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మచలపటనస నగర పలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-32
1
SGA1226067
పపరర: నననచరమమ చలమలశశటట

75-166/331

భరస : సతతననరరయణ చలమలశశటట
ఇనటట ననన:1-1-333
వయససస:76
లన: ససస స
4
SGA1147578
పపరర: సరయ పడసరద కకనన పరరరర

75-166/1210

75-167/1

75-167/257

75-167/262

75-167/1189

75-168/117

75-168/120

తనడడ:డ ఎడడకకనడలల అనగరన
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:30
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

14
SGA1301530
పపరర: చనదడ శశఖర బబజరవరపప

17
SGA1175439
పపరర: సతతన అమమఠఠలయ

20
SGA0644899
పపరర: రమణ పలల

23
SGA0679110
పపరర: ఈశశర రరవప బబ ననల

75-168/123

26
SGA0955773
పపరర: బబ ననల జజతత వననకట రమణ

75-167/263

29
SGA0230011
పపరర: వవణయ గగపరల పససపపలలటట
తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:1-311
వయససస:36
లన: పప

9
SGA0806036
పపరర: షపక బబజ

75-167/256

12
SGA1119825
పపరర: మయలత గగరరపరరస

75-167/259

15
SGA1400241
పపరర: అనగరన ననగ మలల శశర రరవప

75-167/264

తనడడ:డ ఎడడకకనడలల
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:30
లన: పప
75-167/1190

18
SGA1316215
పపరర: అపపనట ఆమమటటలయ

75-167/1191

తనడడ:డ ననరరయణ ఆమమటటలయ
ఇనటట ననన:1-311
వయససస:66
లన: పప
75-168/118

21
SGA0645137
పపరర: రహనతతనటసర సయతద

75-168/119

తనడడ:డ మరర మహహదన దన సయతద
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:29
లన: ససస స
75-168/121

24
SGA0955732
పపరర: బబజరవరపప చనదడ శశఖర

75-168/122

తనడడ:డ బబజరవరపప పరపర రరవప
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:25
లన: పప
75-168/124

తనడడ:డ బబ ననల రరమయరరవప
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:28
లన: పప
75-168/126

75-166/288

తనడడ:డ ననగ వర పడసరద గగరరపరరస
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:22
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమ రరవప బబ ననల
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:27
లన: పప

భరస : మహమమద సరరనర
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:55
లన: ససస స
28
SGA1375898
పపరర: అనగరన ససరరశ

75-167/258

తనడడ:డ పపపడడతలల పలల
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:30
లన: పప

తనడడ:డ పరప రరవప బబజరవరపప
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:26
లన: పప
25
SGA0955757
పపరర: షపక ఖఖఖరరనటసర

11
SGA1073675
పపరర: పప టటటరర అపపల ననయయడడ

6
SGA1132117
పపరర: చలల రవ

తనడడ:డ షపక హసన అహమద
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:69
లన: పప

తనడడ:డ అపపనట అమమఠఠలయ
ఇనటట ననన:1-311
వయససస:38
లన: పప

భరస : కకషరషరరరన రరవప పపటటట
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:29
లన: ససస స
22
SGA0679102
పపరర: రవ కలమయర బబజరవరపప

75-167/255

తనడడ:డ పరపరరవప బబజర వరపప
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:24
లన: పప

తనడడ:డ రమయరరవప
ఇనటట ననన:1-311
వయససస:28
లన: పప
19
SGA0600784
పపరర: వననకట మణణ పపటటట

8
SGA0805467
పపరర: షపక సకకనన

75-167/4

తనడడ:డ చలల నననససరరరవ
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:35
లన: పప

తనడడ:డ రరమయలల
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:54
లన: పప

తనడడ:డ పరపరరవప
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:22
లన: ససస స
16
SGA1079102
పపరర: బబ ననల జజతత వననకట రమణ

75-73/2

భరస : షపక బబజ
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:59
లన: ససస స

భరస : ఎడడకకనడలల
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:25
లన: ససస స
13
SGA1132018
పపరర: బబజరవరరపప శరశవణణ

5
SGA0399246
పపరర: యయనసస షపక

3
SGA1177393
పపరర: ఆరరధసయయలయ బబలమ
భరస : శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:1/1-333
వయససస:41
లన: ససస స

తనడడ:డ అహమద
ఇనటట ననన:1/5/333-1
వయససస:40
లన: పప

భరస : అపపలననయయడడ
ఇనటట ననన:1/.311
వయససస:46
లన: ససస స
10
SGA1072347
పపరర: అరర కణక దసరర

75-167/3

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:1/1-333
వయససస:22
లన: పప

తనడడ:డ రరమ కకషష కకనన పరరరర
ఇనటట ననన:1-1-382
వయససస:26
లన: పప
7
SGA1073683
పపరర: పప టటటరర అనససయ

2
SGA1064187
పపరర: ఆరరధసతల వనశ కకషష

27
SGA1177880
పపరర: అయతపప కకలసరన

75-168/125

తనడడ:డ వననకటటశశర కకలసరన
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:39
లన: పప
75-168/552

30
SGA0236109
పపరర: అనలలసమయర పససపపలలటట

75-168/554

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:1-311
వయససస:32
లన: పప
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31
SGA0373761
పపరర: కరరమయనటసర సయతద

75-168/555

భరస : రహమన
ఇనటట ననన:1-311
వయససస:38
లన: ససస స
34
SGA1124973
పపరర: కకలసరన ససజజత

75-168/911

75-167/1193

75-168/138

తనడడ:డ మమడడశశటట నననచనరయత
ఇనటట ననన:1/311-2B
వయససస:25
లన: పప
43
SGA0938142
పపరర: కకననటర దదవ కలరసరల

