర: పపలర యక అగబటట

100-119/21

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-448
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:ప మలర కసరరరన రరడడడ కకల
ఇగటట ననగ:5/449
వయససస:31
లగ: ససస స
463
RBE0838714
పపరర: ఉషసరసణణ యమరబబలర

455
RBE1401611
పపరర: గగగ భవసన గగబగదరర

453
RBE2222578
పపరర: నరరమక గగబమదరర
భరస : నరసపగహకరసవప
ఇగటట ననగ:5-446
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:ప నరసపగహ రసవప గగబగదరర
ఇగటట ననగ:5/447
వయససస:26
లగ: ససస స

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:5-447/1
వయససస:54
లగ: పప
460
RBE1082874
పపరర: మలర క కకల

100-119/457

భరస : చగదపయక
ఇగటట ననగ:5-446
వయససస:64
లగ: ససస స

తగడడ:ప అపపయక
ఇగటట ననగ:5-446
వయససస:69
లగ: పప
457
RBE2222602
పపరర: వనగకటటశశరరర వమమకగసణణ

452
RBE2222388
పపరర: నరసమక గగబమదరర

477
RBE0413161
పపరర: కకటమక అకరణనపలర

100-119/475

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:5-458
వయససస:36
లగ: ససస స
100-119/477

480
RBE0617951
పపరర: ననగగశశరరసవప అకరణనపలర

100-119/478

తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:5-458
వయససస:43
లగ: పప

Page 18 of 51

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-05
481
RBE0618025
పపరర: ససబగదలల అకరణనపలర

100-119/479

భరస : ననగగశశరరసవప
ఇగటట ననగ:5-458
వయససస:38
లగ: ససస స
484
RBE2222636
పపరర: వనగకటరమణ అకణనపలర

100-119/482

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:5-458
వయససస:82
లగ: ససస స
487
RBE1921006
పపరర: లకకయక మగణగ

100-119/484

తగడడ:ప చనన వరయక మగణగ
ఇగటట ననగ:5-459
వయససస:88
లగ: పప
490
RBE1880210
పపరర: మహ లకశమమక గగగడన

100-119/486

100-119/487

100-119/490

100-119/492

100-119/495

భరస : ననగరసజ సనసణరతప
ఇగటట ననగ:5-471
వయససస:27
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

488
RBE1881945
పపరర: నరసపగహ రసవప మగనగ

489
RBE0629113
పపరర: ననగరసజ మగనగ

100-118/839

491
RBE0975971
పపరర: వరగసశర రసవప మగనగ

494
RBE0727263
పపరర: అగజమక కకలర మ

497
RBE0722033
పపరర: అగజమక సగకలల

500
RBE1083039
పపరర: అగవసయమమక దనచడపలర

503
RBE1219964
పపరర: లకడక బతష
స ల

100-118/842

506
RBE0473173
పపరర: అగజమక మమచరర
భరస : బగజర బభబగ
ఇగటట ననగ:5-468
వయససస:32
లగ: ససస స

100-118/845

100-119/25

100-119/483

100-119/485

492
RBE0975989
పపరర: పదక మగనగ

100-119/26

భరస : వరగసశర రసవప మగనగ
ఇగటట ననగ:5/461
వయససస:33
లగ: ససస స
100-119/488

495
RBE1540988
పపరర: జయలకడక మగనగస

100-119/489

భరస : ననగరసజ మగనగస
ఇగటట ననగ:5-461
వయససస:33
లగ: ససస స
100-119/491

498
RBE1218172
పపరర: వనగకట నరసయక దనచడపలర

100-117/1039

తగడడ:ప సససదయక దనచడపలర
ఇగటట ననగ:5-464
వయససస:74
లగ: పప
100-119/493

501
RBE1437962
పపరర: శశ లకడక దనచడపలర

100-119/494

భరస : సససదనరసవప దనచడపలర
ఇగటట ననగ:5-464
వయససస:30
లగ: ససస స
100-118/840

504
RBE1219998
పపరర: వనగకటటశశరరర బతష
స ల

100-118/841

తగడడ:ప రసమ కకటయక
ఇగటట ననగ:5-467
వయససస:36
లగ: పప
100-118/843

507
RBE1219972
పపరర: లకడక మగనగ

100-118/844

భరస : జననరద న
ఇగటట ననగ:5-470
వయససస:34
లగ: ససస స

100-118/846 510
509
RBE0976003
RBE0976045
పపరర: వనగకట రసమమరసవప సనసణరతప
పపరర: ననగరసజ సనసణరతప

తగడడ:ప కకటయక సనసణరతప
ఇగటట ననగ:5-471
వయససస:28
లగ: పప

100-119/481

తగడడ:ప లకకయక
ఇగటట ననగ:5-460
వయససస:43
లగ: పప

భరస : వనగకటటసశరరర
ఇగటట ననగ:5-467
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:ప పవరషచగదప రసవప
ఇగటట ననగ:5-468
వయససస:36
లగ: పప
508
RBE0975997
పపరర: ధన లకడక సనసణరతప

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:5-459
వయససస:37
లగ: ససస స

భరస : వనగకట నరసయక దనచడపలర
ఇగటట ననగ:5-464
వయససస:60
లగ: ససస స

తగడడ:ప వరయక
ఇగటట ననగ:5-465
వయససస:35
లగ: పప
505
RBE0472902
పపరర: బగజరబభబగ మమచరర

486
RBE1295915
పపరర: శశదడవ బమరరడడ

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:5-463
వయససస:36
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకట నరసయక
ఇగటట ననగ:5-464
వయససస:30
లగ: పప
502
RBE1252386
పపరర: శశనవససరసవప సగకలల

100-122/47
485
RBE1483486
పపరర: మగనగ వనగకట ససగబశవ
రసవప మగనగ
తగడడ:ప సతకగ మగనగ
ఇగటట ననగ:5-458,JALAGADDA BAZAR
వయససస:35
లగ: పప

భరస : భభసణర
ఇగటట ననగ:5-461
వయససస:36
లగ: ససస స

తలర : తరరమలమక
ఇగటట ననగ:5-462
వయససస:32
లగ: పప
499
RBE0727289
పపరర: సససదనరసవప దనచడపలర

భరస : సతకగ
ఇగటట ననగ:5-458
వయససస:59
లగ: ససస స

తగడడ:ప లచచయక మగనగ
ఇగటట ననగ:5/461
వయససస:38
లగ: పప

భరస : లకకయక
ఇగటట ననగ:5-461
వయససస:58
లగ: ససస స
496
RBE0727198
పపరర: ససరక ననరసయణ మగనగ

తగడడ:ప సతకగ మగనగ
ఇగటట ననగ:5-458
వయససస:35
లగ: పప

తగడడ:ప లచచయక మగనగ
ఇగటట ననగ:5-460
వయససస:43
లగ: పప

భరస : తరరమలయక గగగడన
ఇగటట ననగ:5-460
వయససస:78
లగ: ససస స
493
RBE0415752
పపరర: తరరమలయక మగనగ

100-119/480 483
482
RBE0883264
RBE0883280
పపరర: వనగకట ససగబశవ రసవప మగనగ
పపరర: లకడక నరసమక మమనగ

100-118/847

తగడడ:ప కకటయక సనసణరతప
ఇగటట ననగ:5-471
వయససస:32
లగ: పప
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511
RBE1611516
పపరర: ననగ జజకత సగకలరసతప

100-115/723

512
RBE1546035
పపరర: వనగకటభపవప లమమద

భరస : వనగకట రసమ రసవప సగకలరసతప
ఇగటట ననగ:5-473 NEAR RICEMILL
వయససస:26
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకగడలల లమమద
ఇగటట ననగ:5-475
వయససస:34
లగ: పప

514
RBE0838722
పపరర: గగపస యమదవ లగబగ

515
RBE0976128
పపరర: శశనవసస రరడడడ లమలలపసరరర

100-118/850

తగడడ:ప శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:5-480
వయససస:28
లగ: పప

తగడడ:ప శశనవసస రరడడడ తనటటపరరస
ఇగటట ననగ:5-482
వయససస:22
లగ: పప

భరస : శసగత రరడడడ భవనగ
ఇగటట ననగ:5-483
వయససస:34
లగ: ససస స
523
RBE1545946
పపరర: పపవణ కలమమర రరడడ కకల

100-118/858

తగడడ:ప అపపపరరడడడ కకల
ఇగటట ననగ:5-484
వయససస:23
లగ: పప
526
RBE0961525
పపరర: రమణ అచచల

100-118/860

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:5-520
వయససస:47
లగ: ససస స
100-118/863

532
RBE1401090
పపరర: రమమదడవ చననబబ యన

100-118/865

100-118/867

వయసస 01-01-2021 నటక

100-118/856

519
RBE0976193
పపరర: శసగత రరడడడ భవనగ

522
RBE0694794
పపరర: సససదనరసవప దనచడపలర

భరస : సతక ననరసయణ రరడడ భవనగ
ఇగటట ననగ:5-483
వయససస:31
లగ: ససస స

తగడడ:ప వవగకట నరసయక
ఇగటట ననగ:5-484
వయససస:31
లగ: పప

100-118/859
524
RBE1083088
పపరర: బబ మకన బబ యన సససదసలల
బబ మకనబబ యన
తగడడ:ప వనగకటటసశరరర బబ మకనబబ యన
ఇగటట ననగ:5-493
వయససస:32
లగ: పప

525
RBE1920966
పపరర: రసథన అచచలమ
భరస : రసజ అచనచలమ
ఇగటట ననగ:5-511
వయససస:40
లగ: ససస స

527
RBE0961533
పపరర: ససగబశవ రసవప అచచల

528
RBE1225862
పపరర: ససగబశవరసవప అచనచల

100-118/861

530
RBE1081975
పపరర: ఆదమ సఫప షపక

533
RBE1163609
పపరర: చకశధరరసవప దడవరపప

536
RBE0883496
పపరర: అననపవరష మమమడడ

539
RBE0883512
పపరర: ననగలకడక మమమడడ
భరస : బపహక
ఇగటట ననగ:5-552
వయససస:35
లగ: ససస స

100-118/851

100-118/854

100-118/857

100-120/36

100-118/862

తగడడ:ప శశనవససరసవప అచనచల
ఇగటట ననగ:5-520
వయససస:31
లగ: పప
100-118/864

531
RBE1910546
పపరర: హహమమమ బ షపక

100-119/496

భరస : ఆదమ సఫస షపక
ఇగటట ననగ:5-522
వయససస:28
లగ: ససస స
100-118/866

534
RBE1456145
పపరర: ససశత దడవరపప

100-122/48

భరస : చకశధరరసవప దడవరపప
ఇగటట ననగ:5-541
వయససస:25
లగ: ససస స
100-118/868

భరస : రసమమ
ఇగటట ననగ:5-550
వయససస:39
లగ: ససస స
100-119/497

516
RBE1747682
పపరర: మలర శశరర తనటటపరరస

తగడడ:ప ననరసయణ రరడడ భవనగ
ఇగటట ననగ:5-483
వయససస:33
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకటటసశరరర దడవరపప
ఇగటట ననగ:5-539
వయససస:34
లగ: పప

భరస : వనగగయక
ఇగటట ననగ:5-549
వయససస:36
లగ: ససస స

తగడడ:ప ననగగశశర రసవప కకపపపల
ఇగటట ననగ:5-551
వయససస:22
లగ: పప

100-118/853

తగడడ:ప ఖమసపగ సససదన షపక
ఇగటట ననగ:5-522
వయససస:28
లగ: పప

భరస : రమమశ చననబబ యన
ఇగటట ననగ:5-530
వయససస:36
లగ: ససస స

538
RBE1722651
పపరర: వనగకటటష కకపపపల

521
RBE1443605
పపరర: అనడష భవనగ

100-118/849

భరస : శశనవసస రరడడడ తనటటపరరస
ఇగటట ననగ:5-482
వయససస:40
లగ: ససస స

తగడడ:ప శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:5-520
వయససస:31
లగ: పప

529
RBE1443555
పపరర: గరరరధర మలర కసరరరన రసవప
అచనచల
తగడడ:ప శశనవసస రసవప అచనచల
ఇగటట ననగ:5-520
వయససస:25
లగ: పప

535
RBE1219980
పపరర: లకడక చనగగటట

100-118/63

తగడడ:ప ననరసయణ రరడడడ భవనగ
ఇగటట ననగ:5-483
వయససస:38
లగ: పప
100-118/855

513
RBE1546043
పపరర: ససతమక లమమద
భరస : వనగకట రసవప లమమద
ఇగటట ననగ:5-475
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకటట రరడడడ లమలలపసరరర
ఇగటట ననగ:5/482
వయససస:50
లగ: పప

100-118/852 518
517
RBE1879378
LHL2543684
పపరర: వజయ కలమమర రరడడడ తనటటపరరస
పపరర: సతక ననరసయణ రరడడ భవనగ

520
RBE0976219
పపరర: సగధక భవనగ

100-118/848

537
RBE0976227
పపరర: నరసపగహ రసవప కకపపపల

100-118/869

తగడడ:ప ననగగశశర రసవప కకపపపల
ఇగటట ననగ:5-551
వయససస:29
లగ: పప
100-118/870

540
RBE2517332
పపరర: మమడడ వనగకట కకషష

100-117/1058

తగడడ:ప శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:5-553
వయససస:18
లగ: పప
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541
RBE1224484
పపరర: మలలర శశరర కకపపపల

100-118/871

భరస : ఆగజనవయగలల కకపపపల
ఇగటట ననగ:5-559
వయససస:27
లగ: ససస స
544
RBE1219949
పపరర: లకడక యమరరర

100-118/873

100-119/499

100-117/1040

100-118/879

100-118/1062

100-118/1065

100-118/1068

తగడడ:ప చనబగడడససదన షపక
ఇగటట ననగ:5-651
వయససస:20
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

554
RBE2221315
పపరర: లకడక కకరసకలల

557
RBE0883405
పపరర: యలమగద వగటల

560
RBE0883439
పపరర: ససగబయక సప గటటమ

563
RBE1356402
పపరర: శశనవసస రసవప సగకలల

100-118/1070

566
RBE1587187
పపరర: రరణగక బబ మకరరడడడ

100-118/880

569
RBE2221323
పపరర: మహనరసవప సడరగ
తగడడ:ప ననగగశశరరసవప
ఇగటట ననగ:5-885-885
వయససస:42
లగ: పప

549
RBE1219931
పపరర: పదనకవత కకరసకలల

100-118/876

552
RBE0961632
పపరర: కసశవశశననథ కకరసకలల

100-118/878

555
RBE1224468
పపరర: చలమయక హరరదనసస

100-118/881

తగడడ:ప ఏడడకకగడలల హరరదనసస
ఇగటట ననగ:5-604
వయససస:31
లగ: పప
100-118/1063

558
RBE0883413
పపరర: పదనకవత టగటగ

100-118/1064

తగడడ:ప మగనగ రసమయక
ఇగటట ననగ:5-610
వయససస:52
లగ: ససస స
100-118/1066

561
RBE0883447
పపరర: లకడక సప గటటమ

100-118/1067

భరస : ఆదదననరసయణ
ఇగటట ననగ:5-610
వయససస:59
లగ: ససస స
100-118/64

564
RBE1083013
పపరర: బగజర బభబగ మమచచరర

100-118/1069

తగడడ:ప పవరష చగదప రసవప మమచచరర
ఇగటట ననగ:5-640
వయససస:38
లగ: పప
100-118/1071

తగడడ:ప నరసపగహరసవప బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:5-644
వయససస:24
లగ: ససస స
100-118/1073

100-118/875

తగడడ:ప రసమమరసవప కకరసకలల
ఇగటట ననగ:5-603
వయససస:32
లగ: పప

తగడడ:ప వరయక సగకలల
ఇగటట ననగ:5/635
వయససస:38
లగ: పప

భరస : బగజర బభబగ మమచచరర
ఇగటట ననగ:5-640
వయససస:34
లగ: ససస స
568
RBE1725068
పపరర: జబగపలర షపక

100-118/877

తగడడ:ప ఆదదననరసయణ
ఇగటట ననగ:5-610
వయససస:32
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకట నరసయక యమమరరస
ఇగటట ననగ:5-620
వయససస:25
లగ: ససస స
565
RBE1083021
పపరర: అగజమక మమచచరర

551
LHL3834439
పపరర: రసమమరసవప కకరసకలల

546
RBE1498609
పపరర: శశకసగత రరడడడ వవలమమరర

భరస : ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:5-602
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకటటశశర రసవప
ఇగటట ననగ:5-609
వయససస:31
లగ: పప

భరస : ససగబయక
ఇగటట ననగ:5-610
వయససస:29
లగ: ససస స
562
RBE1724863
పపరర: నవక యమమరరస

100-119/500

భరస : రసమమరసవప కకరసకలల
ఇగటట ననగ:5-603
వయససస:63
లగ: ససస స

భరస : చలమయక హరరదనసస
ఇగటట ననగ:5-604
వయససస:29
లగ: ససస స
559
RBE0883421
పపరర: రమమదడవ సప గటటమ

548
RBE1899749
పపరర: వనగకటరమణ కలక
ర రర

100-118/872

తగడడ:ప అగకక రరడడడ వవలమమరర
ఇగటట ననగ:5-592
వయససస:31
లగ: పప

తగడడ:ప సగజవయక కకరసకలల
ఇగటట ననగ:5-603
వయససస:67
లగ: పప

భరస : ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:5-603
వయససస:34
లగ: ససస స
556
RBE1224443
పపరర: ధనలకడక హరరదనసస

100-118/874

భరస : రమమశ బభబగ కలక
ర రర
ఇగటట ననగ:5-597
వయససస:34
లగ: ససస స

భరస : బపహకగ గగరగటర
ఇగటట ననగ:5-603
వయససస:59
లగ: ససస స
553
RBE1219923
పపరర: శవపసరశత గగరగటర

545
RBE1219956
పపరర: రసజ యమరరర

543
RBE0942524
పపరర: పదక అరరకటర
భరస : శవ రరడడడ
ఇగటట ననగ:5-572
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:ప చన కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:5-583
వయససస:31
లగ: పప

తగడడ:ప సతకననరసయణ కలక
ర రర
ఇగటట ననగ:5-597
వయససస:39
లగ: పప
550
RBE1218081
పపరర: ధనలకడక గగరగటర

100-119/498

తగడడ:ప అరరరన కకపపపల
ఇగటట ననగ:5-559
వయససస:22
లగ: పప

భరస : రసజ
ఇగటట ననగ:5-583
వయససస:28
లగ: ససస స
547
RBE1899301
పపరర: రమమశ బభబగ కలక
ర రర

542
RBE1839117
పపరర: గగపయక కకపపపల

567
RBE1304666
పపరర: కకటయక పగడనల

100-118/1072

తగడడ:ప ఓబగలల పగడనల
ఇగటట ననగ:5-649
వయససస:43
లగ: పప
100-118/1074

570
RBE0882647
పపరర: మహబ షపక

100-118/167

భరస : చన బమరగ సససదన
ఇగటట ననగ:5-1261
వయససస:44
లగ: ససస స
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571
LHL3833167
పపరర: శవపసరశత రరడడ బబ యన

100-118/543

భరస : నరసపగహరసవప
ఇగటట ననగ:5-2287
వయససస:54
లగ: ససస స
574
LHL2558310
పపరర: ససధనకర నలబబ తషల

100-120/54

100-120/57

100-120/60

578
RBE2222735
పపరర: రమమదడవ నలబబ తషల

581
RBE2222768
పపరర: శశనవససరసవప నలబబ తషల

100-120/814

584
RBE1217869
పపరర: రసగబభబగ మగతన

587
LHL4191573
పపరర: ననగగశశరరసవప తరరమలశశటట

భరస : శగకర రసవప నలర బబ తషల
ఇగటట ననగ:6-1 ATCHALAGADDA STREET
వయససస:31
లగ: ససస స

తగడడ:ప రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-5
వయససస:54
లగ: పప

589
RBE2222776
పపరర: జజజమక మగనగస

590
RBE1899665
పపరర: ఆధదలకడక మగణగ

100-120/273

భరస : బగగసరయక
ఇగటట ననగ:6-5
వయససస:54
లగ: ససస స
592
LHL4195277
పపరర: లలత బగడనరర
భరస : ససగబయక
ఇగటట ననగ:6-6
వయససస:31

తగడడ:ప రతనగ
ఇగటట ననగ:6-6
వయససస:54

100-120/539

భరస : అమరయక
ఇగటట ననగ:6-7
వయససస:43
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-120/61

100-120/542

596
RBE1530427
పపరర: ఝమనస జకలణల

100-117/507

599
RBE2222792
పపరర: అమరయక మగనగస
తగడడ:ప రతనగ
ఇగటట ననగ:6-7
వయససస:49

లగ: పప

579
RBE2222743
పపరర: ససతనరసవమక నలబబ తషల

100-120/59

582
LHL3839412
పపరర: వనగకటటశశరరర నలబబ తషల

100-120/62

585
RBE1896299
పపరర: శగకర రసవప నలర బబ తషల

100-128/295

తగడడ:ప శశనవసస రసవప నలర బబ తషల
ఇగటట ననగ:6-1 ATCHALA GADDA STREET
వయససస:32
లగ: పప
100-120/271

588
RBE1525690
పపరర: ఆదదలకడక మగనగ

100-120/272

భరస : నరసపగహరసవప మగనగ
ఇగటట ననగ:6-5
వయససస:35
లగ: ససస స
100-120/812

591
LHL4191599
పపరర: వనగకటటశశరరర బగడనరర

100-120/538

తగడడ:ప వనగకట రసమయక
ఇగటట ననగ:6-6
వయససస:33
లగ: పప
100-120/540

594
LHL4197265
పపరర: మగగమక బగడనరర

100-120/541

భరస : వవగకటభపమయక
ఇగటట ననగ:6-6
వయససస:73
లగ: ససస స
100-120/543

భరస : శవరసమకకషష జకలణల
ఇగటట ననగ:6-6/26a
వయససస:26
లగ: ససస స
100-120/545

100-120/56

తగడడ:ప చనససబదయక
ఇగటట ననగ:6-1
వయససస:79
లగ: పప

తగడడ:ప వవగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-6
వయససస:33
లగ: ససస స