35
SGA1132349
పపరర: బబ ననల రమయరరవప

38
SGA1022300
పపరర: అసరమబబగన మహమమద

47
SGA0230524
పపరర: పరరశత కలరసరల

75-168/561

భరస : రనగరడడ
ఇనటట ననన:1-311-4
వయససస:38
లన: ససస స
75-168/564

తనడడ:డ వరరరఘవయత
ఇనటట ననన:1-311-4
వయససస:72
లన: పప

తనడడ:డ ససబమ రరవప ననకల
ఇనటట ననన:1-311-5
వయససస:31
లన: పప
55
SGA1367549
పపరర: వననకటటశశరమమ పపవరశడ

తనడడ:డ పకకర
ఇనటట ననన:1/311/12
వయససస:22
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-168/559

75-167/270

75-168/562

48
SGA1766567
పపరర: వరరరఘవరరవప చనతపలల

50
SGA1079144
పపరర: దసరర దదవ మదనసస

51
SGA0373191
పపరర: ససబబమ రరవప నసకల

75-167/269

59
SGA1068717
పపరర: కకనపలల రమణ
తనడడ:డ పకకర
ఇనటట ననన:1/311/12
వయససస:28
లన: పప

75-168/563

75-168/565

తనడడ:డ రరమ కకషష రరవప
ఇనటట ననన:1-311-5
వయససస:97
లన: పప
75-168/152

54
BQN3348554
పపరర: లకకమ బబ ననల

75-168/612

భరస : రరమయరరవప
ఇనటట ననన:1-311-8
వయససస:46
లన: ససస స
75-167/271

తనడడ:డ చగడగన ససబమరరవప
ఇనటట ననన:1/311-11
వయససస:29
లన: ససస స
75-167/266

75-168/560

తనడడ:డ తటక
ఇనటట ననన:1-311-4
వయససస:32
లన: పప

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1-311-4
వయససస:42
లన: పప

56
SGA1131929
పపరర: బబ మమసరన అనత

75-168/127

45
SGA0225201
పపరర: డలయత తడక

భరస : వర వవనకట శవ రరమకకషష కలరసరల
ఇనటట ననన:1-311-4
వయససస:35
లన: ససస స

53
SGA1177641
పపరర: రరజలల కరరమయరర

75-167/268

తలల : పరరశత కలరసరల
ఇనటట ననన:1/311/4
వయససస:26
లన: పప

తనడడ:డ గరనధద కరరమయరర
ఇనటట ననన:1/311-8
వయససస:46
లన: పప

తనడడ:డ సనరరత రరవప ససదన దనవన
ఇనటట ననన:1/311-9
వయససస:41
లన: ససస స
58
SGA1068691
పపరర: కకనపలల దసరర భవన

75-166/289

భరస : కకనడయత మదనసస
ఇనటట ననన:1/311-4A
వయససస:28
లన: ససస స
75-168/566

39
SGA1073592
పపరర: మదనసస ననగమణణ

42
SGA0749715
పపరర: అనల కలమయర కలరసరల

46
SGA0230508
పపరర: బయచచమమ తడక

52
SGA0373233
పపరర: సరనబ శవ రరవప ననకలల

75-167/265

41
SGA1376797
పపరర: పడమల మదసనల

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1-311-4
వయససస:64
లన: ససస స

75-167/1192

తనడడ:డ తడక దలయత
ఇనటట ననన:1-311-1
వయససస:22
లన: పప

భరస : ననగబబబయ
ఇనటట ననన:1/311-2
వయససస:29
లన: ససస స

44
BQN1393727
పపరర: రమయదదవ చనతపలల

75-168/557

36
SGA1166073
పపరర: తడక ఖగరసశర రరవప

భరస : జమయల అజహర బబగ మహమమద
ఇనటట ననన:1/311/1/12 (SS)
వయససస:31
లన: ససస స

తనడడ:డ వ వ యస రరమపడసరద కలరసరల
ఇనటట ననన:1/311-4
వయససస:25
లన: ససస స

49
SGA1766575
పపరర: ససబబమరరవప చనతపలల

75-168/929

భరస : బబలకకషష మదసనల
ఇనటట ననన:1/311-4
వయససస:56
లన: ససస స
75-168/139

33
SGA1150804
పపరర: శరనత కలమయరర తరకటటరర
భరస : వననకటటశశర రరవప తరకటటరర
ఇనటట ననన:1-311
వయససస:50
లన: ససస స

తనడడ:డ కనచయత
ఇనటట ననన:1-311
వయససస:53
లన: పప

తనడడ:డ తడక దలయత
ఇనటట ననన:1-311-1
వయససస:20
లన: ససస స
40
SGA0955807
పపరర: మమడడశశటట అశశక కలమయర

75-168/556

భరస : శశనవరస రరవప పపదన దనటట
ఇనటట ననన:1-311
వయససస:29
లన: ససస స

తనడడ:డ అయతపప
ఇనటట ననన:1/311
వయససస:36
లన: ససస స
37
SGA1226539
పపరర: తడక దదవత

32
SGA1149376
పపరర: పరరమళ పపదన దనటట

57
SGA0727109
పపరర: రఖహన ససలయసన మహమమద

75-168/140

భరస : జమయల బబగ మహమమద
ఇనటట ననన:1/311-11
వయససస:45
లన: ససస స
75-167/267

60
SGA1073519
పపరర: పప టటట రరజరరవప

75-167/1194

తనడడ:డ గనటయత
ఇనటట ననన:1-311-12
వయససస:81
లన: పప
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61
SGA1165273
పపరర: కకనపలల ససరరబబబయ

75-168/128

తనడడ:డ పకకర
ఇనటట ననన:1/311/12
వయససస:26
లన: పప
75-168/143

భరస : ఫకకరర కకనమలల
ఇనటట ననన:1/311-12
వయససస:43
లన: ససస స
75-168/145

తనడడ:డ సతత
స సతతననటరరయణ
ఇనటట ననన:1/311-12A
వయససస:49
లన: పప
75-167/1195

73
SGA0644949
పపరర: లలయ సరగర తరకటటరర

76
SGA0225219
పపరర: వననకటరతటన బబబయ అనచపరక

75-168/569

75-168/572

75-168/575

75-168/147

74
SGA0645319
పపరర: శరనత కలమయర తరకటటరర

77
SGA0230573
పపరర: అశశన కలమయరర అనచపరక

80
BQN1392752
పపరర: జయ లకడమ పపదననటట

75-168/578

83
BQN1392091
పపరర: అనసరరధ అబబ తతల

75-168/570

భరస : అపపనట
ఇనటట ననన:1-311-23
వయససస:64
లన: ససస స

86
SGA0225235
పపరర: పపతతటరర అపరపల ననయయడడ

75-168/573

89
SGA1768571
పపరర: అపపనట ఆబబ తతల
తనడడ:డ మహలకమయత
ఇనటట ననన:1-311-23
వయససస:69
లన: పప

75-168/146

72
SGA1149368
పపరర: శవ మయధవ తరకటటరర

75-168/148

75
SGA0645350
పపరర: ఆమన తరకటటరర

75-168/571

78
SGA1768548
పపరర: మననకమమ యరశపనవన

75-168/574

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-311-18
వయససస:69
లన: ససస స
75-168/576

81
SGA1768563
పపరర: రరమయలల పలల

75-168/577

భరస : పపపడడతలల
ఇనటట ననన:1-311-21
వయససస:64
లన: ససస స
75-168/129

84
SGA0230623
పపరర: పప తతనసరర అనసనయ

75-168/558

భరస : అపరపల ననయయడడ
ఇనటట ననన:1-311/23
వయససస:53
లన: ససస స
75-168/580

తనడడ:డ రరమయలల
ఇనటట ననన:1-311-23
వయససస:58
లన: పప
75-168/582

69
SGA1184456
పపరర: లకడమ పప సరన

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప తరకటటరర
ఇనటట ననన:1-311-17
వయససస:28
లన: ససస స

భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:1/311/23
వయససస:37
లన: ససస స
75-168/579

75-168/567

భరస : లల సరగర తరకటటరర
ఇనటట ననన:1/311-17
వయససస:27
లన: ససస స

భరస : సనరర
ఇనటట ననన:1-311-20
వయససస:54
లన: ససస స

తనడడ:డ అచచయత
ఇనటట ననన:1-311-22
వయససస:35
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

71
SGA0645095
పపరర: వననకటటశశర రరవప తరకటటరర

66
SGA0069799
పపరర: ననగరశశరరరవప పపటటట

భరస : ఆనజనవయయలల పప సరన
ఇనటట ననన:1/311-14
వయససస:46
లన: ససస స

భరస : వననకట రతటన బబబయ
ఇనటట ననన:1-311-18
వయససస:34
లన: ససస స

తనడడ:డ రతస యత
ఇనటట ననన:1-311-18
వయససస:74
లన: పప

భరస : పరపరరరవప
ఇనటట ననన:1-311-23
వయససస:41
లన: ససస స

75-167/273

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప తరకటటరర
ఇనటట ననన:1-311-17
వయససస:45
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప
ఇనటట ననన:1-311-18
వయససస:36
లన: పప

88
SGA0230615
పపరర: కకషషకలమయరర బబజరవరపప

68
SGA1054592
పపరర: రరజరశశరర మమమకరపసల

75-168/142

తనడడ:డ రరజజరరవప
ఇనటట ననన:1-311-12
వయససస:53
లన: పప

తనడడ:డ శశనవరసరరవప తరకటటరర
ఇనటట ననన:1/311-17
వయససస:48
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప తరకటటరర
ఇనటట ననన:1-311-17
వయససస:29
లన: పప

85
BQN1392109
పపరర: ననరరయణమమ అబబ తతల

75-168/144

భరస : సనరత ననరరయణ మమమకరపసల
ఇనటట ననన:1/311-14
వయససస:56
లన: ససస స

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-311-17
వయససస:50
లన: ససస స

82
SGA0225227
పపరర: శశనవరస రరవప పపదన దనటట

65
SGA0955542
పపరర: కకనపలల సనరర బబబయ

63
SGA0645012
పపరర: ఫకకరర కకనమలల

తనడడ:డ సనరఫర ననయయడడ కకనమలల
ఇనటట ననన:1/311-12
వయససస:48
లన: పప

తనడడ:డ కకనపలల ఫకకర
ఇనటట ననన:1/311-12
వయససస:27
లన: పప

67
SGA0955880
పపరర: సతత
స ససధనకర

79
SGA1768555
పపరర: వననకటటశశరరరవప యరశపనవన

75-168/141

తనడడ:డ ఫకకరర కలనమలల
ఇనటట ననన:1/311-12
వయససస:30
లన: పప

64
SGA0645046
పపరర: పరరశత కకనమలల

70
SGA0956037
పపరర: తనరకటటరర సనత కలమయరర

62
SGA0644980
పపరర: ననగరరజ కలనమలల

87
SGA0230045
పపరర: పరప రరవప జజవరపప

75-168/581

తనడడ:డ జజవరపప
ఇనటట ననన:1-311-23
వయససస:56
లన: పప
75-168/583

90
BQN1392380
పపరర: అపపలననయయడడ ఏనసట

75-168/584

తలల : సనరరతడడ
ఇనటట ననన:1-311-24
వయససస:41
లన: పప
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91
SGA0063883
పపరర: పదనమవత ఎనసట

75-168/585

భరస : అపపలననయయడడ
ఇనటట ననన:1-311-24
వయససస:34
లన: ససస స
94
SGA0831199
పపరర: బయలల యత ఓలలటట