లగ: పప

598
LHL4197273
పపరర: శవ కలమమరర మమనగస

593
LHL4195285
పపరర: వజయలకడక బగడనరర

576
LHL4198065
పపరర: ఉమమ జరగ

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-1
వయససస:74
లగ: ససస స

భరస : నరసపగహరసవప మగణగ
ఇగటట ననగ:6/5
వయససస:36
లగ: ససస స

లగ: ససస స

595
RBE2222784
పపరర: బగగసరయక మగనగస

100-120/58

తగడడ:ప శవయక మగతన
ఇగటట ననగ:6-1/A
వయససస:50
లగ: పప
100-128/296

100-120/37

భరస : ససతన రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-1
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-1
వయససస:52
లగ: పప

తగడడ:ప శశనవసస రసవప
ఇగటట ననగ:6-1
వయససస:32
లగ: పప
586
RBE1896307
పపరర: రసధదక రసణణ నలర బబ తషల

100-120/55

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:6-1
వయససస:50
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-1
వయససస:49
లగ: పప
583
RBE0804666
పపరర: శగకర నలర బబ తషల

575
LHL4195913
పపరర: కకటటశశరర యలకస

573
RBE1879527
పపరర: లకడక పదదర
భరస : వరబపహకచనరర పదదర
ఇగటట ననగ:6/1
వయససస:48
లగ: ససస స

భరస : ససశమ యలకస
ఇగటట ననగ:6-1
వయససస:30
లగ: ససస స

భరస : నలర బబ తషల ససధకర
ఇగటట ననగ:6-1
వయససస:27
లగ: ససస స
580
RBE2222750
పపరర: లగగయక నలబబ తషల

100-127/838

తగడడ:ప బకణయక దనసరర
ఇగటట ననగ:6-00
వయససస:26
లగ: పప

తగడడ:ప శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:6-1
వయససస:35
లగ: పప
577
RBE1888650
పపరర: నలర బబ తషల జజకత

572
RBE1541150
పపరర: అగజయక దనసరర

597
LHL4197893
పపరర: శవ కకమకరరసపటట

100-120/544

భరస : కసగతన రసవప
ఇగటట ననగ:6-6/B
వయససస:53
లగ: ససస స
100-120/546

600
LHL2543890
పపరర: నరశగహరసవప మగనగస

100-120/547

తగడడ:ప మలర యక
ఇగటట ననగ:6-8
వయససస:37
లగ: పప
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601
LHL4195301
పపరర: ససమమమజకగ మగనగస
భరస : మలర యక
ఇగటట ననగ:6-8
వయససస:64

100-120/548

100-120/551

తగడడ:ప పసద కకటటశశరసవప యమరరస
ఇగటట ననగ:6-8
వయససస:26
లగ: పప
607
LHL4197307
పపరర: మగగమక యమరరస

100-120/553

100-126/275

100-120/65

100-120/68

100-120/70

100-120/73

తగడడ:ప వశశననథగ లఘగవరపవ
ఇగటట ననగ:6-14
వయససస:68
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

620
LHL4199394
పపరర: ససశత అచనచల

623
LHL3839388
పపరర: కకశషష సరరడడడ కకగడపరరడడడ

100-120/76

626
LHL3838190
పపరర: ససగబశవరసవప అచనచల

100-120/66

629
RBE2222842
పపరర: అలవవలమక బగడడ
భరస : రమణ
ఇగటట ననగ:6-14
వయససస:64
లగ: ససస స

609
LHL4193645
పపరర: శగకరర మగచ

100-120/816

లగ: పప

612
LHL4195327
పపరర: లకకమక కకగడప రరడడ

100-120/64

615
RBE2222818
పపరర: కవత కకగడపరరడడడ

100-120/67

భరస : హనమరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-11
వయససస:44
లగ: ససస స
100-120/38

618
LHL4191615
పపరర: ననగరసజ అచనచల

100-120/69

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-12
వయససస:32
లగ: పప
100-120/71

621
RBE1252238
పపరర: అవననష అచనచల

100-120/72

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర అచనచల
ఇగటట ననగ:6-12
వయససస:27
లగ: పప
100-120/74

624
RBE1982354
పపరర: కరరణకర రరడడడ కకనడ పరగదదద

100-120/75

తగడడ:ప కకషష రరడడడ కకనడ పరగదదద
ఇగటట ననగ:6-13
వయససస:39
లగ: పప
100-120/77

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-14
వయససస:35
లగ: పప
100-120/79

100-120/815

భరస : కకషసషరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-10
వయససస:63
లగ: ససస స

తగడడ:ప హనమ రరడడడ
ఇగటట ననగ:6-13
వయససస:74
లగ: పప

తగడడ:ప ససబదయక
ఇగటట ననగ:6-14
వయససస:74
లగ: పప
628
RBE1729326
పపరర: కకషష మమరరస లఘగవరపవ

100-120/63

భరస : ససరగష
ఇగటట ననగ:6-12
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-12
వయససస:70
లగ: ససస స
625
LHL3838174
పపరర: వనగకటటశశరరర అచనచల

617
RBE1227033
పపరర: లమవణక జగగసల

606
RBE1887298
పపరర: ససయ కలమమర యమమరరస

తగడడ:ప ననగయక
ఇగటట ననగ:6-9
వయససస:33

తగడడ:ప శవ జగగసల
ఇగటట ననగ:6/12
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-12
వయససస:35
లగ: పప
622
RBE2222834
పపరర: ససమమమజకగ అచనచల

100-120/554

భరస : సససలలగదప యమరరర
ఇగటట ననగ:6-11
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకయక
ఇగటట ననగ:6-11
వయససస:69
లగ: పప
619
LHL4191623
పపరర: ససరగష అచనచల

614
RBE1252394
పపరర: లకడక యమరరర

100-120/550

తగడడ:ప పసదద కకటటశశర రసవప యమమరరస
ఇగటట ననగ:6-8
వయససస:20
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకయక
ఇగటట ననగ:6-10
వయససస:64
లగ: పప

తగడడ:ప పసద కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-11
వయససస:30
లగ: పప
616
RBE2222826
పపరర: పసదకకటటశశరరసవప యమమరరస

100-120/552

లగ: ససస స

611
LHL4191607
పపరర: చనకకటటశశరరసవప యమమరరస

603
RBE1083278
పపరర: రతన కకషష ర మగనగస
తగడడ:ప అమరయక మగనగస
ఇగటట ననగ:6-8
వయససస:28
లగ: పప

లగ: పప

608
LHL4197315
పపరర: ననగలకడక మగచ
భరస : శగకర
ఇగటట ననగ:6-9
వయససస:38

తగడడ:ప శశనవసస రసవప మలలర ల
ఇగటట ననగ:6-9
వయససస:20
లగ: పప
613
RBE0974486
పపరర: శశశలలగదప యమమరరస

605
RBE2222800
పపరర: మలర యక మగనగ
తగడడ:ప రతనగ
ఇగటట ననగ:6-8
వయససస:67

భరస : చనన కకటటశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-9
వయససస:35
లగ: ససస స
610
RBE1810506
పపరర: అనల మలలర ల

100-120/549

భరస : పసద కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-8
వయససస:42
లగ: ససస స

లగ: ససస స

604
RBE1455998
పపరర: సతష యమరరస

602
LHL4195319
పపరర: వనగకటభపవమక యమమరరస

627
RBE1525310
పపరర: రమణనరసవప బగడడ

100-120/78

తగడడ:ప వరయక బగడడ
ఇగటట ననగ:6-14
వయససస:60
లగ: పప
100-120/80

630
RBE1471036
పపరర: శవ కలమమరర అచనచల

100-125/831

భరస : ససగబశవ రసవప అచనచల
ఇగటట ననగ:6-14
వయససస:31
లగ: ససస స
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631
LHL4197711
పపరర: వరమక బబ మననబబ యనన

100-120/81

భరస : ఆయమకరర
ఇగటట ననగ:6-14NEW
వయససస:63
లగ: ససస స
634
RBE0332221
పపరర: ససగబశవ రసవప చనగగటట

100-120/274

100-120/277

100-120/280

100-120/283

100-120/286

100-120/289

100-120/292

తగడడ:ప వనగకట రగడడడ
ఇగటట ననగ:6-22
వయససస:47
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
LHL4191631
పపరర: ససగబశవరసవప చనగగటట

647
LHL3839784
పపరర: రసగమమరరస అకకణనపలర

650
RBE0332239
పపరర: కకషష పతస కకగడ

653
RBE1520261
పపరర: శశనవససరసవప రరడడ బబ యన

100-120/817

656
LHL4191656
పపరర: అమరలగగసరరడడడ తగగరరసల

100-120/284

659
LHL4193421
పపరర: మహన రగడడడ తగగరరసల
తగడడ:ప అచచ రగడడడ
ఇగటట ననగ:6-22
వయససస:32
లగ: పప

639
LHL4199402
పపరర: లకడక చనగగటట

100-120/279

642
LHL3843802
పపరర: లలత అకకణనపలర

100-120/282

645
LHL2544278
పపరర: మహనరసవప అకకణనపలర

100-120/285

తగడడ:ప రసగమమరరస
ఇగటట ననగ:6-19
వయససస:37
లగ: పప
100-120/287

648
RBE1729755
పపరర: శశలత అకకణననపఅల

100-120/288

తగడడ:ప శశనవసస రసవప అకకణననపఅల
ఇగటట ననగ:6-19
వయససస:23
లగ: ససస స
100-120/290

651
LHL4195368
పపరర: రమణ పతస కకగడ

100-120/291

భరస : కకషష
ఇగటట ననగ:6-21
వయససస:37
లగ: ససస స
100-120/293

654
RBE2222875
పపరర: ననగగశశరరసవప రరడడడబబ యన

100-120/294

తగడడ:ప గగపయక
ఇగటట ననగ:6-21
వయససస:54
లగ: పప
100-120/295

తగడడ:ప వవగకట రగడడడ
ఇగటట ననగ:6-22
వయససస:44
లగ: పప
100-120/297

100-120/276

భరస : మహనరసవప
ఇగటట ననగ:6-18
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:ప గగపయక రరడడడబబ యన
ఇగటట ననగ:6-21
వయససస:44
లగ: పప

తగడడ:ప ననగగశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-21
వయససస:33
లగ: పప
658
RBE2222883
పపరర: అబదరగదద తగగరరసల

100-120/281

తగడడ:ప నరసయక
ఇగటట ననగ:6-20
వయససస:47
లగ: పప

తగడడ:ప ననగగశశరరసవప రరడడడబబ యన
ఇగటట ననగ:6-21
వయససస:27
లగ: పప
655
LHL4195244
పపరర: శశనవససరసవ రగడడడబబ యనన

641
LHL2554822
పపరర: ససతనలల అకకణనపలర

636
RBE1885334
పపరర: శశకసగత చనగగటట

భరస : ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:6-17
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-19
వయససస:70
లగ: పప

తగడడ:ప శశనవససరసవప అకకణననపఅల
ఇగటట ననగ:6-19
వయససస:21
లగ: పప
652
RBE1221563
పపరర: నరసపగహరసవప రరడడడబబ యన

100-120/278

తగడడ:ప శవ
ఇగటట ననగ:6-18
వయససస:35
లగ: పప

తగడడ:ప రసగమమరరస
ఇగటట ననగ:6-19
వయససస:42
లగ: పప
649
RBE1745017
పపరర: భభసణర చగదప అకకణననపఅల

638
LHL3839263
పపరర: ససగబయక చనగగటట

100-120/83

తగడడ:ప వనగగయక చనగగటట
ఇగటట ననగ:6-16
వయససస:20
లగ: పప

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:6-18
వయససస:40
లగ: ససస స

భరస : రసమమకరరస
ఇగటట ననగ:6-18
వయససస:57
లగ: ససస స
646
LHL2554814
పపరర: శశనవససరసవప అకకణనపలర

100-120/275

తగడడ:ప చనవనగగయక
ఇగటట ననగ:6-17
వయససస:67
లగ: పప

భరస : శవ
ఇగటట ననగ:6-17
వయససస:64
లగ: ససస స
643
LHL3843810
పపరర: ససతనరసవమక అకకణనపలర

635
RBE0332510
పపరర: నరసమక చనగగటట

633
RBE2222859
పపరర: సష మమక తనడడపరరస
భరస : గగరవసరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-15
వయససస:92
లగ: ససస స

భరస : ససగబయక
ఇగటట ననగ:6-16
వయససస:67
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససగబయక
ఇగటట ననగ:6-17
వయససస:37
లగ: పప
640
RBE2222867
పపరర: ససతమక చనగగటట

100-120/82

తగడడ:ప శతనరసమరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-15
వయససస:39
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససగబయక
ఇగటట ననగ:6-16
వయససస:34
లగ: పప
637
LHL3838448
పపరర: వనగగయక చనగగటట

632
LHL4195335
పపరర: పదక తనటటపరరస

657
RBE1163757
పపరర: చచసతనక రరడడడబబ యన

100-120/296

భరస : శశనవసస రసవప రరడడ బబ యన
ఇగటట ననగ:6-22
వయససస:29
లగ: ససస స
100-120/818

660
LHL4193439
పపరర: అశశక రగడడడ తగగరరసల

100-120/819

తగడడ:ప కకషష రగడడడ
ఇగటట ననగ:6-22
వయససస:32
లగ: పప
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661
RBE2222891
పపరర: రమణ రరడడడబబ యన

100-120/298

భరస : ననగగశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-23
వయససస:52
లగ: ససస స
664
LHL2543759
పపరర: చనశశషపరరడడడ అనసమగల

100-120/301

100-120/304

100-120/307

తగడడ:ప అబదరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-26
వయససస:33
లగ: పప
673
LHL4192167
పపరర: వనగకటటశశరరసవప జకలణల

100-120/821

668
RBE1920925
పపరర: రవ చగదప రరడడడ తగగరరసల

100-120/311

100-120/305

భరస : చననశశషపరరడడడ అనసమగల
ఇగటట ననగ:6-28
వయససస:37
లగ: ససస స

669
LHL2556975
పపరర: భమదడవమక తగగరరసల
భరస : వనగకటరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-26
వయససస:87
లగ: ససస స

671
RBE1520279
పపరర: వనగకసయమక తగగరరసల

672
LHL4193447
పపరర: శవరసమకకషష జకణలమ

100-120/308

677
LHL4197323
పపరర: ససమమమజకగ అకకణనన పలర

680
RBE2222917
పపరర: రమణ జకలణల

100-120/309

675
LHL4191672
పపరర: చనకకటయక అకకణనపలర

100-120/312

678
LHL2552487
పపరర: అపపమక అనసమగల

100-120/315

భరస : రగగసరసవప
ఇగటట ననగ:6-33
వయససస:54
లగ: ససస స
688
LHL4195178
పపరర: వనగకటటశశరరర గరరకపసటట
తగడడ:ప గగవగదస
ఇగటట ననగ:6-35
వయససస:33
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

686
RBE2222925
పపరర: వరననరసయణ అకకణనపలర

689
RBE0332585
పపరర: భమలకడక గరరకపసటట
భరస : గగవగదస
ఇగటట ననగ:6-35
వయససస:51
లగ: ససస స

100-120/313

681
LHL3843125
పపరర: లకడక అకకణనపలర

100-120/316

100-120/318

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-32
వయససస:57
లగ: పప
100-120/320

తగడడ:ప పపచచయక
ఇగటట ననగ:6-34
వయససస:67
లగ: పప
100-120/321

100-120/310

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:6-30
వయససస:49
లగ: ససస స

తగడడ:ప శశనస అకకణనపలర
ఇగటట ననగ:6-31
వయససస:22
లగ: పప
100-120/319

100-120/820

భరస : నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-28
వయససస:71
లగ: ససస స

100-120/317 683
100-125/832 684
682
RBE1922996
RBE1665132
LHL2543346
పపరర: ననగ మణణకసగత అకకణననపఅల
పపరర: అమర వనగకట ససయ అకకణనపలర
పపరర: గగవగదస గరరకపసటట

685
RBE0332551
పపరర: ఆదడమక ఆరగ

100-120/306

తగడడ:ప హహసపసనస
ఇగటట ననగ:6-27
వయససస:84
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-29
వయససస:54
లగ: ససస స

తగడడ:ప శశనవసస రసవప అకకణననపఅల
ఇగటట ననగ:6-31
వయససస:20
లగ: పప

100-120/303

తగడడ:ప వవగకటటశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-26/a
వయససస:33
లగ: పప

భరస : ననగగశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-27
వయససస:36
లగ: ససస స
100-120/314

666
LHL3843299
పపరర: సససదమక తగగరరసల

తగడడ:ప అమరలగగస రరడడడ తగగరరసల
ఇగటట ననగ:6-25 ACHHALA GADDA
వయససస:24
లగ: పప

674
LHL2551489
పపరర: ననగగశశరరసవప అకకణనపలర

100-120/300

భరస : అమరలగగసరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-25
వయససస:38
లగ: ససస స

తగడడ:ప చనకకటయక
ఇగటట ననగ:6-27
వయససస:39
లగ: పప

తగడడ:ప చనకకటయక
ఇగటట ననగ:6-27
వయససస:47
లగ: పప
679
RBE1520287
పపరర: ససజజత అనసమగల

100-120/302

భరస : అచచ రరడడడ తగగరరసల
ఇగటట ననగ:6-26
వయససస:49
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససబదరసయగడడ
ఇగటట ననగ:6-26a
వయససస:54
లగ: పప
676
LHL4191680
పపరర: శశనస అకకణనపలర

665
LHL2555258
పపరర: నరరసరరడడడ అనసమగల

663
RBE2222909
పపరర: లకడక గరరకపసటట
భరస : ననగయక
ఇగటట ననగ:6-24
వయససస:47
లగ: ససస స

తగడడ:ప కసశరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-25
వయససస:74
లగ: పప

తగడడ:ప ననగయక గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-25
వయససస:27
లగ: పప
670
LHL4191664
పపరర: వనగకట రరడడడ తగగరరసల

100-120/299

భరస : శశకసగత గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-24
వయససస:20
లగ: ససస స

తగడడ:ప నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-25
వయససస:44
లగ: పప
667
RBE1221050
పపరర: శశకసగత గరరకపసటట

662
RBE1729680
పపరర: తపవవణణ గరరకపసటట

687
LHL4193454
పపరర: శశనడ అకకణనన పలర

100-120/822

తగడడ:ప వరస ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-34
వయససస:35
లగ: పప
100-120/322

690
RBE1541010
పపరర: జజకత గరరకపసటట

100-120/323

భరస : వనగకటటశశరరర గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-35
వయససస:37
లగ: ససస స
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691
RBE1886043
పపరర: జజకత గరరకపసటట

100-120/324

భరస : వనగకటటశశరరర గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-35
వయససస:36
లగ: ససస స
694
LHL2546042
పపరర: శశనవసస రసవప అచనచల

100-120/326

100-120/329

100-120/332

100-118/1078

100-120/337

100-120/339

100-120/342

తగడడ:ప పపననయక మగళళపసటట
ఇగటట ననగ:6-48
వయససస:18
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

704
LHL2559508
పపరర: ననరసయణమక మగలర పసటట

707
LHL4191714
పపరర: పకకరయక గరరకపసటట

710
LHL2568616
పపరర: అపమక చచలలర గ

713
LHL4195384
పపరర: ననగ అగజల దనరస

100-120/345

716
RBE1820349
పపరర: మసససన బఇవనస షపక

100-120/335

719
LHL3839560
పపరర: వనగకటటశశరరర కటట మమరర
తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-49
వయససస:54
లగ: పప

699
LHL4191698
పపరర: శశనస మగళళపసటట

100-120/331

702
LHL2548089
పపరర: ననగమలలర శశరర ధన సపరర

100-120/334

705
RBE2222958
పపరర: వనగకటటశశరరర అకకణనపలర

100-120/336

తగడడ:ప పసదకకటయక
ఇగటట ననగ:6-42
వయససస:54
లగ: పప
100-120/338

708
LHL4193462
పపరర: మటభట రసవప గరరకపసటట

100-120/823

తగడడ:ప జమమల
ఇగటట ననగ:6-43
వయససస:33
లగ: పప
100-120/340

711
LHL4195194
పపరర: గగవరద న దనరస

100-120/341

తగడడ:ప చచననకగశవపలల
ఇగటట ననగ:6-45
వయససస:34
లగ: పప
100-120/343

714
RBE0332601
పపరర: పపననమక దనరస

100-120/344

భరస : నరసయక
ఇగటట ననగ:6-45
వయససస:58
లగ: ససస స
100-120/346

భరస : జన బభష పఠసన
ఇగటట ననగ:6-47
వయససస:26
లగ: ససస స
100-123/790

100-120/328

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:6-41
వయససస:40
లగ: ససస స

భరస : గగవరద న
ఇగటట ననగ:6-45
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : అమననస పఠసన
ఇగటట ననగ:6-47
వయససస:64
లగ: ససస స
718
RBE2524080
పపరర: రసమకకషష మగళళపసటట

100-120/333

భరస : నరరసరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-45
వయససస:67
లగ: ససస స

భరస : హహసపసనస
ఇగటట ననగ:6-45
వయససస:77
లగ: ససస స
715
RBE1663707
పపరర: హహసపసన బ పఠసన

701
LHL2548071
పపరర: శశనవససరసవప ధన సపరర

696
RBE2222933
పపరర: ఆగజనవయగలల అచనచల

తగడడ:ప రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-38
వయససస:43
లగ: పప

తలర : యమకమక
ఇగటట ననగ:6-43
వయససస:34
లగ: పప

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:6-44
వయససస:58
లగ: ససస స
712
LHL4195376
పపరర: భభగకమక గరరకపసటట

100-120/330

భరస : పపననయక
ఇగటట ననగ:6-42
వయససస:40
లగ: ససస స

భరస : జమమలల
ఇగటట ననగ:6-43
వయససస:62
లగ: ససస స
709
LHL2556421
పపరర: వనగకసయమక అగబటట

698
RBE2222941
పపరర: కకటటశశరమక అకకణనపలర

100-120/325

తగడడ:ప కనకయక
ఇగటట ననగ:6-36
వయససస:42
లగ: పప

తగడడ:ప ననరయణ
ఇగటట ననగ:6-39
వయససస:44
లగ: పప

తగడడ:ప ససయ బభబభ కతచస రపసలల
ఇగటట ననగ:6-42
వయససస:38
లగ: పప
706
LHL2559474
పపరర: వనగకమక గరరకపసటట

100-120/327

భరస : వరననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-37
వయససస:69
లగ: ససస స

భరస : ఆగజనవయగలల
ఇగటట ననగ:6-39
వయససస:39
లగ: ససస స
703
RBE1175331
పపరర: ఆగజనవయగలల కతచస రపలర

695
LHL3843083
పపరర: మమలకకమక గరరకపసటట

693
LHL2545853
పపరర: కనకయక అచనచల
తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-36
వయససస:67
లగ: పప

భరస : కసశయక
ఇగటట ననగ:6-36
వయససస:64
లగ: ససస స

భరస : పపససద
ఇగటట ననగ:6-37
వయససస:43
లగ: ససస స
700
LHL2545242
పపరర: జజకత అచనచల

100-128/822

తగడడ:ప కకటయక కసటటపలర
ఇగటట ననగ:6-35
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:ప కనకయక
ఇగటట ననగ:6-36
వయససస:35
లగ: పప
697
LHL4197604
పపరర: బభలమ కలమమరర మమనపకలల

692
RBE1400456
పపరర: కకటటశశరరసవప కసటటపలర

717
RBE1226985
పపరర: గగపప మగళరపసటట

100-120/347

తగడడ:ప పపననయక మగళరపసటట
ఇగటట ననగ:6-48
వయససస:26
లగ: పప
100-120/348

720
RBE0332619
పపరర: బభలమక గరరకపసటట

100-120/349

భరస : పసదఏలమదదప
ఇగటట ననగ:6-49
వయససస:54
లగ: ససస స
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721
LHL4197638
పపరర: ససదన రసణణ భవనరర

100-120/350

భరస : చగదప శశఖర రసవప
ఇగటట ననగ:6-50
వయససస:36
లగ: ససస స
724
LHL3839313
పపరర: శశనస కగశనబబ యన

100-120/353

100-120/356

100-120/357

728
RBE0942540
పపరర: పపషపలత గరరకపసటట

731
LHL2553576
పపరర: అనసడరకమక కలక
ర రర

100-120/360

734
RBE1346163
పపరర: ససనతన అగబటట

తగడడ:ప గగరవయక మగతనకలగపసటట
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:26
లగ: పప
100-120/827

100-120/365

తగడడ:ప శశనవససరసవప చలమరపలర
ఇగటట ననగ:6-54
వయససస:20
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

743
LHL4193330
పపరర: గమరరననదగ బలమరగరరర

100-120/367

746
RBE1729367
పపరర: శశ వసగత చలమరపలర

100-120/361

749
LHL3838018
పపరర: ననగభమషణగ చదచళళ
తగడడ:ప నరసయక
ఇగటట ననగ:6-54
వయససస:59
లగ: పప

729
RBE1890821
పపరర: షపక యమసపన

100-120/825

732
LHL4192175
పపరర: ససగబశవరసవప చలమరపలర

100-120/359

735
RBE1401330
పపరర: అకణమక మగతనకలగపసటట

100-120/362

భరస : గగరవయక మగతనకలగపసటట
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:44
లగ: ససస స
100-120/364

738
LHL4195236
పపరర: వనగకటభపవప బబ జజర

100-120/826

తగడడ:ప ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:33
లగ: పప
100-120/828

741
RBE1901107
పపరర: ససరగశ బభబగ గగరరశపసటట

100-120/829

తగడడ:ప శశనవసస రసవప గగరరశపసటట
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:29
లగ: పప
100-120/830

744
LHL2542124
పపరర: హనసమగతరసవప చదచళళ

100-120/366

తగడడ:ప ననగభమషణగ
ఇగటట ననగ:6-54
వయససస:37
లగ: పప
100-120/368

తగడడ:ప శశనవసస రసవప
ఇగటట ననగ:6-54
వయససస:22
లగ: ససస స
100-120/370

100-120/355

తగడడ:ప నరసయక
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:52
లగ: పప

తగడడ:ప వవగకటటశసశరర
ర
ఇగటట ననగ:6-53/1
వయససస:43
లగ: పప

తగడడ:ప శశనవసస రసవప
ఇగటట ననగ:6-54
వయససస:39
లగ: ససస స
748
RBE1886076
పపరర: అమమలక చలమరపలర

100-120/358

తగడడ:ప గగరవయక మగతనకలగపసటట
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:31
లగ: పప

భరస : గమరరననదగ
ఇగటట ననగ:6-53/1
వయససస:38
లగ: ససస స
745
LHL2559003
పపరర: అనగతలకడక చలమరపలర

740
RBE1221373
పపరర: శవ మగతనకలగపసటట

726
RBE1401561
పపరర: సససదన బ షపక

తగడడ:ప షపక యమసపన
ఇగటట ననగ:6-51
వయససస:33
లగ: పప

తగడడ:ప రసమలగగసరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:59
లగ: పప

భరస : శవ మగతనకలగపసటట
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:28
లగ: ససస స
742
LHL4197281
పపరర: శవ కలమమరర బలమరగరరర

100-120/824

తగడడ:ప మలర కసరరరన రసవప అగబటట
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:26
లగ: ససస స

100-120/363 737
736
RBE1401413
RBE2222966
పపరర: కకటటశశర రసవప మగతనకలగపసటట
పపరర: ససబభదరరడడడ ఆరరకటర

100-120/352

భరస : యమసపన షపక
ఇగటట ననగ:6-51
వయససస:31
లగ: ససస స

భరస : సతకగ ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:62
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:6-53
వయససస:29
లగ: పప

739
RBE1221357
పపరర: ననగలకడక మగతనకలగపసటట

100-120/354

భరస : మటభట రసవప
ఇగటట ననగ:6-51
వయససస:29
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-52
వయససస:51
లగ: ససస స
733
RBE0974494
పపరర: ససరగగదప చలర పలర

725
LHL2559128
పపరర: శశనవసస రసవప చలర పలర

723
LHL2553568
పపరర: సతకననరసయణ కలక
ర రర
తగడడ:ప అచచయక
ఇగటట ననగ:6-50/A
వయససస:62
లగ: పప

తగడడ:ప నరసయక
ఇగటట ననగ:6-51
వయససస:46
లగ: పప

భరస : అసససన షపక
ఇగటట ననగ:6-51
వయససస:67
లగ: ససస స
730
LHL2565752
పపరర: లకకమక కటట మమరర

100-120/351

భరస : మమధవరసవప అగబటట
ఇగటట ననగ:6-50
వయససస:61
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:6-50/A
వయససస:47
లగ: పప
727
RBE1401587
పపరర: మసససన బ షపక

722
RBE1443050
పపరర: అకణమక అగబటట

747
RBE1729672
పపరర: అమమలక చలర పలర

100-120/369

తగడడ:ప శశనవసస రసవప చలర పలర
ఇగటట ననగ:6-54
వయససస:20
లగ: ససస స
100-120/371

100-125/1056
750
RBE2516706
పపరర: వనగకట ససయ నవన కలమమర
చలర పలర
తగడడ:ప శశనవససరసవప చలర పలర
ఇగటట ననగ:6-54
వయససస:18
లగ: పప
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751
LHL4199410
పపరర: సససదన బ షపక

100-120/372

భరస : జజన
ఇగటట ననగ:6-54-1
వయససస:48
లగ: ససస స
754
LHL2540896
పపరర: ననగభమషణగ శశగగ

100-120/555

100-120/832

100-121/63

100-118/1081

100-120/562

100-120/565

100-120/567

భరస : రవ కలమమర
ఇగటట ననగ:6-64-1
వయససస:37
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE1346171
పపరర: సససదనబ షపక

767
LHL2561637
పపరర: వనగకటటశశరరర గరరకపసటట

770
LHL2540458
పపరర: రసమరరడడడ కకగడపపరరడడడ

773
RBE1525328
పపరర: కకటటశశరర గరరకపసటట

100-120/569

776
LHL2546810
పపరర: శశలకడక కకగడపపరరడడ

100-120/560

779
RBE1381672
పపరర: రవ కలమమర తనళళ
ర రర
తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-64-1
వయససస:30
లగ: పప

100-120/559

762
RBE1304633
పపరర: మమబగ బభషస షపక

100-118/1080

765
RBE2222990
పపరర: ససబదలకడక చదచళళ

100-120/561

భరస : ననగభమషణగ
ఇగటట ననగ:6-58
వయససస:59
లగ: ససస స
100-120/563

768
RBE2223006
పపరర: నరరసగహరసవప గరరకపసటట

100-120/564

తగడడ:ప మగననయక
ఇగటట ననగ:6-61
వయససస:54
లగ: పప
100-120/566

771
LHL3838950
పపరర: ఏడడకకగడలల డడగగపరరస

100-120/833

తగడడ:ప ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:6-61a
వయససస:48
లగ: పప
100-120/834

774
LHL2540680
పపరర: ససధ డడగగపరరస

100-120/568

భరస : ఏడడకకగడలల
ఇగటట ననగ:6-63
వయససస:49
లగ: ససస స
100-120/570

భరస : మహననడ
ప డడ
ఇగటట ననగ:6-64
వయససస:40
లగ: ససస స
100-120/572

759
RBE2222982
పపరర: అననపవరష ఆరరకటర

తగడడ:ప హహసపసన షపక
ఇగటట ననగ:6-58
వయససస:28
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరర గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-62
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:ప ఏడడకకగడలల
ఇగటట ననగ:6-63/b
వయససస:20
లగ: ససస స
778
RBE1381664
పపరర: వజయ కలమమరర ఈదర

100-118/1079

తగడడ:ప హనమరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-61-1
వయససస:84
లగ: పప

భరస : నరరసగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-62
వయససస:54
లగ: ససస స
775
RBE1888734
పపరర: డడగగపరరస లకడక పవతప

761
RBE1304625
పపరర: హహసపసన షపక

100-120/557
756
RBE1381656
పపరర: వనగకట నరసమక అకకణనపల

భరస : ససబభదరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-57
వయససస:59
లగ: ససస స

తగడడ:ప నరశగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-61
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప రసమరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-61-1
వయససస:45
లగ: పప
772
RBE2223014
పపరర: రసజకగ గరరకపసటట

100-120/558

భరస : మమబగ ససబభన షపక
ఇగటట ననగ:6-58
వయససస:31
లగ: ససస స

భరస : ననగభమషణగ
ఇగటట ననగ:6-60
వయససస:67
లగ: ససస స
769
LHL2540441
పపరర: కకగడపపరరడడడ మహననడ
ప డడ

758
RBE0974502
పపరర: వనగకట రమణ ఆరరకటర

100-120/831

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-56
వయససస:30
లగ: ససస స

తగడడ:ప మహమకద హహసససన షపక
ఇగటట ననగ:6-58
వయససస:62
లగ: పప

భరస : మమబగ బభషస షపక
ఇగటట ననగ:6-58
వయససస:25
లగ: ససస స
766
LHL2540623
పపరర: లకడక సపగగ

100-120/556

తగడడ:ప ససబభదరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-57
వయససస:34
లగ: ససస స

తగడడ:ప రసమరరడడడ అరరకటర
ఇగటట ననగ:6/57
వయససస:34
లగ: పప
763
RBE1304641
పపరర: ననగగల బ షపక

755
LHL4195418
పపరర: కకటటశశరర అకణనపలర

753
RBE1163773
పపరర: జజనకక బభయపప
భరస : రగశ రరడడ బభయపప
ఇగటట ననగ:6-55
వయససస:29
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-56
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-56
వయససస:28
లగ: పప
760
RBE1060961
పపరర: లకకకరరడడడ అరరకటర

100-120/373

భరస : ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:6-55
వయససస:49
లగ: ససస స

తగడడ:ప రగగయక
ఇగటట ననగ:6-56
వయససస:72
లగ: పప
757
RBE0942557
పపరర: శశనవసస రసవప అకకణనపలర

752
RBE2222974
పపరర: వనగకసయమక చలమరపలర

777
LHL2549285
పపరర: కకటటశశరమక కకగడపపరరడడ

100-120/571

భరస : రసమరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-64
వయససస:75
లగ: ససస స
100-120/573

780
LHL2540417
పపరర: పవరష చగదపరసవప డడగగపరరస

100-120/574

తగడడ:ప ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:6-65
వయససస:55
లగ: పప
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781
LHL2540425
పపరర: మహలకడక డడగగపరరస

100-120/575

భరస : పవరషచగదపరసవప
ఇగటట ననగ:6-66
వయససస:49
లగ: ససస స
784
RBE1304419
పపరర: గణణష కలమమర డడగగపరరస

100-120/578

100-128/297

100-120/582

100-120/585

100-120/588

100-122/49

100-120/589

805
LHL4191722
పపరర: జమమల సససదసలల కనగరరర

100-120/592

794
LHL4195012
పపరర: చనన రసమగలల బబరసల

797
RBE1724723
పపరర: లలహహత రసణణ అరవపలర

800
LHL4200036
పపరర: భభగక లకడక అరవపలర

803
LHL2548600
పపరర: అజయ కలమమర కనగరరర

806
RBE0974510
పపరర: నరసపగహరవప డడగగపరరస

100-120/586

809
RBE1220870
పపరర: గణణశ సనసణరతప
తగడడ:ప కకగదలల సనసణరతప
ఇగటట ననగ:6/73
వయససస:28
లగ: పప

789
RBE0727396
పపరర: హహమబగదస కనగరరర

100-120/581

792
LHL2565513
పపరర: హహహమమవత కనగరరర

100-120/584

795
LHL4195434
పపరర: వజయలకడక కనగరరర

100-120/587

భరస : ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:6-68
వయససస:77
లగ: ససస స
100-118/1075

798
RBE1727643
పపరర: లఖత రసణణ అరవపలర

100-121/64

తగడడ:ప ఎలఆరవ పపససద అరవపలర
ఇగటట ననగ:6/69/C
వయససస:20
లగ: ససస స
100-122/50

801
RBE1802768
పపరర: లఖత రసణణ అరవపలర

100-121/70

తగడడ:ప పపససద అరవపలర
ఇగటట ననగ:6-69/P
వయససస:20
లగ: ససస స
100-120/590

100-120/591
804
LHL2557973
పపరర: వనగకటలకడకమధసబభబగ కనగరరర

తగడడ:ప జమమలల సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-70
వయససస:42
లగ: పప
100-120/593

తగడడ:ప పవరష చగదపరసవప
ఇగటట ననగ:6-70
వయససస:29
లగ: పప
100-120/595

100-120/813

భరస : ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:6-68
వయససస:74
లగ: ససస స

తగడడ:ప జమమల సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-70
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:ప పపచచయక
ఇగటట ననగ:6-70
వయససస:64
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-120/583

భరస : పపససద అరవపలర
ఇగటట ననగ:6/69C
వయససస:41
లగ: ససస స

802
LHL2548592
పపరర: వనగకటలకడకనరగగదపకలమమర
కనగరరర
తగడడ:ప జమమల సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-70
వయససస:40
లగ: పప

భరస : జమమలలసససదసలల
ఇగటట ననగ:6-71
వయససస:64
లగ: ససస స

791
RBE2223030
పపరర: ససగబశవరసవప కనగరరర

786
LHL4193413
పపరర: నరసపగహ రసవప డడగగపరరస

తగడడ:ప వశశననథగ
ఇగటట ననగ:6-67
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:ప ఎలఆరవ పపససద అరవపలర
ఇగటట ననగ:6/69/C
వయససస:20
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససబపమణకగ అరవపలర
ఇగటట ననగ:6/69/C
వయససస:49
లగ: పప

808
RBE2223048
పపరర: చగదపకలమమరర కనగరరర

100-120/580

తగడడ:ప పపదన రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-68
వయససస:63
లగ: పప

తగడడ:ప ఆగజనవయగలల కగదనసస
ఇగటట ననగ:6-68
వయససస:24
లగ: పప
799
LHL2557445
పపరర: పపససద అరవపలర

788
LHL2540722
పపరర: మలలర శశరర డడగగపరరస

100-120/577

తగడడ:ప రసమమ రసవప డడగగపరరస
ఇగటట ననగ:6/66
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:ప అగజయక
ఇగటట ననగ:6-67
వయససస:82
లగ: పప

భరస : ఆగజనవయగలల
ఇగటట ననగ:6-68
వయససస:40
లగ: ససస స
796
RBE1498427
పపరర: వరసగజనవయగలల కగదనసస

100-120/579

భరస : రసమమరసవప
ఇగటట ననగ:6-67
వయససస:64
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:6-67
వయససస:49
లగ: పప
793
LHL2565521
పపరర: అననపవరష కనగరరర

785
RBE1838960
పపరర: సగదక కమమల

783
RBE1226894
పపరర: అనతన డడగగపసరరర
భరస : నరసపగహ రసవప డడగగపసరరర
ఇగటట ననగ:6-66
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:ప భదపయక కమమఅలమ
ఇగటట ననగ:6-66
వయససస:22
లగ: ససస స

తగడడ:ప కసటయక
ఇగటట ననగ:6-66
వయససస:26
లగ: ససస స
790
RBE2223022
పపరర: ఆగజనవయగలల కనగరరర

100-120/576

తగడడ:ప ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:6-66
వయససస:62
లగ: పప

తగడడ:ప పవరషచగదపరసవప డడగగపరరస
ఇగటట ననగ:6-66
వయససస:25
లగ: పప
787
RBE1227272
పపరర: దడవ శశరసమ

782
LHL3838976
పపరర: రసమమరసవప డడగగపరరస

807
RBE1634179
పపరర: జమల సససదసలల కనగరరర

100-120/594

తగడడ:ప చనన మలర యక కనగరరర
ఇగటట ననగ:6-70
వయససస:67
లగ: పప
100-120/39

810
RBE1745132
పపరర: వగశ కకషష కనగరరర

100-120/596

తగడడ:ప ఆగజనవయగలల కనగరరర
ఇగటట ననగ:6-73
వయససస:23
లగ: పప
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811
RBE1955004
పపరర: తడజ తరరణ కనగరరర

100-120/597

తగడడ:ప కనగరరర ఆగజనవయగలల
ఇగటట ననగ:6-73
వయససస:20
లగ: పప
814
RBE0727297
పపరర: మణణ కకషష కనగరరర

100-120/600

100-120/603

100-120/606

100-125/833

100-120/608

100-121/71

100-120/613

తగడడ:ప శశనవససరసవప పప టట
ర రర
ఇగటట ననగ:6-79
వయససస:24
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE1672583
పపరర: శశశలజ సగకలరసతప

827
LHL4195210
పపరర: లకకయక రరదనపల

830
LHL2540797
పపరర: జననరద న మగనగస

833
LHL4195467
పపరర: ననగలకడక రరదనపల

100-120/616

100-120/619

100-126/276

819
LHL4195442
పపరర: రమణ సగకసశగతప

100-120/605

822
LHL4193371
పపరర: రసమకకషష కవడనన

100-120/835

825
RBE1672591
పపరర: శరరష సగకలరసతప

100-126/277

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర సగకలరసతప
ఇగటట ననగ:6-75
వయససస:21
లగ: ససస స
100-120/609

828
RBE0332668
పపరర: పసవన రరదనపల

100-120/610

భరస : సససదయక
ఇగటట ననగ:6-77
వయససస:32
లగ: ససస స
100-120/611

831
LHL4191730
పపరర: చన కకటటశశర రసవప మగనగస

100-120/612

తగడడ:ప గగరవయక
ఇగటట ననగ:6-78
వయససస:64
లగ: పప
100-120/614

834
RBE0332676
పపరర: హనసమమయమక మగనగస

100-120/615

భరస : కకటయక
ఇగటట ననగ:6-78
వయససస:62
లగ: ససస స

836
RBE1226902
పపరర: అమర లగగగశశర రసవప
బబ గర వరపప
తగడడ:ప బగచచయక బబ గర వరపప
ఇగటట ననగ:6-79
వయససస:55
లగ: పప

100-120/617

839
RBE1083385
పపరర: వనగకటటసశరరర గగగటటపలర

100-121/72

తగడడ:ప వర రసఘవపలల గగగటటపలర
ఇగటట ననగ:6-79
వయససస:67
లగ: పప

100-120/602

తగడడ:ప గగరర ననయగడడ
ఇగటట ననగ:6-75
వయససస:40
లగ: పప

భరస : రసమయక
ఇగటట ననగ:6-78
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-78
వయససస:40
లగ: పప
838
RBE1729565
పపరర: వషష
ష పపపయ పప టట
ర రర

100-120/607

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-78
వయససస:35
లగ: పప

తగడడ:ప కకషష
ఇగటట ననగ:6-78
వయససస:34
లగ: పప
835
RBE1729193
పపరర: పపనననరసవప మగనగ

821
RBE2223063
పపరర: కకటటశశరరసవప భవననరర

816
LHL2541548
పపరర: చగదపశశఖరరసవప భవననరర

భరస : కకగడలల
ఇగటట ననగ:6-75
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకషష
ఇగటట ననగ:6-77
వయససస:34
లగ: పప

భరస : లకకయక రరదనపల
ఇగటట ననగ:6-77
వయససస:30
లగ: ససస స
832
LHL4191748
పపరర: రసమయక రరదనపల

100-120/604

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర సగకలరసతప
ఇగటట ననగ:6-75
వయససస:27
లగ: ససస స

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-76
వయససస:69
లగ: ససస స
829
RBE1984145
పపరర: దసరర మలర శశరర రరదనపల

818
LHL3843794
పపరర: గగగమక సగకసశతప

100-120/599

తగడడ:ప కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-75
వయససస:39
లగ: పప

తగడడ:ప పపననయక
ఇగటట ననగ:6-75
వయససస:62
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర సగకలరసతప
ఇగటట ననగ:6-75
వయససస:23
లగ: పప
826
RBE2223071
పపరర: లకడకపసరశత భవననరర

100-120/601

భరస : సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-75
వయససస:79
లగ: ససస స

భరస : రసమకకషష
ఇగటట ననగ:6-75
వయససస:38
లగ: ససస స
823
RBE1657568
పపరర: పపవణ సగకలరసతప

815
RBE0974528
పపరర: శవకకషష సగకలరసవప

813
LHL3839453
పపరర: వనగకటటశశరరర సగకలరసతప
తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-74
వయససస:52
లగ: పప

తగడడ:ప కకగదలల
ఇగటట ననగ:6-74
వయససస:30
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-75
వయససస:42
లగ: ససస స
820
LHL4197620
పపరర: కసమమశశరర కసవసడనన