75-168/150

75-168/588

75-167/276

75-168/592

75-168/130

75-168/597

75-168/600

తనడడ:డ ననగరశశ రరరవప
ఇనటట ననన:1-311-46
వయససస:36
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

104
BQN1393149
పపరర: కకషషకలమయరర అరరర

107
BQN1392166
పపరర: శశనవరసరరవప కకట

110
SGA1768621
పపరర: శశనవరసరరవప అనసమకకనడ

113
SGA0230714
పపరర: వవమయలపల ససజజత

75-168/603

116
BQN1391838
పపరర: లకడమవరరరఘవమమ కకలగరన

75-168/593

119
SGA0230755
పపరర: కలగరన సతతవవణణ
తలల : వర పడసరద
ఇనటట ననన:1-311-46
వయససస:35
లన: ససస స

99
SGA1079128
పపరర: కరరమయనటసర శయత

75-167/275

102
BQN2886869
పపరర: దరరయయబ సయతద

75-168/591

105
SGA1768613
పపరర: ససతనరరమయత అరరర

75-168/594

తనడడ:డ గగపరలసరశమ
ఇనటట ననన:1-311-40
వయససస:52
లన: పప
75-168/595

108
BQN1392570
పపరర: ననగమణణ అనసమకకనడ

75-168/596

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1-311-42
వయససస:57
లన: ససస స
75-168/598

111
BQN1391697
పపరర: వననకనట వవమయలపలల

75-168/599

తనడడ:డ రనగదనసస
ఇనటట ననన:1-311-44
వయససస:40
లన: పప
75-168/601

114
SGA0230722
పపరర: వవమయలపల కలమయరర

75-168/602

భరస : వననకనట
ఇనటట ననన:1-311-44
వయససస:35
లన: ససస స
75-168/131

తలల : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1/311/46
వయససస:36
లన: ససస స
75-168/605

75-168/587

భరస : మరర మహహదన దన
ఇనటట ననన:1-311-37
వయససస:54
లన: ససస స

తనడడ:డ రనగదనసస
ఇనటట ననన:1-311-44
వయససస:33
లన: ససస స

తనడడ:డ ససతనరరమయత
ఇనటట ననన:1-311-44
వయససస:64
లన: పప
118
SGA0230052
పపరర: వరపడసరద కకలగరన

75-168/590

తనడడ:డ పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:1-311-42
వయససస:78
లన: పప

తనడడ:డ రనగదనసస
ఇనటట ననన:1-311-44
వయససస:36
లన: పప
115
SGA1768639
పపరర: రనగదనసస వవమయలపలల

101
BQN1392836
పపరర: రహహమయన సయతద

96
SGA0230672
పపరర: కరనతమమ పసససన

భరస : రఖహమన శయత
ఇనటట ననన:1/311-37
వయససస:35
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-311-41-1
వయససస:40
లన: పప

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:1-311-42
వయససస:32
లన: ససస స
112
BQN1392778
పపరర: వరరనజనవయయలల వవమయలపలల

75-168/589

భరస : ససతనరరమయత
ఇనటట ననన:1-311-40
వయససస:47
లన: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1/311/41/1
వయససస:37
లన: ససస స
109
SGA0230698
పపరర: అనసమకకనడ భడమరరనబ

98
SGA1768597
పపరర: సనరపపడడ పసససన

75-168/149

భరస : సనరపపడడ
ఇనటట ననన:1-311-27
వయససస:59
లన: ససస స

తనడడ:డ మరరమహహదన దన
ఇనటట ననన:1-311-37
వయససస:36
లన: పప

తనడడ:డ సయతద రజజక
ఇనటట ననన:1-311-37
వయససస:59
లన: పప
106
BQN1392562
పపరర: నళన కకట

75-168/586

తనడడ:డ రరమయననయయడడ
ఇనటట ననన:1-311-27
వయససస:64
లన: పప

తనడడ:డ హజ శరరశర బబగ మహమమద
ఇనటట ననన:1/311-37
వయససస:52
లన: పప
103
SGA1768605
పపరర: సయతద మరరమహదదనన

95
SGA0225722
పపరర: సతతన పసససన

93
SGA0794751
పపరర: శవ గరనధద ఓలలటట
తనడడ:డ బయలల యత ఓలలటట
ఇనటట ననన:1/311-25
వయససస:29
లన: పప

తనడడ:డ సనరపపడడ
ఇనటట ననన:1-311-27
వయససస:39
లన: పప

భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:1-311-27
వయససస:34
లన: ససస స
100
SGA1079169
పపరర: జమల బబగ మహమమద

75-167/274

తనడడ:డ బయలల యత ఓలలటట
ఇనటట ననన:1/311-25
వయససస:23
లన: పప

తనడడ:డ శశరరమయలల ఓలలటట
ఇనటట ననన:1/311-25
వయససస:48
లన: పప
97
SGA0235739
పపరర: ససతన పసససన

92
SGA1294032
పపరర: రరఘవవనదడ రరవప ఓలలటట

117
BQN1391721
పపరర: ససబబమరరవప కకలగరన

75-168/604

తనడడ:డ ననగరశశ రరరవప
ఇనటట ననన:1-311-46
వయససస:40
లన: పప
75-168/606

120
SGA1348275
పపరర: గరయతడ కకలసరన

75-167/1368

భరస : ననగయత కకలసరన
ఇనటట ననన:1-311-47
వయససస:30
లన: ససస స
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121
SGA0230060
పపరర: ననగయత కకలసరన

75-168/607

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-311-47
వయససస:35
లన: పప
124
SGA1768654
పపరర: వననకటశవరజ కకలసరన

75-168/610

75-168/613

75-168/133

75-168/153

75-168/619

75-168/622

75-168/625

భరస : ఆదదయత
ఇనటట ననన:1-311-65
వయససస:59
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