100-120/598

తగడడ:ప కకషటయక
ఇగటట ననగ:6-73
వయససస:54
లగ: పప

తగడడ:ప వశశననధగ కనగరరర
ఇగటట ననగ:6-74
వయససస:32
లగ: పప
817
LHL2568996
పపరర: రజన సగకసశతప

812
RBE2223055
పపరర: కకగడలల సగకసశగత

837
RBE1226928
పపరర: సరగజన బబ గర వరపప

100-120/618

భరస : అమర లగగగశశర రసవప బబ గర వరపప
ఇగటట ననగ:6-79
వయససస:47
లగ: ససస స
840
RBE1083542
పపరర: భమలకడక గగగటటపలర

100-122/51

భరస : వనగకటటసశరరర గగగటటపలర
ఇగటట ననగ:6-79
వయససస:64
లగ: ససస స
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841
RBE1810456
పపరర: రరపసదడవ పప టటర రర

100-126/278

తగడడ:ప శశనవసస రసవప పప టట
ర రర
ఇగటట ననగ:6-79
వయససస:23
లగ: ససస స
844
LHL4191755
పపరర: వనగకటటశశరరర మగనగస

100-120/620

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-80
వయససస:39
లగ: పప
100-120/622

తగడడ:ప రతనగ
ఇగటట ననగ:6-80
వయససస:61
లగ: పప
847
RBE1083294
పపరర: జజకత అననపవరష చటటటపష ప లల

842
LHL2540540
పపరర: నరశగహరసవప మగనగస

845
LHL4195475
పపరర: వజయ మగనగ

848
RBE1083302
పపరర: రసధదక చటటటపష ప లల

100-120/623

846
RBE0332692
పపరర: గగగమక మగనగస

100-120/626

849
LHL2540573
పపరర: కకగడలల మగనగస

భరస : వనగకట రమమష బభబగ చటటటపష ప లల
ఇగటట ననగ:6-80, RAMAYALAM DAGGARA
వయససస:39
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-82
వయససస:39
లగ: పప

850
LHL3838216
పపరర: వనగకటటశశరరర మగనగ

851
RBE1520329
పపరర: శరరష మగనగ

852
LHL2556611
పపరర: ననరసయణమక మగనగస

తగడడ:ప చనకకటయక
ఇగటట ననగ:6-82
వయససస:64
లగ: పప
853
RBE0695056
పపరర: చగదపశశఖర రసవప మరగ
తగడడ:ప ససగబశవ రసవప మరగ
ఇగటట ననగ:6-83
వయససస:31
లగ: పప
856
RBE2223097
పపరర: ససగబశవరసవప మమరగ

100-120/634

100-120/635

100-120/638

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-88
వయససస:84
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-120/836

860
LHL4197851
పపరర: లకడక ససలగ

863
RBE1364694
పపరర: పపరర రరడడడ జజజల

100-120/641

866
LHL2551166
పపరర: మలలర శశరర మగనపసకలల

100-120/636

869
LHL4191789
పపరర: నరరసగహరసవప మగనపసకలల
తగడడ:ప ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:6-88
వయససస:59
లగ: పప

100-120/633

858
RBE1525336
పపరర: ససమక మమరగ

100-120/837

861
RBE0332726
పపరర: ననగమక పససపపలలటట

100-120/637

భరస : నరరసగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-85
వయససస:77
లగ: ససస స
100-120/639

100-120/640
864
LHL2544534
పపరర: చన వనగకటటశశరరర మగనపసకలల

తగడడ:ప రమణ
ఇగటట ననగ:6-86
వయససస:36
లగ: పప
100-120/642

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-87
వయససస:35
లగ: ససస స
100-120/644

855
RBE2223089
పపరర: ససమమమజకగ మమరగ

భరస : చగదపశశఖరరసవప మమరగ
ఇగటట ననగ:6-83
వయససస:25
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకటట రరడడడ జజజల
ఇగటట ననగ:6-85
వయససస:76
లగ: పప

తగడడ:ప రమణ
ఇగటట ననగ:6-86
వయససస:40
లగ: పప
868
LHL4191771
పపరర: ససబభదరసవప మగనపసకలల

857
LHL4193470
పపరర: ఏలలశసశ రసవప మరగ

100-120/630

భరస : ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:6-83
వయససస:71
లగ: ససస స

భరస : నరసపగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-85
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : పపరర రరడడడ జజజల
ఇగటట ననగ:6-85
వయససస:66
లగ: ససస స
865
LHL2556876
పపరర: వనగకటటశశరరర మగనపసకలల

100-120/632

తగడడ:ప ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:6-83
వయససస:35
లగ: పప

తగడడ:ప సససదయక
ఇగటట ననగ:6-85
వయససస:79
లగ: పప
862
RBE1364686
పపరర: వనగకట నరసమక జజజల

854
RBE1455972
పపరర: రజత లకడక మమరగ

100-120/627

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-82
వయససస:63
లగ: ససస స

భరస : ఏలలశశర రసవప మమరగ
ఇగటట ననగ:6-83
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:ప ససబదయక
ఇగటట ననగ:6-83
వయససస:73
లగ: పప
859
LHL4191763
పపరర: నరరసగహరసవప పససపపలలటట

100-120/629

భరస : కకగదలల మగనగ
ఇగటట ననగ:6-82
వయససస:29
లగ: ససస స
100-120/631

100-120/624

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-80
వయససస:63
లగ: ససస స

భరస : వనగకట కకశషటయక చటటటపష ప లల
ఇగటట ననగ:6-80, RAMAYALAM DAGGARA
వయససస:36
లగ: ససస స
100-120/628

100-120/621

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-80
వయససస:37
లగ: పప

భరస : నరరసగహససశమ
ఇగటట ననగ:6-80
వయససస:36
లగ: ససస స
100-120/625

843
LHL2541894
పపరర: శశనస మగనగస

867
LHL2562270
పపరర: శశశలజ సగగగ

100-120/643

భరస : సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-88
వయససస:50
లగ: ససస స
100-120/645

870
RBE1520303
పపరర: ననరసయణ ఆరర

100-120/646

తగడడ:ప వనగకయక ఆరర
ఇగటట ననగ:6-88
వయససస:71
లగ: పప
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871
RBE0973488
పపరర: వరసగజనవయగలల కగరసదనసస

100-121/73

తగడడ:ప ఆగజనవయగలల కగరసదనసస
ఇగటట ననగ:6-88
వయససస:30
లగ: పప
874
LHL4195483
పపరర: ససతమక మగనపసకలల

100-120/649

100-121/65

100-120/652

100-120/654

100-120/657

100-120/660

100-120/662

తగడడ:ప మటట పలర
ఇగటట ననగ:6-96
వయససస:49
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

884
RBE0332296
పపరర: నరశగహరసవప దనసరర

887
LHL2559490
పపరర: ససహసపన మగలర పసటట

890
RBE1885714
పపరర: కలపన గరరకపసటట

893
RBE0974536
పపరర: వనగకటటశశ రసవప గరరకపసటట

100-120/665

896
RBE1060946
పపరర: సససదన రరడడడ సష లలటట

100-120/655

899
LHL3843166
పపరర: భభరత అకకణనపలర
భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-96
వయససస:49
లగ: ససస స

879
LHL2554897
పపరర: పదక భమవరపప

100-120/651

882
LHL2543445
పపరర: శశనసదనసరర

100-120/653

885
RBE2223105
పపరర: వనగకటరసవప దనసరర

100-120/656

తగడడ:ప రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-91
వయససస:67
లగ: పప
100-120/658

888
LHL4195517
పపరర: పదక మగళరపసటట

100-120/659

భరస : నరరసగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-92
వయససస:34
లగ: ససస స
100-114/255

891
LHL2565455
పపరర: హరరననధ బభబగ దడవరపప

100-120/661

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-93
వయససస:36
లగ: పప
100-120/663

894
RBE2223113
పపరర: శశనవససరసవప గరరకపసటట

100-120/664

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-93
వయససస:49
లగ: పప
100-121/74

తగడడ:ప మలర రరడడడ సష లలటట
ఇగటట ననగ:6-94
వయససస:30
లగ: పప
100-120/666

100-120/838

తగడడ:ప వనగకటభపవప
ఇగటట ననగ:6-91
వయససస:44
లగ: పప

తగడడ:ప శశనవసస రసవప గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-93
వయససస:28
లగ: పప

భరస : వనగకటరసవప
ఇగటట ననగ:6-94
వయససస:64
లగ: ససస స
898
LHL3838299
పపరర: శవపపససద యరశబబలర

100-120/839

తగడడ:ప శశనవసస రసవప గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-93
వయససస:20
లగ: ససస స

తగడడ:ప చగదపయక
ఇగటట ననగ:6-93
వయససస:62
లగ: పప
895
LHL4195525
పపరర: ననగగశశరమక దనసరర

881
LHL3839438
పపరర: పపననయక మగళళపసటట

876
LHL4193496
పపరర: నరగశ మమననపకలల

భరస : శశరసమగలల
ఇగటట ననగ:6-90
వయససస:69
లగ: ససస స

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:6-92
వయససస:36
లగ: ససస స

తగడడ:ప శశనవససరసవప దనసరర
ఇగటట ననగ:6-92
వయససస:21
లగ: పప
892
LHL2567741
పపరర: వనగకటటశశరరర దడవరపప

100-125/834

తగడడ:ప వనగకటరసవప
ఇగటట ననగ:6-91
వయససస:35
లగ: పప

భరస : రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-92
వయససస:47
లగ: ససస స
889
RBE1729664
పపరర: గగపప దనసరర

878
RBE1665322
పపరర: భవసన వపపరర

100-120/648

తగడడ:ప నరసపగహరసవ
ఇగటట ననగ:6-89
వయససస:34
లగ: పప

తగడడ:ప రసమయక
ఇగటట ననగ:6-90a
వయససస:49
లగ: పప

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:6-91
వయససస:39
లగ: ససస స
886
LHL2559482
పపరర: ససబగదలల మగలర పసటట

100-120/650

తలర : అగజ బభబగ తరరవసయపసటట
ఇగటట ననగ:6-89
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:ప పకకరయక
ఇగటట ననగ:6-90A
వయససస:50
లగ: పప
883
LHL4195509
పపరర: సగధనకరసణణ దనసరర

875
LHL4195491
పపరర: ససబగదలల మగనపసకలల

873
LHL4197356
పపరర: సగధనక కడదనవరఅపవ
భరస : శశనడ
ఇగటట ననగ:6-88/A
వయససస:37
లగ: ససస స

భరస : నరరసగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-89
వయససస:54
లగ: ససస స

తగడడ:ప ఆనగద రసవప పపల
ఇగటట ననగ:6/89
వయససస:44
లగ: పప
880
RBE0332270
పపరర: సససదసలల సగగగ

100-120/647

తగడడ:ప పసరయక
ఇగటట ననగ:6-88/A
వయససస:38
లగ: పప

భరస : ససబభదరసవప
ఇగటట ననగ:6-89
వయససస:81
లగ: ససస స
877
RBE1061019
పపరర: రసజ పపల

872
LHL4191797
పపరర: శశనస కడదరరపప

897
RBE1470780
పపరర: దసరర గగగజ

100-122/52

భరస : నరసపగహ రసవప మహగకసళ
ఇగటట ననగ:6-95
వయససస:29
లగ: ససస స
100-120/667

900
LHL4191813
పపరర: వనగకటటశశరరర అకకణనపలర

100-120/668

తగడడ:ప చనకకటయక
ఇగటట ననగ:6-96
వయససస:54
లగ: పప
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901
RBE1221290
పపరర: ననగమణణ యరశబబలర

100-120/669

భరస : శవపపససద యరశబబలర
ఇగటట ననగ:6-96
వయససస:43
లగ: ససస స
904
LHL2568632
పపరర: పదక దడవరపప

100-120/672

905
RBE2223121
పపరర: ససతనరసవమక యరబబల

100-120/841

908
LHL2549814
పపరర: ససతనరసవమక అకకణనపలర

తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:6-99
వయససస:45
లగ: పప
100-120/84

100-120/87

100-120/90

100-120/93

తగడడ:ప పపససద మగనపసకలల
ఇగటట ననగ:6-103
వయససస:24
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

920
LHL2549897
పపరర: వరమక కటట మమరర

923
RBE1895374
పపరర: రవతడజ కకటటపలర

100-120/95

926
RBE0722223
పపరర: రసమలకకమక మగనపసకలల

100-120/85

929
RBE1910520
పపరర: రసజగశశరర మనపసకలల
భరస : ససరగశ మనపసకలల
ఇగటట ననగ:6-103
వయససస:21
లగ: ససస స

909
LHL3843760
పపరర: ననగమణణ అకకణనపలర

100-120/675

912
LHL2544880
పపరర: నరసపగహ రసవప మగలర పసటట

100-120/40

915
LHL2549855
పపరర: అపపమక కటట మమరర

100-120/86

భరస : ఆగజనవయగలల
ఇగటట ననగ:6-101
వయససస:49
లగ: ససస స
100-120/88

918
RBE1381680
పపరర: శశనవససరసవప కటట మమరర

100-120/89

తగడడ:ప ఆగజనవయగలల
ఇగటట ననగ:6-101
వయససస:27
లగ: పప
100-120/91

921
LHL4191854
పపరర: వనగకటరమణ మగనపసకలల

100-120/92

తగడడ:ప సససదయక
ఇగటట ననగ:6-102
వయససస:72
లగ: పప
100-120/94

924
RBE1220854
పపరర: ససరగష మగనపకలళ

100-120/41

తగడడ:ప పపససద మగనపకలళ
ఇగటట ననగ:6/103
వయససస:22
లగ: పప
100-120/96

భరస : వనగకటరమణ
ఇగటట ననగ:6-103
వయససస:64
లగ: ససస స
100-120/98

100-120/840

తగడడ:ప రసమగలల మగలర పసటట
ఇగటట ననగ:6/100
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప దడవ కకటటపలర
ఇగటట ననగ:6-102
వయససస:22
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-103
వయససస:32
లగ: పప
928
RBE1886662
పపరర: సససదన రసవప మగననపసకలల

100-120/677

భరస : పసదకసశయక
ఇగటట ననగ:6-102
వయససస:74
లగ: ససస స

తగడడ:ప దడవస కకటటపలర
ఇగటట ననగ:6-102
వయససస:22
లగ: పప
925
LHL4191862
పపరర: శవ ననగగగదప బభబగ సగగగ

917
LHL4191847
పపరర: పసదకసశయక కటట మమరర

906
LHL4193348
పపరర: రవ గరరకపసటట

భరస : ననగగశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-99
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-101
వయససస:79
లగ: పప

తగడడ:ప బకగ గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-101
వయససస:39
లగ: పప
922
RBE1886068
పపరర: గగపప కకటటపలర

100-120/674

భరస : పపదన కకటటశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-100
వయససస:53
లగ: ససస స

భరస : దడవ
ఇగటట ననగ:6-101
వయససస:37
లగ: ససస స
919
RBE1426163
పపరర: వశశననధగ గరరకపసటట

914
LHL4197554
పపరర: హనడవయకమక యమరరస

100-120/671

తగడడ:ప కకషష
ఇగటట ననగ:6-98
వయససస:33
లగ: పప

తగడడ:ప సడరకననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-99/A
వయససస:42
లగ: పప

భరస : వశశననధగ
ఇగటట ననగ:6-100
వయససస:32
లగ: ససస స
916
LHL2556348
పపరర: శవరసణణ కకటటపలర

100-120/673

భరస : పపలర యక
ఇగటట ననగ:6-99
వయససస:66
లగ: ససస స

100-120/676 911
910
LHL4191839
LHL2542355
పపరర: పసద ననగగశశరరసవప అకరణనపలర
పపరర: దడవస కకటటపలర

903
LHL2546570
పపరర: పసరశత గరరకపసటట
భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:6-97
వయససస:48
లగ: ససస స

భరస : మటట పలర
ఇగటట ననగ:6-98
వయససస:74
లగ: ససస స

భరస : రవ
ఇగటట ననగ:6-98
వయససస:30
లగ: ససస స

913
LHL4195541
పపరర: భభనస రగఖ గరరకపసటట

100-120/670

తగడడ:ప శవపపససద యరశబబలర
ఇగటట ననగ:6-96
వయససస:28
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-97
వయససస:52
లగ: ససస స
907
RBE0974544
పపరర: లకడక శవ గరరకపసటట

902
RBE1221324
పపరర: హరరష యరశబబలర

927
RBE1443068
పపరర: రసజకగ కటట మమరర

100-120/97

తగడడ:ప ఆగజనవయగలల కటట మమరర
ఇగటట ననగ:6-103
వయససస:25
లగ: ససస స
100-121/75

930
RBE1885607
పపరర: రసజకగ కటట మమరర

100-120/99

తగడడ:ప ఆగజనవయగలల కటట మమరర
ఇగటట ననగ:6-103-A
వయససస:25
లగ: ససస స
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931
LHL3839669
పపరర: వనగకటటశశరరసవప కటట మమరర

100-120/100

తగడడ:ప చనకసశయక
ఇగటట ననగ:6-104
వయససస:44
లగ: పప
934
LHL4195558
పపరర: కసశమక మగనపసకలల

100-120/103

భరస : రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-104
వయససస:69
లగ: ససస స
937
LHL3839651
పపరర: రమమష కటట మమరర

100-120/106

తగడడ:ప నరశగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-105
వయససస:37
లగ: పప
940
RBE2223139
పపరర: నరరసగహరసవప కటట మమరర

100-120/109

100-120/112

భరస : శశనవసస రరడడడ చలమర
ఇగటట ననగ:6-106/3
వయససస:39
లగ: ససస స
949
LHL2561157
పపరర: సససదసలల గరరకపసటట

100-120/115

100-120/118

భరస : సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-108
వయససస:61
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : చనకసశయక
ఇగటట ననగ:6-105
వయససస:64
లగ: ససస స

938
RBE1883206
పపరర: శవ కలమమరర కటట మమరర

939
RBE1891126
పపరర: శవ కలమమరర కటట మమరర

100-120/107

941
RBE0727305
పపరర: రసజగష కటట మగరర

944
RBE2223147
పపరర: సససదమక కటట మమరర

947
RBE1611383
పపరర: ససనత బతష
స ల

950
LHL4195574
పపరర: దనపకకయ గరరకపసటట

953
RBE2223154
పపరర: అచచమ గరరకపసటట

100-120/43

956
RBE1412279
పపరర: వనగకటటష గరరకపసటట

100-120/110

959
LHL2559102
పపరర: కకటటశశరరసవప గరరకపసటట
తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-108
వయససస:43
లగ: పప

100-120/108

942
RBE0727404
పపరర: రమమదడవ కటట మమరర

100-120/111

తగడడ:ప రసజగష
ఇగటట ననగ:6-106
వయససస:30
లగ: ససస స
100-120/113

945
LHL2558740
పపరర: సససదసలల శగకవరపప

100-120/114

తగడడ:ప అమరయక
ఇగటట ననగ:6-106
వయససస:42
లగ: పప
100-115/724

948
RBE1220821
పపరర: సససదనరసవప గరరకపసటట

100-120/42

తగడడ:ప శశనస గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6/107
వయససస:28
లగ: పప
100-120/116

951
RBE0974551
పపరర: వనగకటటష గరరకపసటట

100-120/117

తగడడ:ప శశనవససరసవప గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-107
వయససస:32
లగ: పప
100-120/119

954
RBE1665488
పపరర: అననపవరష అకకణనపలర

100-125/835

భరస : కరరణనకర అకకణనపలర
ఇగటట ననగ:6-107
వయససస:34
లగ: ససస స
100-120/44

తగడడ:ప సససదసలల గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6/108
వయససస:24
లగ: పప
100-120/121

100-120/105

భరస : వనగకటటశశరరర కటట మమరర
ఇగటట ననగ:6-105
వయససస:40
లగ: ససస స

భరస : సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-107
వయససస:84
లగ: ససస స

భరస : శశనస వనసకకగద
ఇగటట ననగ:6/108
వయససస:34
లగ: ససస స
958
LHL2557130
పపరర: గగరవమక గరరకపసటట

936
LHL2549905
పపరర: పసపపలమక కటట మమరర

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:6-107
వయససస:49
లగ: ససస స

భరస : సససదనరసవప గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-107
వయససస:20
లగ: ససస స
955
RBE1220847
పపరర: పసరశత వనసకకగద

100-120/104
935
RBE1083245
పపరర: శశ లకడక తరరపఠమక
మగనపసకల
భరస : సడరకననరసయణ మగనపసకల
ఇగటట ననగ:6-104
వయససస:28
లగ: ససస స

భరస : ననగ భమషణగ బతష
స ల
ఇగటట ననగ:6-107
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:ప చన సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-107
వయససస:62
లగ: పప
952
RBE1910082
పపరర: తడజశశ గరరకపసటట

తగడడ:ప రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-104
వయససస:36
లగ: పప

భరస : నరరసగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-106
వయససస:59
లగ: ససస స
100-118/1082

100-120/102
933
LHL4191888
పపరర: సడరకననరసయణ మగనపసకల

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-104
వయససస:64
లగ: పప

తగడడ:ప నరసపగహ రసవప కటట మగరర
ఇగటట ననగ:6-106
వయససస:35
లగ: పప

భరస : రమమష
ఇగటట ననగ:6-106
వయససస:33
లగ: ససస స
946
RBE1443563
పపరర: కమలమక చలమర

100-120/101

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-105
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-105
వయససస:64
లగ: పప
943
RBE0727412
పపరర: పపమల కటట మమరర

932
LHL4191870
పపరర: చనకసశయక కటట మమరర

957
LHL2541886
పపరర: ఆగజనవయగలల గరరకపసటట

100-120/120

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-108
వయససస:35
లగ: పప
100-120/122

960
LHL4197653
పపరర: గగవరద ణణ గరరకపసటట

100-120/123

భరస : సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-108
వయససస:59
లగ: ససస స
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961
RBE0838920
పపరర: పపషపలతన గరరకపసటట

100-120/125

భరస : వనగకట సతకననరసయణ గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-108
వయససస:30
లగ: ససస స

962
RBE1082114
పపరర: వనగకట సతకననరసయణ
గరరకపసటట
తగడడ:ప సససదసలల గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-108
వయససస:28
లగ: పప

964
LHL2542454
పపరర: దసరసరమలలర శశరర గరరకపసటట

965
LHL2550879
పపరర: సడరకననరయణ గరరకపసటట

100-120/127

100-120/124

100-120/126

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-109
వయససస:36
లగ: ససస స
967
LHL4191896
పపరర: సససదనరసవప గరరకపసటట
తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-109
వయససస:33
లగ: పప
970
RBE1665058
పపరర: శవ శగకర గరరకపసటట

100-125/830

100-120/132

974
LHL3838703
పపరర: పపససదస మగనపసకలల

100-120/135

977
RBE1426155
పపరర: వనగకట ససబభదరసవప చదచలర

980
RBE1745041
పపరర: యమమన బబ మకరరడడ

తగడడ:ప వనగకటససబభదరసవ చదచలర
ఇగటట ననగ:6-112/1,7-1 TO 7-370
వయససస:32
లగ: పప

తగడడ:ప శసగబయక బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6/113
వయససస:21
లగ: ససస స

982
RBE2223162
పపరర: సససదయక గరనశశటట

983
LHL4195590
పపరర: నరసమక బబ మకశశటట

100-120/136

తగడడ:ప రగగననయకలలల
ఇగటట ననగ:6-113
వయససస:77
లగ: పప
985
RBE2223170
పపరర: ఆదదననరసయణ మగనగస

100-120/139

తగడడ:ప నరసయక
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:46
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

986
LHL4193389
పపరర: శగకర రసవప బబజర వరపవ

100-120/133

989
LHL4195608
పపరర: ససభభగకగ మగనగస
భరస : రసమససశమ
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:37
లగ: ససస స

100-120/131

972
RBE1729383
పపరర: అనల కలమమర గరరకపసటట

100-120/45

975
RBE1587112
పపరర: మణణదదప నగబమరర

100-120/134

తగడడ:ప రసమమ రసవప నగబమరర
ఇగటట ననగ:6-112
వయససస:23
లగ: పప
100-120/842

978
RBE1483395
పపరర: ససనత దడవ చడళ

100-122/53

తగడడ:ప వనగకట ససబభదరసవప చడళ
ఇగటట ననగ:6-112/1
వయససస:36
లగ: ససస స
100-120/46

981
RBE1745074
పపరర: అనసరసధ బబ మకరరడడ

100-120/47

తగడడ:ప శసగబయక బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6/113
వయససస:23
లగ: ససస స
100-120/137

984
LHL4197380
పపరర: పదనక బబజర జ వరపవ

100-120/138

భరస : శగకరస రసవప
ఇగటట ననగ:6-114
వయససస:41
లగ: ససస స
100-120/844

తగడడ:ప సపగహ చలగ
ఇగటట ననగ:6-114
వయససస:45
లగ: పప
100-120/141

969
RBE1880822
పపరర: ననగలకడక గరరకపసటట

తగడడ:ప ససరకననరసయణ గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6/110
వయససస:21
లగ: పప

భరస : ససగబయక
ఇగటట ననగ:6-113A
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:ప గగరవయక
ఇగటట ననగ:6-114
వయససస:49
లగ: పప
988
LHL4195087
పపరర: గగరవయక బబ మక రగడడ

100-115/754

తగడడ:ప రసమగలల చదచలర
ఇగటట ననగ:6-112/1
వయససస:59
లగ: పప
100-120/843

100-120/128

తగడడ:ప కకటటశశర రసవప గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-109
వయససస:20
లగ: ససస స

తగడడ:ప రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-110
వయససస:49
లగ: పప

భరస : బభజ
ఇగటట ననగ:6-112
వయససస:38
లగ: ససస స
979
LHL4193363
పపరర: వనగకటపపదదప చదచలర

100-120/130

తగడడ:ప ససరకననరసయణ గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-110
వయససస:18
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-110
వయససస:62
లగ: ససస స
976
RBE1667880
పపరర: లకడక నగబమరర

971
RBE2518751
పపరర: పసవన గరరకపసటట

966
LHL2559524
పపరర: కరరణ అకకణనపలర
తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:6-109
వయససస:37
లగ: పప

భరస : సససదన రసవప గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-109
వయససస:26
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకటటశశర రసవప గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6/109
వయససస:23
లగ: పప
973
LHL2556991
పపరర: ససబగదలల గరరకపసటట

968
RBE1541002
పపరర: మలలర శశరర గరరకపసటట

100-120/270

భరస : కనకయక
ఇగటట ననగ:6/108
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-109
వయససస:40
లగ: పప
100-120/129

963
LHL3843216
పపరర: మగగమక అచనచల

987
LHL2566792
పపరర: ససశమ బబ మకరరడడ

100-120/140

తగడడ:ప నరసపగహ
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:40
లగ: పప
100-120/142

990
RBE1175323
పపరర: లకడకననరసయణ బబ మకరరడడ

100-120/143

తగడడ:ప నరరసగహ బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:44
లగ: పప
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991
RBE1175356
పపరర: రమణ బబ మకరరడడడ

100-120/144

భరస : లకడకనరసపగహ బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:34
లగ: ససస స
994
LHL4195145
పపరర: రవగదప బభబగ వసవలమల

100-120/147

100-120/847

100-120/150

100-120/153

100-120/848

100-120/157

100-120/160

భరస : జగసరరసవప
ఇగటట ననగ:6-123
వయససస:47
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 LHL4197885
పపరర: ననగమణణ బబ మక రగడడ

1007 RBE1882943
పపరర: వనగకటటష ననదచగడర

1010 LHL2556314
పపరర: కకటమక బబ మకశశటట

1013 RBE2223204
పపరర: రసగబభబగ బబ మకరరడడ

100-120/162

1016 RBE0883785
పపరర: హరరబభబమ బబ మకరరడడ

100-120/154

1019 RBE2223220
పపరర: జగసరరసవప బబ మకరరడడ
తగడడ:ప రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-123
వయససస:52
లగ: పప

999
LHL4195616
పపరర: ననరసయణమక బబ మకరగడడ

100-120/149

1002 RBE0974338
పపరర: నరసయక బబ మకరరడడ

100-120/152

1005 RBE0651919
పపరర: నరసపగహ రసవప బబ మకరరడడ

100-120/155

తగడడ:ప బటట
ట పసలమ
ఇగటట ననగ:6-118
వయససస:32
లగ: పప
100-121/76

1008 LHL2566842
పపరర: కకటటశశరరసవప రసచకకగడ

100-120/156

తగడడ:ప మగసల
ఇగటట ననగ:6-119
వయససస:42
లగ: పప
100-120/158

1011 RBE1920636
పపరర: రసజ శశఖర రరడడడ పమక

100-120/159

తగడడ:ప కకటట రరడడడ పమక
ఇగటట ననగ:6-120
వయససస:20
లగ: పప
100-120/161

1014 RBE1838077
పపరర: చగదస బబ మకరరడడడ

100-125/44

తగడడ:ప కకషష బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-121
వయససస:20
లగ: ససస స
100-120/849

తగడడ:ప రసగబభబమ
ఇగటట ననగ:6-122
వయససస:28
లగ: పప
100-120/164

100-120/846

తగడడ:ప పసద ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-117
వయససస:88
లగ: పప

తగడడ:ప చనన నరసయక
ఇగటట ననగ:6-120
వయససస:59
లగ: పప

భరస : రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-122
వయససస:77
లగ: ససస స
1018 RBE2223212
పపరర: నలమవత బబ మకరరడడ

100-120/151

భరస : చననరసయక
ఇగటట ననగ:6-120
వయససస:89
లగ: ససస స

భరస : రసగబభబగ
ఇగటట ననగ:6-120
వయససస:53
లగ: ససస స
1015 LHL4195624
పపరర: కకటమక బబ మకశశటట

1001 RBE0695585
పపరర: ససశల వసవలమల

996
LHL4193520
పపరర: ననరసయణ మమనగస

భరస : నరసయక
ఇగటట ననగ:6-117
వయససస:82
లగ: ససస స

తగడడ:ప సససదసలల ననదచగడర
ఇగటట ననగ:6-118/A
వయససస:20
లగ: పప

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-119
వయససస:36
లగ: ససస స
1012 RBE2223196
పపరర: లకడక బబ మకశశటట

100-120/148

భరస : అమరయక
ఇగటట ననగ:6-118
వయససస:34
లగ: ససస స

తగడడ:ప బటటట పసలలగ
ఇగటట ననగ:6-118
వయససస:34
లగ: పప
1009 RBE0332742
పపరర: రసజ రసచకకగడ

998
LHL2547503
పపరర: కకటటశశరమక బబ మకససటట

100-120/146

తగడడ:ప రసమమససశమ
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:32
లగ: పప

తగడడ:ప రవగదపబభబగ
ఇగటట ననగ:6-117
వయససస:30
లగ: ససస స

భరస : భటటప పసలలగ
ఇగటట ననగ:6-118
వయససస:62
లగ: ససస స
1006 LHL4193629
పపరర: అమరయక బబ మకరగడడడ

100-120/845

భరస : ససశమ
ఇగటట ననగ:6-116
వయససస:35
లగ: ససస స

భరస : రవగదప బభబగ
ఇగటట ననగ:6-117
వయససస:55
లగ: ససస స
1003 LHL2566818
పపరర: రసమకకటమక బబ మకశశటట

995
LHL4193512
పపరర: రసమమససశమ మమనగస

993
RBE2223188
పపరర: ననగమలర క గరనశశటట
భరస : సససదయక
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:69
లగ: ససస స

తగడడ:ప గగరవయక
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:53
లగ: పప

తగడడ:ప రవగదప బభబగ
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:28
లగ: ససస స
1000 LHL4199469
పపరర: కలమకన తగగరరసల

100-120/145

భరస : గగరవయక బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:45
లగ: ససస స

తగడడ:ప లకడక నరసపగహ రసవప
ఇగటట ననగ:6-115
వయససస:63
లగ: పప
997
RBE0883801
పపరర: జయశశ వసవలమల

992
RBE1221399
పపరర: లకడక బబ మకరరడడ

1017 RBE1221035
పపరర: మధస బబ మకరరడడ

100-120/163

తగడడ:ప జగసరరసవప బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-123
వయససస:28
లగ: పప
100-120/165

1020 RBE1218784
పపరర: శశనస బబ మకరరడడడ

100-127/839

తగడడ:ప రసమగలల బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-123
వయససస:53
లగ: పప
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1021 LHL3839065
పపరర: కకటటశశరరసవప బబ మకరరడడ

100-120/166

తగడడ:ప హనసమయక
ఇగటట ననగ:6-124
వయససస:49
లగ: పప
1024 LHL4197679
పపరర: వజయలకడక బబ మకరగడడడ

100-120/169

100-120/172

100-120/174

100-120/177

100-120/180

100-120/183

100-120/851

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-130
వయససస:29
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 RBE1667864
పపరర: శవ నగగ బబ మకరరడడ

1037 LHL2565075
పపరర: కకషషమమరరస బబ మకరరడడడ

1040 RBE2223261
పపరర: వనగకటనరసమక బబ మకరరడడడ

1043 RBE1672575
పపరర: వసణణ బబ మకరరడడ

100-120/187

1046 LHL2544641
పపరర: వనగకటటశశరరర బబ మకరరడడడ

100-120/178

1049 RBE1498377
పపరర: తరరమల బబ మకరరడడ
భరస : ననగరసజ బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-130
వయససస:23
లగ: ససస స

1029 LHL3839545
పపరర: లగగయక బబ మకరరడడడ

100-120/173

1032 RBE1498385
పపరర: లగగయక బబ మకరరడడడ

100-120/176

1035 LHL3843752
పపరర: రమమదడవ బబ మకరరడడడ

100-120/179

భరస : లగగయక
ఇగటట ననగ:6-126
వయససస:35
లగ: ససస స
100-120/181

1038 RBE1672567
పపరర: రసమగ బబ మకరరడడ

100-120/182

తగడడ:ప జగర రసవప బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-128
వయససస:21
లగ: పప
100-120/184

1041 RBE2223279
పపరర: శశనవససరసవప బబ మకరరడడ

100-120/185

తగడడ:ప నరరసలల
ఇగటట ననగ:6-128
వయససస:47
లగ: పప
100-126/279

1044 LHL2547347
పపరర: పదక బబ మకరగడడ

100-120/186

తగడడ:ప రసమకకటయక
ఇగటట ననగ:6-129
వయససస:35
లగ: ససస స
100-120/188

తగడడ:ప గగరరవపలల
ఇగటట ననగ:6-130
వయససస:56
లగ: పప
100-120/190

100-120/171

తగడడ:ప కకటటశశరరసవప బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-125
వయససస:31
లగ: పప

భరస : హహమగత బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-128/A
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:ప గగగయక దడడడ
ఇగటట ననగ:6-129
వయససస:32
లగ: పప
1048 RBE1163732
పపరర: ననగరసజ బబ మకరరడడ

100-120/175

భరస : నరరసలల
ఇగటట ననగ:6-128
వయససస:79
లగ: ససస స

తగడడ:ప ఆదదననరసయణ మగనగ
ఇగటట ననగ:6-128
వయససస:25
లగ: పప
1045 RBE1820190
పపరర: కకటటశశరరసవప దడడడ

1031 LHL3843778
పపరర: వజయలకడక బబ మకరరడడ

1026 RBE1221027
పపరర: హహమగత బబ మకరరడడడ

తగడడ:ప పపననయక
ఇగటట ననగ:6-125
వయససస:42
లగ: పప

తగడడ:ప రసమయక
ఇగటట ననగ:6-127
వయససస:62
లగ: పప

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:6-128
వయససస:44
లగ: ససస స
1042 RBE1443076
పపరర: శశనవససవరక మగనగ

100-120/850

తగడడ:ప కకటటశశరసవప బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-125
వయససస:21
లగ: పప

భరస : పపననయక
ఇగటట ననగ:6-126
వయససస:74
లగ: ససస స
1039 RBE2223253
పపరర: ననగమణణ బబ మకరరడడ

1028 LHL4193561
పపరర: రవ కలమమర బబ మకరగడడ

100-120/168

తగడడ:ప శశనస బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-124/1
వయససస:28
లగ: పప

భరస : కకటటసశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-125
వయససస:36
లగ: ససస స

తగడడ:ప ననరయక బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-125
వయససస:81
లగ: పప
1036 RBE2223246
పపరర: కకటమక బబ మకరరడడ

100-120/170

తగడడ:ప వవగకటటశసశరర
ర
ఇగటట ననగ:6-124/1
వయససస:34
లగ: పప

తగడడ:ప ననరయక
ఇగటట ననగ:6-125
వయససస:76
లగ: పప
1033 RBE1498393
పపరర: అనసమయక బబ మకరరడడ

1025 RBE1175968
పపరర: అగజల దడవ బబ మకరరడడ

1023 RBE2223238
పపరర: రసజకలకడక బబ మకరరడడ
భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:6-124
వయససస:45
లగ: ససస స

భరస : రవ కలమమర బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-124/1
వయససస:28
లగ: ససస స

తగడడ:ప శశనస బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-124/1
వయససస:23
లగ: పప
1030 LHL3839768
పపరర: పపననయక బబ మకరరడడ

100-120/167

తగడడ:ప శశనవససరసవప బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-124
వయససస:27
లగ: పప

భరస : ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-124/1
వయససస:50
లగ: ససస స
1027 RBE1221514
పపరర: శవ ససయ బబ మకరరడడ

1022 RBE1151695
పపరర: శశకసగత బబ మకరరడడడ

1047 RBE1108720
పపరర: శశనవసస బబ మకరరడడ

100-120/189

తగడడ:ప వనగకటటసశరరర బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-130
వయససస:28
లగ: పప
100-120/191

1050 RBE2223287
పపరర: పదక బబ మకరరడడ

100-120/192

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-130
వయససస:49
లగ: ససస స
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1051 LHL3839511
పపరర: ససగబశవరసవప బబ మకరరడడ

100-120/193

తగడడ:ప కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:36
లగ: పప
1054 RBE1221043
పపరర: ననగ పపపయమగక బబ మకరరడడ

100-120/196

1055 RBE1227066
పపరర: ససమమమజకగ వలగ శశటట

100-120/199

1058 RBE2223295
పపరర: పదక బబ మకరరడడ

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:45
లగ: పప
100-120/204

100-120/207

1067 RBE1498401
పపరర: ననగ జజకత సగకలరసతప

100-121/77

తగడడ:ప రసమగలల బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-133
వయససస:56
లగ: పప

1070 LHL4191920
పపరర: నరరసగహరసవప బబ గబబ తషల

భరస : నరరసగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-134
వయససస:52
లగ: ససస స

1073 LHL4197687
పపరర: రసమలకడక బబ గ బబ తషల

తగడడ:ప నరసపగహ రసవప బబ గబబ తషల
ఇగటట ననగ:6-134
వయససస:29
లగ: పప

భరస : వనగకయక
ఇగటట ననగ:6-135
వయససస:52
లగ: ససస స

1078 RBE0974346
పపరర: శశరసమగలల గరరకపసటట

1079 RBE1920933
పపరర: పపపయగక గరరకపసటట

100-120/216

భరస : శశరసమలల గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-137
వయససస:23
లగ: ససస స

100-120/198

1059 RBE2223303
పపరర: నరసమక బబ మకరరడడ

100-120/201

1062 RBE1883651
పపరర: గగపసల రసవప మగనపసకలల

100-120/48

తగడడ:ప ననరసయణ మగనపసకలల
ఇగటట ననగ:6/132
వయససస:28
లగ: పప
100-120/205

1065 RBE2223345
పపరర: ననరసయణ మగనపసకలల

100-120/206

తగడడ:ప గగపయక
ఇగటట ననగ:6-132
వయససస:62
లగ: పప
100-120/208

1068 RBE1498419
పపరర: శశనవససరసవప సగకలరసతప

100-120/209

తగడడ:ప కకటటశశరసవప సగకలరసతప
ఇగటట ననగ:6-133
వయససస:26
లగ: పప
100-120/210

1071 LHL4195640
పపరర: వనగకమక బబ గబబ దసల

100-120/211

భరస : కకటయక
ఇగటట ననగ:6-134
వయససస:79
లగ: ససస స
100-120/213

భరస : కకటటశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-134
వయససస:34
లగ: ససస స

100-120/852 1076 LHL2553485
1075 RBE1163781
పపరర: ననగరసజ యమదవ బబ గబబ తషల
పపరర: వనగకసయమక అచనచల

వయసస 01-01-2021 నటక

100-120/203

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-134
వయససస:58
లగ: పప
100-120/212

1056 RBE1520295
పపరర: సససదసలల బబ మకరరడడ

భరస : సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:72
లగ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప సగకలరసతప
ఇగటట ననగ:6-133
వయససస:23
లగ: ససస స

1069 RBE1443449
పపరర: ననరసయణ బబ మకరరడడ

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-137
వయససస:32
లగ: పప

100-120/200

భరస : ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-132
వయససస:52
లగ: ససస స

తగడడ:ప ననరసయణ బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-133
వయససస:30
లగ: పప

1072 LHL4195657
పపరర: మగగమక బబ గబబ దసల

1064 RBE2223337
పపరర: సపగగరమక మగనపసకలల

100-120/195

తగడడ:ప ననరయక బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:77
లగ: పప

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:59
లగ: పప

భరస : గగపసల మగనపసక
ఇగటట ననగ:6-132
వయససస:29
లగ: ససస స
1066 RBE0955122
పపరర: పపవణ కలమమర బబ మకరరడడ

100-120/197

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:54
లగ: ససస స

100-120/202 1061 RBE2223329
1060 RBE2223311
పపరర: రసమకకషష బబ మకరరడడ బబ మకరరడడడ
పపరర: కకటటశశరరసవప బబ మకరరడడ

1053 RBE0974569
పపరర: శసశవసణణ బబ మరరడడడ
భరస : ససగబశవరసవప
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:27
లగ: ససస స

భరస : చనన మగసలయక వలగ శశటట
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:88
లగ: ససస స

భరస : ననగరసజ బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:24
లగ: ససస స

1063 RBE1963578
పపరర: బగదస మగనపసక

100-120/194

తగడడ:ప కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:35
లగ: పప

తగడడ:ప రసమకకషష బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-131
వయససస:28
లగ: ససస స
1057 RBE1634187
పపరర: భభవన బబ మకరరడడ

1052 LHL4191912
పపరర: ననగరసజ బబ మకరరడడ

1074 RBE0332809
పపరర: లలమవత మగగమమరర

100-120/214

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-134
వయససస:35
లగ: ససస స
100-120/215

1077 RBE1060920
పపరర: ససధనకర గరరకపపస

100-121/78

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర గరరకపపస
ఇగటట ననగ:6-136
వయససస:27
లగ: పప
100-120/217

1080 RBE2223352
పపరర: రమణ గరరకపసటట

100-120/218

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-137
వయససస:59
లగ: ససస స
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1081 RBE2223360
పపరర: వనగకటటశశరరర గరరకపసటట

100-120/219

తగడడ:ప మగననయక
ఇగటట ననగ:6-137
వయససస:61
లగ: పప
100-120/220

తగడడ:ప మగననయక
ఇగటట ననగ:6-138
వయససస:46
లగ: పప
100-120/223

భరస : శవసరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-140
వయససస:49
లగ: ససస స
100-118/1083

1093 RBE2223402
పపరర: శవసరరడడడ తనటటపరరస

1096 LHL3838281
పపరర: ననరసయణ బబ మకనబబ యన

100-120/228

100-120/230

తగడడ:ప వరయక
ఇగటట ననగ:6-144
వయససస:74
లగ: పప
100-120/233

100-115/725

100-120/226

1094 RBE1083252
పపరర: రజన బబ మకనబబ ఈన

100-120/236

100-120/49

1092 RBE0959306
పపరర: కరరమగలమర షపక

1097 LHL3838380
పపరర: వనగకటటసశరరర బబ గబబ తషల

1098 RBE0974577
పపరర: ఈశశరరరడడడ తనటపరరస

1103 LHL2561249
పపరర: కకటయక బబ గబబ తషల

1106 LHL4195665
పపరర: లకడక బబ గబబ తషల

1109 LHL4193603
పపరర: కకటయక బబ మకరగడడ
తగడడ:ప నరసపగహరసవ
ఇగటట ననగ:6-145
వయససస:35
లగ: పప

100-120/225

100-120/227

100-120/229
1095 LHL2554673
పపరర: నరశగహరసవప బబ మకనబబ యన

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-144
వయససస:36
లగ: పప

100-120/231

100-120/232

తగడడ:ప శవరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-144
వయససస:31
లగ: పప
100-120/853