134
SGA0248401
పపరర: వరలకడమ చపపరపలల

137
SGA0230862
పపరర: మమడడసపటట రరవమమ

140
SGA1768696
పపరర: పపదకకషష మమడడశశటట

143
SGA1768720
పపరర: వననకటరమణ పసలల

75-168/627

146
SGA0225748
పపరర: ఏడడకకనడలల అనగరన

75-168/154

149
SGA0230912
పపరర: సరల రరమలకడమ
భరస : రరమయ
ఇనటట ననన:1-311-66
వయససస:33
లన: ససస స

129
SGA1768662
పపరర: కసన
స రర బబ మమసరన

75-168/615

132
SGA1768670
పపరర: వరపడసరదస గగరరపరరస

75-168/617

135
SGA0225268
పపరర: రరనబబబయ మమడడసపటట

75-168/618

తనడడ:డ పపదన కకషష
ఇనటట ననన:1-311-58
వయససస:34
లన: పప
75-168/620

138
SGA0230896
పపరర: గగళల కకశషషమమ

75-168/621

భరస : బసవయత
ఇనటట ననన:1-311-58
వయససస:35
లన: ససస స
75-168/623

141
SGA1768704
పపరర: నననచరమమ అరవ

75-168/624

భరస : ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:1-311-60
వయససస:74
లన: ససస స
75-168/626

144
BQN1392406
పపరర: జయలకడమ బబలలన

75-168/134

భరస : చనటవననకటసరశమ
ఇనటట ననన:1/311/63/1
వయససస:53
లన: ససస స
75-168/628

తనడడ:డ సనరయత
ఇనటట ననన:1-311-64
వయససస:60
లన: పప
75-168/630

75-168/611

తనడడ:డ కలమయరసరశమ
ఇనటట ననన:1-311-56
వయససస:44
లన: పప

తనడడ:డ లకమయత
ఇనటట ననన:1-311-62
వయససస:54
లన: పప

తనడడ:డ లకమననరరయణ ొొ
ఇనటట ననన:1-311-63-1
వయససస:57
లన: పప
148
SGA1768746
పపరర: మహలకడమ సరలయ

75-168/616

తనడడ:డ రరమయత
ఇనటట ననన:1-311-59
వయససస:64
లన: పప

భరస : వననకట రమన
ఇనటట ననన:1-311-62
వయససస:49
లన: ససస స
145
BQN1392281
పపరర: చనవననకటసరశమ బబలలన

131
SGA0230821
పపరర: ఓలలటట లకడమ కలమయరర

126
SGA0271247
పపరర: ససతనరరమయత బరన

భరస : నరశనహరరవప
ఇనటట ననన:1-311-55
వయససస:59
లన: ససస స

భరస : నననచనరయత
ఇనటట ననన:1-311-58
వయససస:53
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమయత
ఇనటట ననన:1-311-58
వయససస:74
లన: పప
142
SGA1768712
పపరర: నననచనరమమ పసలల

75-168/614

భరస : రమమష
ఇనటట ననన:1/311-58
వయససస:34
లన: ససస స

భరస : పపదన కకషష
ఇనటట ననన:1-311-58
వయససస:57
లన: ససస స
139
SGA1768688
పపరర: నననచనరయత మమడడశశటట

128
BQN1392398
పపరర: అనల కలమయర బబ మమసరన

75-168/609

తనడడ:డ ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:1-311-50-1
వయససస:54
లన: పప

భరస : బయలల యత
ఇనటట ననన:1-311-56
వయససస:48
లన: ససస స

తనడడ:డ బబబయరరవప
ఇనటట ననన:1/311-58
వయససస:38
లన: పప
136
SGA0230847
పపరర: ససబయమలల మమడడశశటట

75-168/132

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:1-311-55
వయససస:39
లన: పప

భరస : వరపడసరద
ఇనటట ననన:1/311/56
వయససస:41
లన: ససస స
133
SGA0247957
పపరర: రమమష చపపరపలల

125
SGA0282749
పపరర: నరసమమ బరన

123
SGA1768647
పపరర: గయనడమమ కకలసరన
భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-311-47
వయససస:59
లన: ససస స

తలల : ససతనరరమయత
ఇనటట ననన:1/311/50/1
వయససస:51
లన: ససస స

భరస : కకషష
ఇనటట ననన:1-311-53
వయససస:72
లన: ససస స
130
BQN1392489
పపరర: రతటకలమయరర గగరరపరరస

75-168/608

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1-311-47
వయససస:48
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-311-47
వయససస:42
లన: పప
127
BQN1393081
పపరర: ససతనరరవమమ పప ససన

122
SGA0230797
పపరర: ననకల లకకమ

147
SGA1768738
పపరర: ననగరశశరమమ అనగరన

75-168/629

భరస : ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:1-311-64
వయససస:54
లన: ససస స
75-168/631

150
SGA0450874
పపరర: పరనడడరనగరరరవప సరలయ

75-168/632

తనడడ:డ మహలకడమ ొొ
ఇనటట ననన:1-311-66
వయససస:42
లన: పప
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151
BQN1393644
పపరర: కకనడయత మయదనసస

75-168/633

తలల : రరమ సరశమ
ఇనటట ననన:1-311-67
వయససస:38
లన: పప
154
SGA1768761
పపరర: బబబ సరగజన వరససరఖడడ

75-168/636

75-168/639

75-168/642

75-168/135

75-168/647

75-168/649

75-168/652

భరస : బబబయ రరవప
ఇనటట ననన:1-311-84
వయససస:39
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
SGA0225292
పపరర: చలయల భబససర రరవప