1101 RBE1472570
పపరర: లకడక బబ గబబ తషల

100-128/823

భరస : వనగకటటసశరరర బబ గబబ తషల
ఇగటట ననగ:6-144
వయససస:34
లగ: ససస స
100-120/234

1104 LHL3839008
పపరర: కకగడ బబ గబబ తషల

100-120/235

తగడడ:ప వరససశమ
ఇగటట ననగ:6-145
వయససస:67
లగ: పప
100-120/237

భరస : కకటయక
ఇగటట ననగ:6-145
వయససస:35
లగ: ససస స
100-120/239

1089 RBE2223394
పపరర: ససతనరసవమక తనటటపరరస

భరస : నరసపగహరసవప బబ మకనబబ ఈన
ఇగటట ననగ:6/144
వయససస:35
లగ: ససస స

1100 RBE1329565
పపరర: ససశత తనటటపరరస

100-120/222

తగడడ:ప మమభమ షపక
ఇగటట ననగ:6-142
వయససస:36
లగ: పప

తగడడ:ప కకగడ
ఇగటట ననగ:6-145
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప కకగడలల
ఇగటట ననగ:6-145
వయససస:32
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1091 LHL4191938
పపరర: శశనసవసస రగడడడ తనడడపరరస

1086 RBE1990597
పపరర: బబ గబబ తషలమ వనగకయమక

భరస : కకటటరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-141
వయససస:87
లగ: ససస స

భరస : ఈశశరరరడడడ తనటటపరరస
ఇగటట ననగ:6-144
వయససస:26
లగ: ససస స

భరస : వనగకటటశశరరర బబ గబబ తషల
ఇగటట ననగ:6-145
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : కకగడ
ఇగటట ననగ:6-145
వయససస:67
లగ: ససస స

100-120/224

తగడడ:ప మసససన
ఇగటట ననగ:6-144
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-144
వయససస:44
లగ: పప

1108 RBE2223428
పపరర: మగగమక బబ మదటటలమ

1088 RBE2223386
పపరర: మమణణకకమక గరరకపసటట

100-121/80

భరస : వనగకయక
ఇగటట ననగ:6-140
వయససస:60
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-142
వయససస:49
లగ: పప

తగడడ:ప కకటటరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-142
వయససస:51
లగ: పప

1105 LHL4191946
పపరర: వనగకటటశశరరర బబ గబబ తషల

100-120/221

భరస : మగననయక
ఇగటట ననగ:6-140
వయససస:82
లగ: ససస స

భరస : కరరమగలమర షపక
ఇగటట ననగ:6-142
వయససస:31
లగ: ససస స

1102 RBE1471994
పపరర: ఉషసరసణణ బబ గబబ తషల

1085 LHL4197695
పపరర: ఈశశరమమక గరరకపసటట

1083 RBE1105734
పపరర: ససధనకర గరరకపసటట
తగడడ:ప వనగకటటసశరరర గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-137
వయససస:26
లగ: పప

భరస : యలమగద
ఇగటట ననగ:6-138
వయససస:38
లగ: ససస స

1087 RBE2223378
పపరర: భమలకడక తనడడపరరస

1099 RBE2223410
పపరర: కకగడ బబ మకనబబ యన

100-121/79

తగడడ:ప వనగకటటసశరరర గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:6-137
వయససస:31
లగ: పప

1084 LHL2543353
పపరర: యలమగద గరరకపసటట

1090 RBE0959322
పపరర: మగనన షపక

1082 RBE0959744
పపరర: శశరసమగలల గరరకపసటట

1107 LHL4197703
పపరర: పపచచమమక బబ గబబ తషల

100-120/238

భరస : మసససన
ఇగటట ననగ:6-145
వయససస:43
లగ: ససస స
100-120/854

1110 RBE2223436
పపరర: లకడక బబ మకననబబ యనన

100-120/240

భరస : నరసయమనన
ఇగటట ననగ:6-148
వయససస:68
లగ: ససస స
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1111 LHL4195673
పపరర: ఆదదలకడక బబ మకనబబ యన

100-120/241

తగడడ:ప కకగడలల
ఇగటట ననగ:6-148
వయససస:40
లగ: ససస స

1112 RBE1346155
పపరర: సగధనకరసణణ బబ మకరరడడ
భరస : రసమకకషష బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-149
వయససస:38
లగ: ససస స

100-120/244 1115 LHL3843026
1114 LHL3839123
పపరర: వనగకటటశశరరర బబ మకనబబ యన
పపరర: లకకమక బబ మకనబబ యన

తగడడ:ప అయకరర
ఇగటట ననగ:6-150
వయససస:39
లగ: పప
1117 RBE0150284
పపరర: పపలర మక అగబటటట

100-120/247

100-120/250

100-120/251

100-120/254

100-120/257

100-120/260

భరస : కకటయక
ఇగటట ననగ:6-155
వయససస:59
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1127 RBE1637271
పపరర: అనడష అగబటట

1130 RBE1221100
పపరర: వనగకటటసశరరర బబ మకరరడడడ

1133 RBE2223485
పపరర: మహలకడక ఆగబటట

100-120/263

1136 LHL4195681
పపరర: భమలకడక సగకలరసతప

100-120/252

1139 LHL3838711
పపరర: వనగకటటశశరరర జగగసల
తగడడ:ప లకకణ
ఇగటట ననగ:6-155
వయససస:60
లగ: పప

100-120/249
1119 RBE2223451
పపరర: ననగగశశరరసవప బబ మకనబబ యన

1122 LHL4193546
పపరర: శశనవససరసవ ఆగబటట

100-120/856

1125 LHL3838620
పపరర: కకటటశశర రసవప సగకసశగత

100-120/253

తగడడ:ప పసదరసమగలల
ఇగటట ననగ:6-152
వయససస:44
లగ: పప
100-120/255

1128 RBE1637263
పపరర: శరరష అగబటట

100-120/256

తగడడ:ప ససగబశవరసవప అగబటట
ఇగటట ననగ:6-152A
వయససస:23
లగ: ససస స
100-120/258

1131 RBE1221126
పపరర: వనగకటనరసమక బబ మకరరడడ

100-120/259

భరస : వనగకటటసశరరర బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-153
వయససస:58
లగ: ససస స
100-120/261

1134 RBE2223493
పపరర: జగమక అగబటట

100-120/262

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-153
వయససస:52
లగ: ససస స
100-120/264

భరస : ననగగశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-154
వయససస:49
లగ: ససస స
100-120/265

100-120/246

తగడడ:ప వవగకటటశసశరర
ర
ఇగటట ననగ:6-150
వయససస:32
లగ: పప

భరస : ససగబశవ రసవప
ఇగటట ననగ:6-153
వయససస:44
లగ: ససస స

తగడడ:ప వరయక
ఇగటట ననగ:6-154
వయససస:71
లగ: పప
1138 LHL2547016
పపరర: మగగమక సగకలరసతప

100-120/855

తగడడ:ప ననరయక బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-153
వయససస:64
లగ: పప

తగడడ:ప ససబభదరసవప అబదశశటట
ఇగటట ననగ:6-153
వయససస:28
లగ: పప
1135 LHL4191979
పపరర: భటటప పసలలగ జగగసల

1124 LHL2549608
పపరర: శగకరరసవప అగబటట

1116 RBE0137737
పపరర: పపలర యక అగబటట

తగడడ:ప ఆయరర
ఇగటట ననగ:6-150
వయససస:53
లగ: పప

తగడడ:ప ససగబశవరసవప అగబటట
ఇగటట ననగ:6-152/A
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:ప హనసమగతరసవప
ఇగటట ననగ:6-153
వయససస:32
లగ: పప
1132 RBE1221332
పపరర: వససస ననయగడడ అబదశశటట

100-120/248

తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:6-152
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప ససగబశవరసవప అగబటట
ఇగటట ననగ:6-152/A
వయససస:21
లగ: పప
1129 LHL4191953
పపరర: రమమశ బబ మకరరడడడ

1121 LHL4193538
పపరర: నరగగదప ఆగబటట

100-120/243

తగడడ:ప బగరశయక
ఇగటట ననగ:6-150
వయససస:74
లగ: పప

తగడడ:ప వవగకటటశసశరర
ర
ఇగటట ననగ:6-150
వయససస:33
లగ: పప

భరస : ననగగశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-151
వయససస:48
లగ: ససస స
1126 RBE1637255
పపరర: శవ శగకర అగబటట

100-120/245

తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:6-150
వయససస:47
లగ: పప

తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:6-150
వయససస:54
లగ: పప
1123 RBE2223477
పపరర: మగగమక బబ మకనబబ యన

1118 RBE2223444
పపరర: ససగబశవ రసవప ఆగబటట

1113 LHL2557916
పపరర: చన బబ రశయక ఆగబటట
తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:6-150
వయససస:48
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-150
వయససస:47
లగ: ససస స

భరస : పపలర యక
ఇగటట ననగ:6-150
వయససస:68
లగ: ససస స
1120 RBE2223469
పపరర: వనగకటటశశరరర అగబటట

100-120/242

1137 LHL4193579
పపరర: ననగగశశర రసవప సగకలరసతప

100-120/857

తగడడ:ప చనన రసమమరసవ
ఇగటట ననగ:6-154
వయససస:53
లగ: పప
100-120/266

1140 LHL2562429
పపరర: భభసణరరసవప పగడనల

100-120/374

తగడడ:ప రసమమకరరస
ఇగటట ననగ:6-156
వయససస:44
లగ: పప
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1141 LHL4195699
పపరర: రమమదడవ సగకలరసతప

100-120/375

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-156
వయససస:52
లగ: ససస స
1144 RBE2223501
పపరర: కకటమక జగగసల

100-120/378

100-120/381

100-120/50

100-121/81

100-120/387

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-164
వయససస:72
లగ: ససస స
1159 LHL4195715
పపరర: లకడక మగనగ

100-120/390

100-120/392

తగడడ:ప గగరరవపలల
ఇగటట ననగ:6-170
వయససస:60
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-120/51

100-120/395

100-120/398

1149 LHL4193587
పపరర: రవ జగగసల

100-120/385

1157 LHL2557742
పపరర: వరమక మగనగస

1158 LHL3839461
పపరర: నరసపగహససశమ మగనగస

1166 RBE1221092
పపరర: వరలకడక యతరసజల

100-120/384

1155 RBE2223519
పపరర: వనగకటటశశరరర జగగసల
తగడడ:ప నరసయక
ఇగటట ననగ:6-164
వయససస:74
లగ: పప

1163 LHL2561785
పపరర: రసమకకటయక బబ మకరరడడ

100-120/858

1152 LHL2552875
పపరర: పదనకవత పగడనల

తగడడ:ప ననగగశశరరసవప బబ మకనబబ యన
ఇగటట ననగ:6-164
వయససస:23
లగ: పప

1160 RBE1329581
పపరర: ససజజత మగనగ

100-120/380

భరస : భభసణరరసవప
ఇగటట ననగ:6-162
వయససస:54
లగ: ససస స

100-120/388

100-120/386

100-120/389

తగడడ:ప పసద కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-165
వయససస:44
లగ: పప
100-120/859

1161 LHL2547172
పపరర: హనసమగతరసవప బబ మకరరడడ

100-120/393

1164 RBE0653980
పపరర: ఈశశరమక బబ మకరరడడ

100-120/394

భరస : ఉనడనరర
ఇగటట ననగ:6-168
వయససస:71
లగ: ససస స
100-120/396

100-120/397
1167 RBE1221431
పపరర: ననగగజనవయగలల యతరసజల

భరస : ననగసగజనవయగలల యతరసజల
ఇగటట ననగ:6-169
వయససస:34
లగ: ససస స

తగడడ:ప రసమకకటయక యతరసజల
ఇగటట ననగ:6-169
వయససస:46
లగ: పప

1169 LHL4195731
పపరర: నరరసకలమమరర బబ మకరరడడ

1170 RBE1163708
పపరర: శశకసగత బబ మకరరడడడ

భరస : ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-170
వయససస:54
లగ: ససస స

100-120/391

తగడడ:ప గగరరవపలల
ఇగటట ననగ:6-168
వయససస:57
లగ: పప

తగడడ:ప హనసమగతరసవప
ఇగటట ననగ:6-168
వయససస:42
లగ: పప

తగడడ:ప పపరరషష తస గ
ఇగటట ననగ:6-169
వయససస:43
లగ: పప
1168 LHL4192019
పపరర: ననరసయణ బబ మకరరడడ

1151 RBE1412204
పపరర: గగపప చగద పగడనల

1154 RBE1525344
పపరర: గగపప బబ మకనబబ యన

1146 LHL4197752
పపరర: వవగకటరసవమమక జగగసల

తగడడ:ప వవగకటటశసశరర
ర
ఇగటట ననగ:6-159
వయససస:34
లగ: పప

తగడడ:ప చనన కకటటశశరసవప మగనగ
ఇగటట ననగ:6-167
వయససస:37
లగ: ససస స

భరస : హనసమగతరసవప
ఇగటట ననగ:6-168
వయససస:47
లగ: ససస స
1165 LHL4192001
పపరర: మలర కసరరరన రసవప సపదదగశశటట

100-120/382

భరస : పసదకకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-165
వయససస:80
లగ: ససస స

భరస : నరసపగహ ససశమ
ఇగటట ననగ:6-165
వయససస:35
లగ: ససస స
1162 LHL2547354
పపరర: ననరసయణమక బబ మకరరడడ

1148 LHL4197778
పపరర: జయమక వననసమగల

100-120/377

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-159
వయససస:43
లగ: ససస స

తగడడ:ప భభసణరసశవప పగడనల
ఇగటట ననగ:6/162
వయససస:26
లగ: పప

తగడడ:ప భభసణర రసవప పగడనల
ఇగటట ననగ:6-162
వయససస:30
లగ: ససస స
1156 LHL4195707
పపరర: రసజమక జగగసల

100-120/379

భరస : ఆగజనవయగలల
ఇగటట ననగ:6-159
వయససస:38
లగ: ససస స

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర జగగసల
ఇగటట ననగ:6/160
వయససస:26
లగ: పప
1153 RBE1166942
పపరర: వజయ లకడక పగడనల

1145 LHL2562759
పపరర: వనగకసయమక నగబగల

1143 LHL2568160
పపరర: గగరరవపలల బబ మకరరడడ
తగడడ:ప ననరయక
ఇగటట ననగ:6-158
వయససస:80
లగ: పప

భరస : ససమ బయక నగబగల
ఇగటట ననగ:6-159
వయససస:48
లగ: ససస స

భరస : మలర ఖమరరరన రసవప
ఇగటట ననగ:6-159
వయససస:35
లగ: ససస స
1150 RBE1227041
పపరర: శశనవసస రసవప జగగసల

100-120/376

భరస : నరసపగహససశమ
ఇగటట ననగ:6-158
వయససస:35
లగ: ససస స

భరస : భటభపపసలలగ
ఇగటట ననగ:6-158
వయససస:68
లగ: ససస స
1147 LHL4197760
పపరర: భభగకలకడక సపదదగ శశటట

1142 LHL2562742
పపరర: రమణ జగగసల

100-120/399

100-120/400

తగడడ:ప ననరసయణ బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-170
వయససస:33
లగ: పప
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1171 RBE1163716
పపరర: రగణగక బబ మకరరడడడ

100-120/401

భరస : శశకసగత బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-170
వయససస:31
లగ: ససస స
1174 RBE0974585
పపరర: వనగకటటశశరరర మగగమమరర

100-120/402

100-120/861

100-120/864

100-120/407

100-120/410

100-119/502

100-120/413

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:6-181
వయససస:41
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 LHL4195749
పపరర: ఆదచమక బబ మకరరడడ

1187 RBE1220938
పపరర: రసమమగజమక జగగసల

100-120/416

100-120/408

1179 RBE1221456
పపరర: వజయ ఆవపల

100-120/863

1182 RBE0332858
పపరర: అమకకమక కమతగ

100-120/406

1185 RBE0332346
పపరర: శశనస జగగసల

100-120/409

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-176
వయససస:36
లగ: పప
100-120/865

1188 RBE1221548
పపరర: భమలకడక జగగసల

100-120/866

తగడడ:ప వనగకటటసశరరర జగగసల
ఇగటట ననగ:6-176
వయససస:39
లగ: ససస స

100-120/411 1191 LHL3839016
1190 LHL3843141
పపరర: అనసడరకయమక మగనపసకలల
పపరర: ఉనడనరర బబ మకరరడడ

1193 LHL4195756
పపరర: రమమదడవ బబ మకరరడడ

1196 LHL3839396
పపరర: ఆగజనవయగలల ఎనసమగల

1199 LHL3838265
పపరర: శశనస మగనగస
తగడడ:ప కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-182
వయససస:43
లగ: పప

100-120/412

తగడడ:ప చనరసమయక
ఇగటట ననగ:6-178
వయససస:74
లగ: పప
100-120/414

1194 RBE2223527
పపరర: అనసడరకమక ఆరర

100-120/415

భరస : ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-178
వయససస:68
లగ: ససస స
100-120/417

తగడడ:ప సససదసలల
ఇగటట ననగ:6-180
వయససస:37
లగ: పప
100-120/418

100-120/404

భరస : శశషగరరరరసవప
ఇగటట ననగ:6-175
వయససస:64
లగ: ససస స

భరస : రసమగ
ఇగటట ననగ:6-178
వయససస:35
లగ: ససస స

భరస : బభలయక
ఇగటట ననగ:6-179
వయససస:72
లగ: ససస స
1198 RBE0332908
పపరర: ననగగగదపగ పపలయగ

100-120/405

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-177
వయససస:69
లగ: ససస స

తగడడ:ప ఉనసనరర
ఇగటట ననగ:6-178
వయససస:43
లగ: పప
1195 LHL3843562
పపరర: మగగమక అకకణనపలర

1181 LHL4197398
పపరర: కకటమమక బబ మకనబబ యనన

1176 RBE1498435
పపరర: అలమర నబ షపక

భరస : శశనస ఆవపల
ఇగటట ననగ:6-173A
వయససస:41
లగ: ససస స

భరస : శశనస జగగసల
ఇగటట ననగ:6-176
వయససస:31
లగ: ససస స

తగడడ:ప జగర యక పపలలగ
ఇగటట ననగ:6-177
వయససస:47
లగ: పప
1192 LHL4195004
పపరర: రసమమ బబ మక రగడడ

100-120/862

భరస : ససబదయక
ఇగటట ననగ:6-176
వయససస:72
లగ: ససస స

భరస : ననగరసజ జగగసల
ఇగటట ననగ:6-176
వయససస:32
లగ: ససస స
1189 RBE1890755
పపరర: శశనవసస రసవప పపలలగ

1178 RBE1221449
పపరర: శశనస ఆవపల

100-119/501

తగడడ:ప మసససన వల షపక
ఇగటట ననగ:6-173
వయససస:23
లగ: పప

భరస : సతకననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-175
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : కకటయక బబ మకనబబ యన
ఇగటట ననగ:6-175
వయససస:47
లగ: ససస స
1186 RBE1221076
పపరర: వనగకసటరసజమక జగగసల

100-120/403

తగడడ:ప వరయక ఆవపల
ఇగటట ననగ:6-173A
వయససస:44
లగ: పప

భరస : వరయక ఆవపల
ఇగటట ననగ:6-173A
వయససస:69
లగ: ససస స
1183 RBE1220888
పపరర: రమణ బబ మకనబబ యన

1175 RBE1401553
పపరర: గగరవమక సనకలల

1173 RBE1926831
పపరర: సతకననరసయణ నరగళళ
తగడడ:ప కకగడలల నరగళళ
ఇగటట ననగ:6-173
వయససస:24
లగ: పప

భరస : వనగకటటసశరరర సనకలల
ఇగటట ననగ:6-173
వయససస:61
లగ: ససస స

భరస : మసససన వల
ఇగటట ననగ:6-173
వయససస:44
లగ: ససస స
1180 RBE1221464
పపరర: పపరమక ఆవపల

100-120/860

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-170
వయససస:32
లగ: పప

తగడడ:ప ననగయక
ఇగటట ననగ:6-173
వయససస:47
లగ: పప
1177 RBE0883686
పపరర: మరసబ షపక

1172 LHL4193595
పపరర: వవగకటటశ బబ మకరగడడడ

1197 RBE1220953
పపరర: సససదసలల ఎనసమగల

100-120/867

తగడడ:ప ఆగజనవయగలల ఎనసమగల
ఇగటట ననగ:6-180
వయససస:28
లగ: పప
100-120/419

1200 LHL3839487
పపరర: పసద కకటటశశరరసవ మగగగ

100-120/420

తగడడ:ప గగరవయక
ఇగటట ననగ:6-182
వయససస:72
లగ: పప
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1201 LHL3843513
పపరర: అనడరసధ మగనగ

100-120/421

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:6-182
వయససస:42
లగ: ససస స
1204 LHL4197802
పపరర: ననగగగదపమక జగగలమ

100-120/424

100-120/427

100-120/430

100-120/432

100-120/435

100-120/436

100-120/439

భరస : ననగగశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-189
వయససస:33
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 LHL4197810
పపరర: ననగ వవన కమతగ

1217 LHL4193637
పపరర: అచచయక కమతల

1220 LHL4192035
పపరర: వనగకటటశశరరర కటట మమరర

1223 LHL3843398
పపరర: అచచమక మగనగస

100-117/508

1226 RBE1217851
పపరర: రమమదడవ ఆరర

100-120/433

1229 RBE1887884
పపరర: ననగమణణ ఆరర

1209 RBE1519719
పపరర: తనసజ యరశగశశటట

100-120/429

1212 RBE2223550
పపరర: పపచమమక అబద రరడడ

100-120/431

1215 LHL4197877
పపరర: అగజల కమతగ

100-120/434

భరస : అచచయక
ఇగటట ననగ:6-185
వయససస:34
లగ: ససస స
100-120/869

1218 RBE1304369
పపరర: శశనవసస రసవప కమతగ

100-120/870

తగడడ:ప శశషగరరర రసవప కమతగ
ఇగటట ననగ:6-185/A
వయససస:36
లగ: పప
100-120/437

1221 LHL4197828
పపరర: అనసష కటట మమరర

100-120/438

భరస : వవగకటటశశ రర
ర
ఇగటట ననగ:6-187
వయససస:45
లగ: ససస స
100-120/440

1224 LHL4192043
పపరర: ననగగశశరరసవప ఆరర

100-120/441

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-188
వయససస:37
లగ: పప
100-117/509