167
BQN1392638
పపరర: ననగలకకమ చచకరస

170
SGA0231068
పపరర: ననగమణణ చచకరస

173
SGA0231175
పపరర: నరసమమ గయమమడడ

75-168/655

176
SGA0231191
పపరర: సతతవత ఆవపల

75-168/645

179
SGA1418144
పపరర: బబబయరరవప పపటటట
తనడడ:డ గనటయత
ఇనటట ననన:1-311-84
వయససస:69
లన: పప

159
SGA0225276
పపరర: ననగరరజ గగవప

75-168/641

162
SGA1768803
పపరర: వననకటటశశరరరవప మయదనసస

75-168/644

165
SGA0231043
పపరర: అరరణ చలయల

75-168/646

భరస : రవ
ఇనటట ననన:1-311-76
వయససస:33
లన: ససస స
75-168/136

168
BQN1392620
పపరర: శశనవరస రరవప చచకరస

75-168/648

తనడడ:డ ఆదదశశషత
ఇనటట ననన:1-311-78
వయససస:42
లన: పప
75-168/650

171
SGA1768829
పపరర: దసరర చచకరస

75-168/651

భరస : ఆదదశశషత
ఇనటట ననన:1-311-78
వయససస:54
లన: ససస స
75-168/653

174
SGA1768837
పపరర: సరనరరజతన గయమడడ

75-168/654

భరస : రతస యత
ఇనటట ననన:1-311-80
వయససస:54
లన: ససస స
75-168/656

భరస : జగదదశ
ఇనటట ననన:1-311-82
వయససస:33
లన: ససస స
75-168/658

75-168/638

తనడడ:డ రరమసరశమ
ఇనటట ననన:1-311-74
వయససస:49
లన: పప

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-311-80
వయససస:33
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:1-311-82
వయససస:36
లన: పప
178
BQN1392497
పపరర: వజడకలమయరర పపటటట

75-168/643

భరస : వవణయ
ఇనటట ననన:1-311-78
వయససస:41
లన: ససస స

తనడడ:డ కకటయత
ఇనటట ననన:1-311-80
వయససస:63
లన: పప
175
SGA0230227
పపరర: జగదదష ఆవపల

161
SGA1768795
పపరర: రతటమణణ మదనసస

156
SGA0230938
పపరర: చదకకరర సతతవత

తనడడ:డ శవయత
ఇనటట ననన:1-311-73
వయససస:34
లన: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1/311/78
వయససస:36
లన: ససస స

తనడడ:డ ఆదదశశషత
ఇనటట ననన:1-311-78
వయససస:36
లన: పప
172
SGA0230193
పపరర: ననగరశశర రరవప గమమడడ

75-168/640

తనడడ:డ అనజయత
ఇనటట ననన:1-311-76
వయససస:63
లన: పప

తనడడ:డ భబససరరరవప
ఇనటట ననన:1-311-76
వయససస:42
లన: పప
169
SGA0230185
పపరర: వవణయ చచకరస

158
BQN1392687
పపరర: శవయత గగపప

75-168/635

భరస : అపరపరరవప
ఇనటట ననన:1-311-71
వయససస:61
లన: ససస స

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-311-74
వయససస:44
లన: ససస స

భరస : ననగబబబయ
ఇనటట ననన:1/311/76
వయససస:38
లన: ససస స
166
SGA1768811
పపరర: ననగబబబయ చలయల

75-168/637

తనడడ:డ రరఘవయత
ఇనటట ననన:1-311-73
వయససస:65
లన: పప

భరస : శవయత
ఇనటట ననన:1-311-73
వయససస:52
లన: ససస స
163
BQN1393446
పపరర: ససబమలకకమ చలయల

155
SGA1768779
పపరర: వననకటటశశరమమ గగపప

153
SGA0230078
పపరర: భబససరరరవప వరససరఖడడ
తనడడ:డ వరయత
ఇనటట ననన:1-311-68
వయససస:84
లన: పప

భరస : యయగరశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-311-70
వయససస:54
లన: ససస స

తనడడ:డ అపరపరరవప
ఇనటట ననన:1-311-71
వయససస:34
లన: ససస స
160
SGA1768787
పపరర: అనసనయ గగపప

75-168/634

భరస : రరమసరశమ
ఇనటట ననన:1-311-67
వయససస:64
లన: ససస స

భరస : భబససరరరవప
ఇనటట ననన:1-311-68
వయససస:74
లన: ససస స
157
SGA0230961
పపరర: చదకకరర ననగవరన

152
SGA1768753
పపరర: జయలకడమ మయదనసస

177
BQN1391150
పపరర: కకషరషరరరనరరవప పపటటట

75-168/657

తనడడ:డ బబబయరరవప
ఇనటట ననన:1-311-84
వయససస:41
లన: పప
75-168/659

180
BQN1392521
పపరర: ఈసశరరరవప ఘనటబడడ

75-168/660

తనడడ:డ అపరపల రరమయడడ
ఇనటట ననన:1-311-86
వయససస:54
లన: పప
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181
BQN1391978
పపరర: అపపలననయయడడ ఘనటబడడ

75-168/661

తనడడ:డ రరమయలల
ఇనటట ననన:1-311-87
వయససస:55
లన: పప
184
SGA1392646
పపరర: వర రరజజ కలమయర మయదననన

75-168/912

75-167/277

75-168/156

75-168/664

75-168/666

191
SGA0955500
పపరర: ననగ వనశ మయనవపలల

194
SGA1418169
పపరర: గగవరర నరరవప వడల మయడడ

197
SGA0231209
పపరర: పదనమవత మహససవర బటటట

75-168/159

75-168/668

తనడడ:డ గగవరరన రరవప వడల మయడడ
ఇనటట ననన:1-313
వయససస:32
లన: పప

200
SGA0644915
పపరర: కరరరసక వడల మయడడ

భరస : సరనబయత
ఇనటట ననన:1-313-2
వయససస:59
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

192
SGA0235630
పపరర: అచనచయమమ ఉడడమయడడ

75-168/665

195
BQN3348596
పపరర: శశలకకమ ఉడడమయడడ

75-168/667

198
SGA1137470
పపరర: యగ శశ వడల మయడడ

75-168/663

75-168/158

75-167/1254

భరస : సప న బబబయ వడల మయడడ
ఇనటట ననన:1/313
వయససస:26
లన: ససస స
75-168/160

201
SGA1255561
పపరర: యగ శశ వడల పపడడ

203
SGA0230268
పపరర: వడల మయడడ రవ కకరణ

204
SGA1418177
పపరర: ససధనరరణణ వడల మయడడ

తనడడ:డ ససబమయత
ఇనటట ననన:1-313-2
వయససస:64
లన: పప

75-167/279

భరస : కకషషనరరజ
ఇనటట ననన:1/312/2
వయససస:38
లన: ససస స

భరస : సప నబబబయ వడల పపడడ
ఇనటట ననన:1/313
వయససస:26
లన: ససస స

209
SGA1418201
పపరర: సరనబయత ఓరరగనటట

75-163/1

భరస : ససతనరరమరరజ
ఇనటట ననన:1-312
వయససస:69
లన: ససస స

75-168/669

75-168/161

75-168/670

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇనటట ననన:1-313-1
వయససస:44
లన: ససస స
75-168/672

తనడడ:డ సరనబయత
ఇనటట ననన:1-313-2
వయససస:37
లన: పప
75-168/674

189
SGA1323112
పపరర: వననకటటశశర రరవప మయనవపలల

తనడడ:డ రరమ మహన రరవప వడల మయడడ
ఇనటట ననన:1/313
వయససస:27
లన: పప

75-168/671 206
205
SGA1418185
BQN1393131
పపరర: రరమమహనరరవప వడల మయడడ
పపరర: శవ ససబడహమణతన ఓరరగయనటట

208
SGA1418193
పపరర: కకటటశశరమమ ఓరరగనటట

75-168/157

తనడడ:డ గగవరర న
ఇనటట ననన:1-313
వయససస:32
లన: పప

తనడడ:డ పడసరదరరవప
ఇనటట ననన:1-313-1
వయససస:50
లన: పప

186
SGA1254374
పపరర: పపషప వడల మయడడ

తనడడ:డ శరతమలయరరవప మయనవపలల
ఇనటట ననన:1/312
వయససస:43
లన: పప

భరస : వశశననధ రరజ
ఇనటట ననన:1-312-3
వయససస:48
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమ మహన రరవప
ఇనటట ననన:1/313
వయససస:28
లన: పప
202
SGA0063420
పపరర: జయ రరజరశ వడల మయడడ

75-167/278

తనడడ:డ పడసరదరరవప
ఇనటట ననన:1-312-1
వయససస:52
లన: పప

తనడడ:డ ససతనరరమరరజ
ఇనటట ననన:1-312-2
వయససస:42
లన: పప
199
SGA0516393
పపరర: సప న బబబయ వడల మయడడ

188
SGA1295781
పపరర: వననకటటశశర రరవప మయనవపలల

75-168/662

భరస : జయరరజరశ వడల పపడడ
ఇనటట ననన:1/312
వయససస:28
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప మయనవపలల
ఇనటట ననన:1/312
వయససస:23
లన: పప

భరస : గగవరరన రరవప
ఇనటట ననన:1-312-1
వయససస:48
లన: ససస స
196
SGA0230243
పపరర: కకషషనరరజ ఉడడమయడడ

75-168/155

తనడడ:డ శతమల రరవప మయనవపలల
ఇనటట ననన:1/312
వయససస:43
లన: పప

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1/312
వయససస:46
లన: ససస స
193
SGA1418151
పపరర: లకడమ కరనతన వడల మయడడ

185
SGA1169986
పపరర: మలజ అనసరరధ

183
BQN1391994
పపరర: ననరరయణరరవప రరయ
తనడడ:డ ససనదరరరవప
ఇనటట ననన:1-311-91
వయససస:52
లన: పప

భరస : మలజ ననగ రరజ
ఇనటట ననన:1/311-A-6(S S)
వయససస:24
లన: ససస స

భరస : జయ రరజరశ వడల మయడడ
ఇనటట ననన:1/312
వయససస:28
లన: ససస స
190
SGA0282764
పపరర: కకనడమమ మయనవపలల

75-168/137

భరస : ననరరయణరరవప
ఇనటట ననన:1/311/91
వయససస:43
లన: ససస స

తనడడ:డ జయ రరజ మయదననన
ఇనటట ననన:1/311-a-1
వయససస:54
లన: పప
187
SGA1126663
పపరర: పపషప వడల మయడడ

182
BQN1391952
పపరర: లకకమ రరయ

207
SGA0282772
పపరర: అశశన కలమయరర ఓరరగనటట

75-168/673

భరస : శవ ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:1-313-2
వయససస:33
లన: ససస స
75-168/675

210
SGA0373308
పపరర: శవ ననగ బబబయ మదనసన

75-168/676

తనడడ:డ వవనకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-313-94
వయససస:32
లన: పప
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211
SGA1906387
పపరర: లకడమ పసడయ గగలల

75-167/1452

తనడడ:డ లకడమ కరనతనరరవప గగలల
ఇనటట ననన:1/314
వయససస:19
లన: ససస స
214
SGA1418219
పపరర: లకకమకరనతనరరవప గగళక

75-168/679

75-166/1298

భరస : బల ససబడహమణతన చగడవరపప
ఇనటట ననన:1/315-1
వయససస:25
లన: ససస స
220
SGA1056878
పపరర: పడసనటకలమయర పపలవరరస

75-167/282

తనడడ:డ శశనవరస పపలవరరస
ఇనటట ననన:1/315-93
వయససస:22
లన: పప
223
SGA0230284
పపరర: నరరష ఆవపల