భరస : వనగకటటశశరరర ఆరర
ఇగటట ననగ:6-188-A
వయససస:40
లగ: ససస స
100-120/443

100-120/426

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-184
వయససస:59
లగ: ససస స

భరస : మసససనస
ఇగటట ననగ:6-188
వయససస:62
లగ: ససస స

తగడడ:ప ననరసయణ ఆరర
ఇగటట ననగ:6-188-A
వయససస:43
లగ: పప
1228 RBE0332940
పపరర: అరరణ ఆరగ

100-120/868

తగడడ:ప హహసపసన
ఇగటట ననగ:6-187
వయససస:50
లగ: పప

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-188
వయససస:35
లగ: పప
1225 RBE1217844
పపరర: వనగకటటశశరరర ఆరర

1211 LHL4193850
పపరర: సగబభశవ రసవప యమరశగశశటట

1206 RBE0150219
పపరర: చననననగగగదపగ జగగసల

భరస : ససగబశవ రసవప యరశగశశటట
ఇగటట ననగ:6-183
వయససస:26
లగ: ససస స

తగడడ:ప శశషసగరరరరసవ
ఇగటట ననగ:6-185
వయససస:38
లగ: పప

తగడడ:ప శవ మలలర ల
ఇగటట ననగ:6-186A
వయససస:23
లగ: పప
1222 LHL3838315
పపరర: శశహరర ఆరర

100-120/428

భరస : శశనవసస రసవప
ఇగటట ననగ:6-185
వయససస:33
లగ: ససస స

తగడడ:ప అచచయక కమతగ
ఇగటట ననగ:6-185
వయససస:21
లగ: పప
1219 RBE1663665
పపరర: మధస మలలర ల

1208 RBE1227058
పపరర: నరసమక జగగసల

100-120/423

భరస : జగగల ససశమ
ఇగటట ననగ:6-183
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:ప సతకననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-183
వయససస:32
లగ: పప

భరస : అమరయక
ఇగటట ననగ:6-185
వయససస:64
లగ: ససస స
1216 RBE1957117
పపరర: గణణష కమతగ

100-120/425

భరస : పపననయక జగగసల
ఇగటట ననగ:6-183
వయససస:52
లగ: ససస స

భరస : సతకననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-183
వయససస:58
లగ: ససస స
1213 LHL4195772
పపరర: అచచమక శలగ

1205 RBE0137901
పపరర: ససశమ జగగసల

1203 LHL2557775
పపరర: ననగగశశరరసవప యరశగశశటట
తగడడ:ప సతకననయణ
ఇగటట ననగ:6-183
వయససస:35
లగ: పప

తగడడ:ప ననగగశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-183
వయససస:32
లగ: పప

తగడడ:ప ననగగశశర రసవప జగగల
ఇగటట ననగ:6-183
వయససస:27
లగ: పప
1210 RBE2223543
పపరర: అనగతలకకమక ఎరశగశశటట

100-120/422

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-182
వయససస:60
లగ: ససస స

భరస : ననగగశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-183
వయససస:43
లగ: ససస స
1207 RBE1116517
పపరర: గగపప జగగల

1202 RBE2223535
పపరర: కకషషవవణమక ఎరశగశశటట

1227 LHL3843380
పపరర: కకటమక మగనగస

100-120/442

భరస : కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-189
వయససస:61
లగ: ససస స
100-120/444

భరస : శశహరర ఆరర
ఇగటట ననగ:6-189 MUNAGA BAZAR
వయససస:26
లగ: ససస స

1230 RBE0974593
పపరర: రమమదడవ గరరకపసటట

100-120/445

భరస : ఆగజనవయగలల
ఇగటట ననగ:6-190
వయససస:31
లగ: ససస స
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1231 RBE2223568
పపరర: వనగకటనరసమక మగనగస

100-120/446

భరస : పపనననరసవప
ఇగటట ననగ:6-190
వయససస:58
లగ: ససస స
1234 RBE0838763
పపరర: ననగగల వల షపక

100-120/448

1235 RBE1151679
పపరర: పవరష చగదపశశఖర బబ మకరరడడడ

100-120/451

1238 LHL4193611
పపరర: రవ యరశగశశటట

1241 RBE2223576
పపరర: సతకననరసయణ యరశగశశటట

భరస : అమర ననగసగరరసవప యరశగశశటట
ఇగటట ననగ:6-193
వయససస:27
లగ: ససస స

తగడడ:ప రసమయక
ఇగటట ననగ:6-193
వయససస:59
లగ: పప

1243 RBE1226886
పపరర: వనగకటటష అబదశశటట

1244 LHL2541167
పపరర: నరశగహరసవప శలగ

100-120/456

తగడడ:ప కకగడలల అబదశశటట
ఇగటట ననగ:6-194
వయససస:28
లగ: పప
1246 LHL2558591
పపరర: కకటయక వససగ

100-120/459

100-120/462

100-120/465

తగడడ:ప నరసయక
ఇగటట ననగ:6-198
వయససస:92
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-120/454

1253 RBE1525351
పపరర: రసధ మగనగ

100-120/468

1256 LHL4192076
పపరర: పపనననరసవప మగనగస

100-120/457

1259 LHL2549111
పపరర: నరసపగహ రసవప మమనఆగస
తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-199
వయససస:87
లగ: పప

1239 RBE1252337
పపరర: రసమయక యరశగశశటట

100-120/452

1242 LHL4192068
పపరర: వనగకటటశశరరర అచచశశటట

100-120/455

1245 RBE1729391
పపరర: అనడష వససగ

100-120/458

తగడడ:ప కకటయక వససగ
ఇగటట ననగ:6-195
వయససస:21
లగ: ససస స
100-120/460

1248 LHL4197869
పపరర: ననగమణణ మలలర ల

100-120/461

భరస : శశనవసస రసవప
ఇగటట ననగ:6-196
వయససస:35
లగ: ససస స
100-120/463

1251 RBE0974601
పపరర: శవ కలమమరర గగధగ

100-120/464

భరస : శవయక
ఇగటట ననగ:6-197
వయససస:30
లగ: ససస స
100-120/466

1254 RBE1304351
పపరర: లకడక మగనగస

100-120/467

భరస : హససన మగనగస
ఇగటట ననగ:6-197A
వయససస:33
లగ: ససస స
100-120/469

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-198
వయససస:62
లగ: పప
100-120/471

100-120/450

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-194
వయససస:61
లగ: పప

భరస : ననగ కకటటశశరసవప మగనగ
ఇగటట ననగ:6-197
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-198
వయససస:44
లగ: పప
1258 RBE2223584
పపరర: ననరసయణ బబ మకరరడడ

1250 LHL4195798
పపరర: శశషమక జగగసల

1236 RBE1252378
పపరర: అనడష యరశగశశటట

తగడడ:ప సతకననరసయణ యరశగశశటట
ఇగటట ననగ:6-193
వయససస:31
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-197
వయససస:60
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకటయక మగనగస
ఇగటట ననగ:6-197
వయససస:79
లగ: పప
1255 LHL2559094
పపరర: నరరసగహరసవప బబ మకరరడడ

100-120/871

భరస : కకటయక
ఇగటట ననగ:6-195A
వయససస:36
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:6-197
వయససస:35
లగ: పప
1252 RBE1304377
పపరర: కకటటశశర రసవప మగనగస

1247 LHL2552826
పపరర: హనసమమయమక వససగ

100-120/447

భరస : రవ యరశగశశటట
ఇగటట ననగ:6-192
వయససస:26
లగ: ససస స

తగడడ:ప అమరయక
ఇగటట ననగ:6-195
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-195/A
వయససస:39
లగ: పప
1249 LHL2556686
పపరర: హహసపసన మగనగస

100-120/449

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర యరశగశశటట
ఇగటట ననగ:6-192
వయససస:31
లగ: పప
100-120/453

1233 LHL4192050
పపరర: వనగకటటశశరరర యరశగశశటట
తగడడ:ప రసమయక
ఇగటట ననగ:6-192
వయససస:61
లగ: పప

తగడడ:ప కకటటశశర రసవప బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-192
వయససస:26
లగ: పప

భరస : ససససస వల షపక
ఇగటట ననగ:6-192
వయససస:82
లగ: ససస స
1240 RBE1437988
పపరర: ననగమలలర శశరర యరశగశశటట

100-120/52

తగడడ:ప ననగగర వల షపక
ఇగటట ననగ:6/192
వయససస:29
లగ: ససస స

తలర : జజన బబగగ
ఇగటట ననగ:6-192
వయససస:32
లగ: పప
1237 RBE1401298
పపరర: జజన బబగగ షపక

1232 RBE1961069
పపరర: హహసససన బ షపక

1257 LHL4198024
పపరర: పపణకవత బబ మక రగడడ

100-120/470

భరస : కకననడ
ఇగటట ననగ:6-198
వయససస:43
లగ: ససస స
100-120/472

1260 LHL2549129
పపరర: ననగగగదపగ మగనగస

100-120/473

భరస : నరసపగహ రసవప
ఇగటట ననగ:6-199
వయససస:36
లగ: ససస స
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1261 LHL3838463
పపరర: ససబభదరసవప మగదపసటట

100-120/474

తగడడ:ప రసమయక
ఇగటట ననగ:6-199
వయససస:44
లగ: పప
1264 RBE1525369
పపరర: సగధక మగనగ

100-120/477

100-120/480

100-120/482

100-121/82

100-120/486

100-121/83

100-120/490

భరస : కకగడలల
ఇగటట ననగ:6-206
వయససస:32
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 LHL4197414
పపరర: గగగసదడవ జగగసల

1277 RBE2223618
పపరర: హనసమయక ఎలకస

1280 LHL2549178
పపరర: రసమగ బబ మకరరడడ

1283 RBE0838771
పపరర: ననగగశశరరసవప కకరరబబ యన

100-120/493

1286 LHL2550994
పపరర: భమలకడక మగనగస

100-120/484

1289 LHL4193652
పపరర: శశనడ మమనగస
తగడడ:ప కకటటశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-206
వయససస:32
లగ: పప

1269 LHL2549186
పపరర: నరరసగహరసవప మమరగళళళ

100-120/481

1272 RBE1443100
పపరర: హనసమమయమక మమరరళళ

100-120/872

1275 RBE1221241
పపరర: ననరసయణమక మరరయమల

100-120/485

భరస : శశనస మరరయమల
ఇగటట ననగ:6-203
వయససస:44
లగ: ససస స
100-120/487

1278 LHL4193827
పపరర: హనసమయక పసలకస

100-120/873

తగడడ:ప గగరవయక
ఇగటట ననగ:6-203
వయససస:73
లగ: పప
100-120/488

1281 LHL4197919
పపరర: లకడక మగదపసటట

100-120/489

భరస : లగగయమక
ఇగటట ననగ:6-205
వయససస:35
లగ: ససస స
100-120/491

1284 RBE1981661
పపరర: లగగయక మగడపసటట

100-120/492

తగడడ:ప రసమయక మగడపసటట
ఇగటట ననగ:6-205
వయససస:42
లగ: పప
100-120/494

భరస : రసమయక
ఇగటట ననగ:6-206
వయససస:71
లగ: ససస స
100-120/496

100-120/479

భరస : హనసమయక మమరరళళ
ఇగటట ననగ:6-201
వయససస:61
లగ: ససస స

తగడడ:ప పసపస రసవప
ఇగటట ననగ:6-205
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప శగబయక
ఇగటట ననగ:6-205
వయససస:89
లగ: పప
1288 LHL4197927
పపరర: లకడక పసరశత మగనగస

100-120/483

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-204
వయససస:35
లగ: పప

భరస : ససబభద రసవప
ఇగటట ననగ:6-205
వయససస:37
లగ: ససస స
1285 RBE2223626
పపరర: రసమయక మగదపసటట

1271 RBE1729227
పపరర: హరరననథ మమరరళర

1266 RBE2223592
పపరర: వనసదడహహ మగనగస

తగడడ:ప హనసమయక
ఇగటట ననగ:6-201
వయససస:43
లగ: పప

తగడడ:ప గగరవయక
ఇగటట ననగ:6-203
వయససస:69
లగ: పప

తగడడ:ప గగరవయక ఎలక
ఇగటట ననగ:6-203
వయససస:22
లగ: పప
1282 LHL4197968
పపరర: వసగత లకడక మగడపసటట

100-120/53

భరస : ననగరసజ
ఇగటట ననగ:6-203
వయససస:32
లగ: ససస స

భరస : ఆదచయక మగనగ
ఇగటట ననగ:6-203
వయససస:66
లగ: ససస స
1279 RBE1587674
పపరర: సతష ఎలక

1268 RBE1083286
పపరర: నరసమక మమరగలర

100-120/476

భరస : శశనవససరసవప
ఇగటట ననగ:6-200
వయససస:44
లగ: ససస స

తగడడ:ప నరసపగహ రసవప
ఇగటట ననగ:6-201
వయససస:21
లగ: పప

తగడడ:ప మసససన రసవప మగనగ
ఇగటట ననగ:6-202
వయససస:31
లగ: పప
1276 RBE1221266
పపరర: హనసమమయమక మగనగ

100-120/478

భరస : నరసపగహ రసవప మమరగలర
ఇగటట ననగ:6/201
వయససస:31
లగ: ససస స

భరస : కకటయక
ఇగటట ననగ:6-201
వయససస:45
లగ: ససస స
1273 RBE1105742
పపరర: ననగ కకటటశశరరసవప మగనగ

1265 RBE1525377
పపరర: శశనవససరసవప మగనగ

1263 RBE1401447
పపరర: కకగడలల మగనగ
తగడడ:ప నరసపగహ రసవప మగనగ
ఇగటట ననగ:6-199
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:ప ననరసయణ మగనగ
ఇగటట ననగ:6-199
వయససస:27
లగ: పప

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-200
వయససస:49
లగ: పప
1270 LHL2558989
పపరర: ససమమమజకగ మగనగస

100-120/475

భరస : రసమమ
ఇగటట ననగ:6-199
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : శశనవససరసవప మగనగ
ఇగటట ననగ:6-199
వయససస:27
లగ: ససస స
1267 RBE2223600
పపరర: శశనవససరసవప మగనగస

1262 LHL4198032
పపరర: ధనలకడక బబ మక రగడడ

1287 LHL2561215
పపరర: కకగడలల మగనగస

100-120/495

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:6-206
వయససస:35
లగ: పప
100-120/874

1290 LHL4193660
పపరర: ననగగశశర రసవప పగసడలమ

100-120/875

తగడడ:ప రసమ కకటటసయమ
ఇగటట ననగ:6-206
వయససస:65
లగ: పప
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1291 LHL4197935
పపరర: పసరశతమక పగసడలమ

100-120/497

భరస : ననగగశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-206/A
వయససస:63
లగ: ససస స
1294 LHL4197992
పపరర: అమరమక యమలకస

100-120/500

100-120/503

100-120/506

100-120/876

100-120/511

100-121/84

100-120/879

తగడడ:ప ఆదచయక
ఇగటట ననగ:6-217
వయససస:57
లగ: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 LHL4192084
పపరర: గగవగదరసజ అగబటట

1307 RBE0883827
పపరర: భమలకడక మరరశబబ యన

1310 RBE1729474
పపరర: తషలశ పగడనల

1313 LHL4192134
పపరర: కకషష బయకవరపప

100-120/516

1316 LHL4197950
పపరర: రసజకలకడక పగడనల

100-120/509

1319 LHL3843471
పపరర: లలమవత మగనగ
భరస : సససదయక
ఇగటట ననగ:6-218
వయససస:42
లగ: ససస స

1299 LHL2561355
పపరర: రమణ అగబటట

100-120/505

1302 LHL4198016
పపరర: ససనత మగనగస

100-120/508

1305 LHL4198008
పపరర: భమలకడక ఆగబటట

100-120/510

భరస : గగవగదరసజలల
ఇగటట ననగ:6-211
వయససస:38
లగ: ససస స
100-120/877

1308 RBE0883843
పపరర: మహహష బభబగ మరరశబబ యన

100-120/878

తగడడ:ప వనగగళ రసవప
ఇగటట ననగ:6-212
వయససస:36
లగ: పప
100-120/512

1311 RBE1403641
పపరర: మగగమక జగగసల

100-120/513

భరస : వనగకటటసశరరర జగగసల
ఇగటట ననగ:6-213
వయససస:51
లగ: ససస స
100-120/514

1314 LHL4195848
పపరర: సరసశత బయకవరపప

100-120/515

భరస : కకషష
ఇగటట ననగ:6-215
వయససస:42
లగ: ససస స
100-120/517

భరస : నరసపగహససశమ
ఇగటట ననగ:6-217
వయససస:39
లగ: ససస స
100-120/880

100-120/502

భరస : నరగగదప
ఇగటట ననగ:6-210
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:ప నరసపగహయక
ఇగటట ననగ:6-215
వయససస:48
లగ: పప

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:6-216
వయససస:28
లగ: ససస స
1318 LHL2561132
పపరర: నమకయక మగనగస

100-120/507

తగడడ:ప నరసపగహ ససశమ పగడనల
ఇగటట ననగ:6-212/A
వయససస:21
లగ: ససస స

తగడడ:ప సతకమ
ఇగటట ననగ:6-213
వయససస:43
లగ: పప
1315 RBE0974627
పపరర: అగజన మనగ

1301 LHL3843455
పపరర: ననగగగదపమక మగనగస

1296 RBE1899459
పపరర: రమమష ఎలక

భరస : ఆదచయక
ఇగటట ననగ:6-210
వయససస:40
లగ: ససస స

భరస : మహహష బభబగ
ఇగటట ననగ:6-212
వయససస:32
లగ: ససస స

తగడడ:ప నరసపగహససశమ పగడనల
ఇగటట ననగ:6-212
వయససస:22
లగ: పప
1312 LHL4193686
పపరర: నరసపగహ ససశమ పగసడలమ

100-120/504

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-211
వయససస:37
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరర అగబటట
ఇగటట ననగ:6-211
వయససస:73
లగ: ససస స
1309 RBE1727635
పపరర: పవన కలమమర పగడనల

1298 LHL3839776
పపరర: గగరవయక యమలక

100-120/499

తగడడ:ప జకయక
ఇగటట ననగ:6-208
వయససస:23
లగ: పప

భరస : నమకయక
ఇగటట ననగ:6-210
వయససస:54
లగ: ససస స

తగడడ:ప నమమమకయమ
ఇగటట ననగ:6-210
వయససస:33
లగ: పప
1306 RBE1221555
పపరర: మగతనకలమక అగబటట

100-120/501

తగడడ:ప హనడమయక
ఇగటట ననగ:6-209
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-210
వయససస:42
లగ: పప
1303 LHL4193843
పపరర: నరగగదప మమనగస

1295 RBE1899442
పపరర: అనసరసధ ఎలక

1293 RBE2223642
పపరర: లకడక పససపపలలటట
భరస : యగసనగదగ
ఇగటట ననగ:6-207
వయససస:73
లగ: ససస స

భరస : రమమష
ఇగటట ననగ:6-208
వయససస:21
లగ: ససస స

భరస : గగరవయక
ఇగటట ననగ:6-209
వయససస:36
లగ: ససస స
1300 LHL2561389
పపరర: ఆదచయక అగబటట

100-120/498

భరస : చన హనసమయక
ఇగటట ననగ:6-207
వయససస:64
లగ: ససస స

భరస : జకణయక
ఇగటట ననగ:6-208
వయససస:40
లగ: ససస స
1297 LHL2562957
పపరర: లలమవత యమలకస

1292 RBE2223634
పపరర: నరసమక ఎలకస

1317 RBE1729466
పపరర: శశకసగత మగనగ

100-120/518

తగడడ:ప నమకయక మగనగ
ఇగటట ననగ:6-217
వయససస:23
లగ: పప
100-120/519

1320 LHL4195855
పపరర: ససతనరసవమక మగనగస

100-120/520

భరస : రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-218
వయససస:82
లగ: ససస స
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1321 LHL4195863
పపరర: లకడక మగనగ

100-120/521

భరస : నరసపగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-218
వయససస:37
లగ: ససస స
1324 LHL4195871
పపరర: లకకమక జగగసల

100-120/522

1325 RBE1891837
పపరర: శశహరర జగగసల

100-120/524

1328 RBE2223824
పపరర: వనగకటటశశరరర జగగసల

భరస : కకగడలరసవప
ఇగటట ననగ:6-222
వయససస:59
లగ: ససస స

1331 LHL4197943
పపరర: ఉమమ పగడనల

తగడడ:ప ససగబయక శగకరశశటట
ఇగటట ననగ:6-224
వయససస:66
లగ: పప

భరస : అమరయక
ఇగటట ననగ:6-225
వయససస:32
లగ: ససస స
1339 LHL2559144
పపరర: అమరయక బబ మకరరడడడ

100-120/888

100-120/533

తగడడ:ప అపపప రరడడడ కకలమ
ఇగటట ననగ:6/384
వయససస:26
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1340 LHL4195905
పపరర: కకటటశశరర బబ మకశశటట

1343 LHL3838117
పపరర: ససశమ యలకస

100-120/535

1346 RBE1164847
పపరర: రమమదడవ మగనగ

100-120/527

1349 RBE1304435
పపరర: వనగకట రరడడడ కకలమ
తగడడ:ప చనన నరరస రరడడ కకలమ
ఇగటట ననగ:6/384
వయససస:67
లగ: పప

1329 LHL4193835
పపరర: కకటటశశర రసవప మమమమలర

100-120/885

1332 LHL3839271
పపరర: కకగడలరసవ నలబబ తషల

100-120/886

1335 LHL2543783
పపరర: వరననరసయణ నలర జరర

100-120/887

తగడడ:ప రగశయక
ఇగటట ననగ:6-224
వయససస:35
లగ: పప
100-120/529

1338 RBE2223675
పపరర: మగగమక బబ మకరరడడ

100-120/530

భరస : సతకననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-225
వయససస:53
లగ: ససస స
100-120/531

1341 RBE1664010
పపరర: నవన బబ మకరరడడడ

100-120/532

తగడడ:ప నరసపగహరసవప బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-226
వయససస:21
లగ: పప
100-120/889

1344 RBE1224385
పపరర: కకగడలల బబ మకరరడడ

100-120/534

తగడడ:ప ననరసయణ బబ మకరరడడ
ఇగటట ననగ:6-239
వయససస:54
లగ: పప
100-120/536

భరస : నరసపగహ రసవప మగనగ
ఇగటట ననగ:6-266
వయససస:48
లగ: ససస స
100-118/1076

100-120/883

తగడడ:ప వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:6-223
వయససస:62
లగ: పప

తగడడ:ప హనసమయక యలకస
ఇగటట ననగ:6-228
వయససస:35
లగ: పప

తగడడ:ప కకగడలల బబ మకరరడడడ
ఇగటట ననగ:6-239
వయససస:29
లగ: పప
1348 RBE1304427
పపరర: శశ త కకలమ

100-120/526

భరస : నరసపగహరసవప
ఇగటట ననగ:6-226
వయససస:41
లగ: ససస స

భరస : హనసమయక ఎలక
ఇగటట ననగ:6-228
వయససస:73
లగ: ససస స
1345 RBE1224401
పపరర: సతష బబ మకరరడడడ

1337 RBE2223667
పపరర: వజయ బబ మకరరడడడ

1326 RBE2223816
పపరర: యలర మగద జగగసల

తగడడ:ప ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-221
వయససస:33
లగ: పప

తగడడ:ప సతకననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-225
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:ప సతకననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-225
వయససస:36
లగ: పప
1342 LHL4195889
పపరర: వనగకమక ఎలక

100-120/884

భరస : వర ననరసయణ
ఇగటట ననగ:6-224
వయససస:38
లగ: ససస స
100-120/528

100-120/882

తగడడ:ప అనగతరసమగలల
ఇగటట ననగ:6-219
వయససస:62
లగ: పప

భరస : సతకననరసయణ పగడనల
ఇగటట ననగ:6-223
వయససస:39
లగ: ససస స

100-116/1096 1334 LHL4195897
1333 RBE1108522
పపరర: వనగకట కకషష రసవప శగకరశశటట
పపరర: లకడక నలర జరరర

1336 RBE0332957
పపరర: శరరష బబ మక రగడడ

100-120/523

తగడడ:ప అనగతరసమగలల
ఇగటట ననగ:6-220
వయససస:53
లగ: పప
100-120/525

1323 LHL4193678
పపరర: సతకననరసయణ పగడనల
తగడడ:ప ననగగశశర రసవప
ఇగటట ననగ:6-218
వయససస:43
లగ: పప

తగడడ:ప చన శగగరయక జగగసల
ఇగటట ననగ:6-219
వయససస:20
లగ: పప

తగడడ:ప వనగకటటసశరరర జగగల
ఇగటట ననగ:6-220
వయససస:30
లగ: పప
1330 RBE2223659
పపరర: వజయలకడక నలబబ తషల

100-120/881

తగడడ:ప రసమగలల
ఇగటట ననగ:6-218
వయససస:42
లగ: పప

భరస : ఎలమగద
ఇగటట ననగ:6-219
వయససస:61
లగ: ససస స
1327 RBE0959181
పపరర: హనసమగతరసవప జగగల

1322 LHL4192159
పపరర: నరరసగహరసవప మగనగస

1347 LHL4195061
పపరర: ననగగశశర రసవప గగనడ

100-120/890

తగడడ:ప వవగకటటశశరళళ
ఇగటట ననగ:6-324
వయససస:49
లగ: పప
100-118/1077

1350 LHL4197745
పపరర: అనసరసదన జగగల

100-120/383

భరస : రవ
ఇగటట ననగ:6-1599
వయససస:32
లగ: ససస స
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1351 RBE0858712
పపరర: వనగకటనరసమక మగనగస

100-118/1084

తగడడ:ప నరసయక మగనగస
ఇగటట ననగ:7-00
వయససస:57
లగ: పప
1354 RBE2223972
పపరర: ససతనరసమయక జజలల

భరస : బపహకయక
ఇగటట ననగ:7-1
వయససస:35
100-120/905

తగడడ:ప పసదఆగజనవయగలల
ఇగటట ననగ:7-1
వయససస:37
లగ: పప
1357 RBE1727650
పపరర: కనగరరర అనడష కనగరరర

భరస : లగగయక
ఇగటట ననగ:7-3
వయససస:49

100-121/281

100-120/681

100-120/682

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:7-7
వయససస:54

100-120/910

భరస : కకగడలల
ఇగటట ననగ:7-8
వయససస:34

100-120/911

100-120/687

భరస : శశనవసస రసవప వనచచల
ఇగటట ననగ:7-10
వయససస:42
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 RBE2223691
పపరర: ససతమక బబ గబశశటట

1367 LHL2544674
పపరర: హహహమమవత కలక
ర రర

1373 LHL2544476
పపరర: కకగడ తరరమలశశటట

100-120/916

100-120/907

100-120/683

1379 LHL4195954
పపరర: జయలకడక అగబటట
భరస : మటట యక
ఇగటట ననగ:7-13
వయససస:58
లగ: ససస స

1359 RBE1114545
పపరర: ససతనరసమ రరడడ నగదదపసటట

100-122/58

1362 LHL3838497
పపరర: లగగయక ససగర

100-120/908

1365 LHL2555514
పపరర: పరమమష గగరరశపసటట

100-120/909

తగడడ:ప రసమయక
ఇగటట ననగ:7-4
వయససస:37
లగ: పప
100-120/684

1368 RBE2223709
పపరర: కళళవత తరరమలశశటట
భరస : సససదసలల
ఇగటట ననగ:7-7
వయససస:49

100-120/912

100-120/913

100-120/685

లగ: ససస స

100-120/686
1371 LHL4195939
పపరర: హనసమమయమక తరరమలశశటట

భరస : కకటయక
ఇగటట ననగ:7-8
వయససస:104

లగ: ససస స

1374 RBE1381698
పపరర: శవ ననగగగదపగ వకలణరరస

100-120/915

తగడడ:ప కకటటశశరరసవప
ఇగటట ననగ:7-09
వయససస:25
లగ: పప
100-120/918

తగడడ:ప శశనవసస రసవప వనచచల
ఇగటట ననగ:7-10
వయససస:21
లగ: ససస స
100-120/920

100-121/280

తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:7-3
వయససస:59
లగ: పప

లగ: పప

1376 RBE1745215
పపరర: శరరష వనచచల

1356 RBE1401439
పపరర: సతష కనగరరర

తగడడ:ప శశశ రరడడడ నగదదపసటట
ఇగటట ననగ:7-2
వయససస:66
లగ: పప

లగ: ససస స

1370 RBE1729540
పపరర: ససయ నఖల బదగ

తగడడ:ప కకటయక
ఇగటట ననగ:7-8
వయససస:37

తగడడ:ప కకటటశశర రసవప వకలణరరస
ఇగటట ననగ:7-09
వయససస:29
లగ: పప
1378 RBE1750439
పపరర: ననరసయణమక వనచచల

100-121/282

తగడడ:ప బల నరసపగహ రసవప బదగ
ఇగటట ననగ:7-7
వయససస:20
లగ: పప

లగ: ససస స

1375 RBE1401538
పపరర: తడజగస నరగగదప వకలణరరస

1361 LHL2547123
పపరర: లకకయక ససగర

భరస : జవయక
ఇగటట ననగ:7-6
వయససస:57

లగ: పప

1372 LHL4195947
పపరర: రసమ లకకగ తరరమలశశటట

1358 RBE1727676
పపరర: కనగరరర ససయకకషష కనగరరర

100-120/680

తగడడ:ప రమమశ బభబగ కనగరరర
ఇగటట ననగ:7-1-261
వయససస:27
లగ: పప

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:7-4
వయససస:49
లగ: ససస స

తగడడ:ప మగనయక
ఇగటట ననగ:7-4
వయససస:54
లగ: పప
1369 LHL2552602
పపరర: సససదసలల తరరమలశశటట

100-120/906

తగడడ:ప లగగయక
ఇగటట ననగ:7-3
వయససస:35
లగ: పప

భరస : పరమమశశరరసవప
ఇగటట ననగ:7-4
వయససస:35
లగ: ససస స
1366 RBE2223998
పపరర: వనగకటటశశరరర బబ గబశశటట

లగ: ససస స

1355 RBE2223980
పపరర: పసదఆగజనవయగలల జలల

1353 LHL4195921
పపరర: భమలకకమక జజలల
భరస : పసదఆగదనవయగలల
ఇగటట ననగ:7-1
వయససస:67
లగ: ససస స

తలర : కనగరరర కకటటశశరర కనగరరర
ఇగటట ననగ:7-1-261-2
వయససస:22
లగ: పప

లగ: ససస స

1363 LHL2555738
పపరర: లకడక గగరశపసటట

100-120/679

తగడడ:ప చనకకటయక
ఇగటట ననగ:7-1
వయససస:74
లగ: పప

తలర : కనగరరర కకటటశశరర కనగరరర
ఇగటట ననగ:7-1-261-2
వయససస:24
లగ: ససస స
1360 RBE2223683
పపరర: కకషషమక ససగర

1352 LHL2552925
పపరర: రగహహణణ జజలల

1377 RBE1750421
పపరర: శసశవణణ వనచచల

100-120/919

తగడడ:ప శశనవసస రసవప వనచచల
ఇగటట ననగ:7-10
వయససస:23
లగ: ససస స
100-120/688

1380 LHL4198420
పపరర: లకడక జగగసల

100-120/689

భరస : వవగకటటశశర రసవప
ఇగటట ననగ:7-13
వయససస:38
లగ: ససస స
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1381 RBE0332965
పపరర: వజయ అగబటట

100-120/690

భరస : సతకననరసయణ
ఇగటట ననగ:7-13
వయససస:39
లగ: ససస స
1384 RBE2224012
పపరర: సతకననరసయణ అగబటట

100-120/923

100-121/284

100-120/925

100-120/693

100-120/929

100-118/1085

100-115/726

భరస : పవన కలమమర కటట మమరర
ఇగటట ననగ:7-314
వయససస:26
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 RBE1682210
పపరర: అఖలలశశర గగళర

1397 RBE1108811
పపరర: ననగమర బ షపక

1400 RBE1585819
పపరర: చనన వవలపపలర

1403 RBE1083724
పపరర: వరలకడక యరశగశశటట

100-115/727

100-121/285

1389 LHL4195970
పపరర: ససధనరసణణ ససగర

1392 RBE2224038
పపరర: శశనవససస గరరకపసడడ

1395 RBE1221498
పపరర: లకడక కలమమరర మగనగ

100-122/54

1398 RBE1809979
పపరర: ససషపకత ఉపపపడడ

తగడడ:ప రసజయక శశరసమదనసస
ఇగటట ననగ:7/343
వయససస:31
లగ: పప

100-120/927

100-120/928

100-122/59

భరస : సససదనరసవప ఉపపపడడ
ఇగటట ననగ:7-44
వయససస:24
లగ: ససస స
100-122/60

1401 RBE1585827
పపరర: ననగరసజ ఒలపపలర

100-122/61

తగడడ:ప చనన ఒలపపలర
ఇగటట ననగ:7-82
వయససస:38
లగ: పప
100-122/55

1404 RBE2482206
పపరర: నరసయణమక మలలర ల

100-118/196

భరస : సససదసలల మలలర ల
ఇగటట ననగ:7-135-A
వయససస:55
లగ: ససస స

100-122/56 1407 RBE1880996
1406 RBE1894880
పపరర: ఉమ వనగకట మహహశ ఆతషకకరర
పపరర: శశకసగత రరదనపల

1409 RBE1055384
పపరర: వనగకటటశ శశరసమదనసస

100-120/692

భరస : నరసపగహ రసవప మగనగ
ఇగటట ననగ:7-21
వయససస:35
లగ: ససస స

తగడడ:ప శశనవసస రసవప ఆతషకకరర
ఇగటట ననగ:7/199
వయససస:20
లగ: పప
100-118/1086

100-121/283

తగడడ:ప జమమలల
ఇగటట ననగ:7-17
వయససస:49
లగ: పప

భరస : ననగగశశర రసవప యరశగశశటట
ఇగటట ననగ:7/104
వయససస:34
లగ: ససస స

భరస : శశనస
ఇగటట ననగ:7-197
వయససస:36
లగ: ససస స
1408 RBE1498682
పపరర: ననగలకడక కటట మమరర

100-120/926

తగడడ:ప పసగటయక వవలపపలర
ఇగటట ననగ:7-82
వయససస:72
లగ: పప

తగడడ:ప మటట పలర తతట
ఇగటట ననగ:7-93
వయససస:41
లగ: ససస స
1405 RBE1881010
పపరర: బగగరమక అవపల

1391 RBE1611698
పపరర: హహహమమవత లగగసల

1386 RBE1083492
పపరర: కమల కలమమర గరరకపసటట

భరస : వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:7-17
వయససస:43
లగ: ససస స

భరస : మరస షపక
ఇగటట ననగ:7/34
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : రసజగశ బగడర మమడడ
ఇగటట ననగ:7-50
వయససస:21
లగ: ససస స
1402 RBE1882869
పపరర: లకడక తతట

100-120/691

తగడడ:ప నరసయక గగళర
ఇగటట ననగ:7-20
వయససస:21
లగ: పప

తగడడ:ప కకటటసయమ
ఇగటట ననగ:7-25
వయససస:80
లగ: పప
1399 RBE1962604
పపరర: నవక తషరక

1388 LHL4195962
పపరర: వనగకటరమణ గరరకపసడడ

100-120/922

తగడడ:ప శశనవససరసవప గరరకపసటట
ఇగటట ననగ:7-16
వయససస:27
లగ: పప

భరస : రసమకకషష లగగసల
ఇగటట ననగ:7-17
వయససస:31
లగ: ససస స

భరస : రసమ ససశమ
ఇగటట ననగ:7-19
వయససస:60
లగ: ససస స
1396 LHL4193884
పపరర: అపసప రసవప ఆచనచల

100-120/924

భరస : శశనవసససలల
ఇగటట ననగ:7-17
వయససస:44
లగ: ససస స

తగడడ:ప పపలర యక
ఇగటట ననగ:7-17
వయససస:48
లగ: పప
1393 RBE2223717
పపరర: రసమకకటమక

1385 RBE2224020
పపరర: మటట యక అగబటట

1383 RBE1225912
పపరర: ససజజత ఆళళ
భరస : రసమ కలమమర ఆళళ
ఇగటట ననగ:7-13
వయససస:42
లగ: ససస స

తగడడ:ప లకకయక
ఇగటట ననగ:7-13
వయససస:69
లగ: పప

భరస : రగజజన వల షపక
ఇగటట ననగ:7-16
వయససస:32
లగ: ససస స
1390 LHL4192183
పపరర: వనగకటటశశరరర ససగర

100-120/921

తగడడ:ప వనగకట కకషష మమరరస ఆళళ
ఇగటట ననగ:7-13
వయససస:46
లగ: పప

తగడడ:ప మటట యక
ఇగటట ననగ:7-13
వయససస:44
లగ: పప
1387 RBE1346189
పపరర: హహమమగబ షపక

1382 RBE1225904
పపరర: రసగ కలమమర ఆళళ

100-115/728

తగడడ:ప పపరయక
ఇగటట ననగ:7-289
వయససస:22
లగ: పప
100-122/57

1410 RBE1472018
పపరర: భవసన వవమగల

100-115/729

తగడడ:ప శశనస వవమగల
ఇగటట ననగ:7-370
వయససస:25
లగ: ససస స
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1411 RBE1884386
పపరర: రవ బతష
స ల

100-115/730

తగడడ:ప శశనస బతష
స ల
ఇగటట ననగ:7-405
వయససస:23
లగ: పప
1414 RBE1611375
పపరర: ననగలకడక పపననబబ యన

100-115/733

1415 RBE1476480
పపరర: గగరర పపపయమగక దడవరశశటట

100-119/245

1418 RBE1900935
పపరర: రసకగశ వసగ

100-119/506

తగడడ:ప కకషషయక
ఇగటట ననగ:9-466
వయససస:46
లగ: పప
1426 RBE1883107
పపరర: రసమగ హరరదనసస

100-115/738

100-115/740

100-115/741

తగడడ:ప పసదద పపరయక ననగరససటట
ఇగటట ననగ:17-1
వయససస:43
లగ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-114/805

1430 RBE2482883
పపరర: రసజ దనసరర

1433 RBE1455717
పపరర: వనయ ససగర పప నన

100-119/252

1436 RBE1908672
పపరర: శనవసస రసవప ససనకకమగ

100-128/1081

1439
పపరర: శశ దడప ణనదసల
భరస : రవ కలమమర దడప ణనదసల
ఇగటట ననగ:180 Elm Court
వయససస:29
లగ: ససస స

1419 RBE1899244
పపరర: అరవగద నడడగడడ

100-115/736

1422 RBE2500031
పపరర: గగపప పససపపలలటట

100-128/1079

1425 RBE1883099
పపరర: రమమదడవ హరరదనసస

100-115/737

భరస : రసమగ హరరదనసస
ఇగటట ననగ:9-546
వయససస:28
లగ: ససస స
100-115/739

1428 RBE2483667
పపరర: వనగకటటశశరరర థనయ

100-119/505

తగడడ:ప జగనననధగ థనయ
ఇగటట ననగ:9-3621
వయససస:55
లగ: పప
100-119/507

1431 RBE1633668
పపరర: వనగకటభపవప

100-119/248

తగడడ:ప శశనవసస
ఇగటట ననగ:11-196
వయససస:25
లగ: పప
100-115/742

1434 RBE1908656
పపరర: రగణగక ససనకకమగ

100-119/251

భరస : శశనవససరరడడ ససనకకమగ
ఇగటట ననగ:13/15
వయససస:30
లగ: ససస స
100-119/253

తగడడ:ప వనగకటటశర రరడడ ససనకకమగ
ఇగటట ననగ:13/25
వయససస:34
లగ: పప
100-129/731

100-115/734

తగడడ:ప సడరర బభబగ పససపపలలటట
ఇగటట ననగ:9/360
వయససస:19
లగ: పప

తగడడ:ప వదనకససగర పప నన
ఇగటట ననగ:12-1/2
వయససస:37
లగ: పప

తగడడ:ప రగసపరరడడ ససనకకమగ
ఇగటట ననగ:13/25
వయససస:63
లగ: పప
1438 RBE1251719
పపరర: రమణ ననగరససటట

1427 RBE1455733
పపరర: ననగ పసవన గగసస

1416 RBE1472034
పపరర: భమలకడక యరశగససటట

తగడడ:ప పవరష చగదర రసవప నడడగడడ
ఇగటట ననగ:9-107
వయససస:23
లగ: పప

తగడడ:ప బకణయక దనసరర
ఇగటట ననగ:11/67-2
వయససస:22
లగ: పప

తగడడ:ప ననగగశశర రసవప కకట
ఇగటట ననగ:11-228
వయససస:26
లగ: పప
1435 RBE1908664
పపరర: వనగకటటశరరడడ ససనకకమగ

100-115/735

భరస : బగజర కకటటశశర రసవప గగసస
ఇగటట ననగ:9-614
వయససస:37
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకషష పష డడయ రగ
ఇగటట ననగ:10/245
వయససస:27
లగ: పప
1432 RBE1611441
పపరర: ససరగగదప కకట

1424 RBE2501666
పపరర: జజకతరకయ కకరర

100-115/732

భరస : వనగకట రసవప యరశగససటట
ఇగటట ననగ:9-3
వయససస:29
లగ: ససస స

తగడడ:ప వజయ శశఖర కకరర
ఇగటట ననగ:9-544
వయససస:19
లగ: ససస స

తగడడ:ప మగసలయక హరరదనసస
ఇగటట ననగ:9-546
వయససస:26
లగ: పప
1429 RBE1476506
పపరర: సశరరప కలమమర రగ

100-115/731

తగడడ:ప నగరజ వసగ
ఇగటట ననగ:9-103
వయససస:20
లగ: పప

100-119/504 1421 RBE2516300
1420 RBE2480374
పపరర: ససయ బలరగ గగపప ససతషలకరర
పపరర: చదచళర వనగకట ననగ ససయ
కలమమర
తగడడ:ప ననగగశశర రసవప ససతషలకరర
తగడడ:ప చదచళర వనగకటటశశరరర
ఇగటట ననగ:9-173
ఇగటట ననగ:9-278/2
వయససస:23
లగ: పప
వయససస:20
లగ: పప

1413 RBE1108530
పపరర: దసరర సప గటటగ
తగడడ:ప ససగబశవరసవప సప గటటగ
ఇగటట ననగ:8-00
వయససస:30
లగ: ససస స

తగడడ:ప శశనవసస రసవప దడవరశశటట
ఇగటట ననగ:8/198-A
వయససస:24
లగ: ససస స

తగడడ:ప కకషసష రరడడడ చలమర
ఇగటట ననగ:9-26
వయససస:38
లగ: పప

1423 RBE1882521
పపరర: సససదన రసవప ఇరరకగ దడగడనర

100-119/503

భరస : చనన అచచయక వవమగల
ఇగటట ననగ:7-453
వయససస:33
లగ: ససస స

భరస : చనన సససదయక పపననబబ యన
ఇగటట ననగ:8-14/A
వయససస:33
లగ: ససస స
1417 RBE2490225
పపరర: వవవకసనగద రరడడడ చలమర

1412 RBE1997873
పపరర: చననమకయ వవమగల

1437 RBE1472067
పపరర: ఇగసనటటఓఉస రసగరడడ

100-115/743

తగడడ:ప గగరర పపససద రసగరడడ
ఇగటట ననగ:15-26
వయససస:25
లగ: పప
100-128/1074

1440 RBE0975955
పపరర: లకడక గగబమదరర

100-118/216

భరస : రసమగ గగబమదరర
ఇగటట ననగ:447/5
వయససస:38
లగ: ససస స
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