75-168/683

75-168/686

75-168/163

75-168/689

తనడడ:డ మనగళ గరరర
ఇనటట ననన:1/321
వయససస:39
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : లకకమ కరనతనరరవప
ఇనటట ననన:1-314-1
వయససస:49
లన: ససస స

తనడడ:డ లకడమ కనఠ రరవప
ఇనటట ననన:1/314B
వయససస:26
లన: ససస స

75-166/1311
218
SGA1920024
పపరర: శవ బల ససబడహమణతన
చగడవరపప
తనడడ:డ పదమ కరశవ రరవప చగడవరపప
ఇనటట ననన:1/315-1
వయససస:31
లన: పప

219
SGA1291749
పపరర: దనలపరరస గనగర భవన
భరస : వననకటటశశరరలల
ఇనటట ననన:1/315-1
వయససస:75
లన: ససస స

221
SGA1044189
పపరర: పవన కలమయర చనతల

222
SGA0225326
పపరర: పపరష చనదడ రరవప ఆవపల

75-167/2

224
SGA1418243
పపరర: భబగతలకడమ ఆవపల

227
SGA0231316
పపరర: శవగనగ కపపపర

230
SGA0727646
పపరర: కరశవ ననగ రరజ యరశబబ యన

233
SGA1418268
పపరర: హరననధరరవప యరశబబ యన

75-168/691

236
SGA1418284
పపరర: కరమమశశరర యరశబబ యన

75-168/684

239
SGA0490706
పపరర: లకడమ గయనడవతస న
భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1/321
వయససస:33
లన: ససస స

75-167/281

75-168/682

225
SGA1418250
పపరర: ననగరరజ ఆవపల

75-168/685

తనడడ:డ నననచనరయత
ఇనటట ననన:1-317
వయససస:59
లన: పప
75-168/162

228
SGA0230300
పపరర: శశనవరసరరవప కపపపర

75-168/687

తనడడ:డ రరమసరశమ
ఇనటట ననన:1-318-1
వయససస:46
లన: పప
75-168/164

231
SGA0225847
పపరర: శశషగరరరరరవప యరశబబ యన

75-168/688

తనడడ:డ రరఘవవనదడ రరవప
ఇనటట ననన:1-318-2
వయససస:49
లన: పప
75-168/690

234
SGA1179969
పపరర: అఖల శలయ

75-167/283

తనడడ:డ పరనడడరనగ రరవప శలయ
ఇనటట ననన:1/319
వయససస:21
లన: ససస స
75-168/692

భరస : రరఘవవనదడ రరవప
ఇనటట ననన:1-319
వయససస:69
లన: ససస స
75-168/165

75-167/280

తనడడ:డ ననగరరజ
ఇనటట ననన:1-317
వయససస:36
లన: పప

తనడడ:డ రరఘవవనదడ రరవప
ఇనటట ననన:1-318-2
వయససస:44
లన: పప

భరస : శశషగరరర రరవప
ఇనటట ననన:1-319
వయససస:45
లన: ససస స
238
SGA0490698
పపరర: వననకటటశశరరరవప గయనడవతస న

216
SGA1072719
పపరర: గగలల టట ఏన వ డక జయశశ

తనడడ:డ శశష గరరర రరవప యరశబబ యన
ఇనటట ననన:1/318-2
వయససస:26
లన: పప

భరస : హరరననథ రరవప
ఇనటట ననన:1-318-2
వయససస:38
లన: ససస స
235
SGA1418276
పపరర: ననగమణణ యరశబబ యన

75-168/680

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1/318/1
వయససస:39
లన: ససస స

భరస : రరమసరశమ
ఇనటట ననన:1/318-2
వయససస:64
లన: ససస స
232
SGA0231340
పపరర: శశకళ యరశబబ యన

215
SGA1418227
పపరర: భయలకడమ గగళక

భరస : ననగరరజ
ఇనటట ననన:1-317
వయససస:51
లన: ససస స

తనడడ:డ బబబయరరవప
ఇనటట ననన:1-318
వయససస:36
లన: పప
229
SGA0231381
పపరర: వనజజకమమ కపపపర

75-168/678
213
SGA0878662
పపరర: శవ రరమ కకషష పడసరద కనచరల
పలల
తనడడ:డ బబబయ రరవప కనచరల పలల
ఇనటట ననన:1-314
వయససస:43
లన: పప

తనడడ:డ కకషష చనతల
ఇనటట ననన:1//315-a
వయససస:22
లన: పప

తనడడ:డ ననగరరజ
ఇనటట ననన:1-317
వయససస:33
లన: పప
226
SGA0230292
పపరర: బబజశనకర ఆమయదనలపలల

75-168/677

భరస : రవనదడ బబబయ
ఇనటట ననన:1-314
వయససస:41
లన: ససస స

తనడడ:డ వరయత
ఇనటట ననన:1-314
వయససస:54
లన: పప
217
SGA1919604
పపరర: వర భవన చగడవరపప

212
SGA0231241
పపరర: రతట కలమయరర బబసర

237
SGA1418292
పపరర: వననకటకకషరషరరవప తలలపపల

75-168/693

తనడడ:డ పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:1-320
వయససస:54
లన: పప
75-168/166

240
SGA0235747
పపరర: ననగ వననకట లకడమససరరఖ
పనడనడజ
తనడడ:డ నరససనహరరవప రరవప
ఇనటట ననన:1-321
వయససస:35
లన: ససస స

75-168/694
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241
SGA1294230
పపరర: ననగలకడమ మక

75-167/1255

తనడడ:డ బబబయరరవప మక
ఇనటట ననన:1/321/1
వయససస:21
లన: ససస స
244
SGA1096288
పపరర: శశనవరస రరవప మపసదదవ

75-167/284

75-167/1256

75-168/697

75-168/170

75-168/701

75-168/702

75-168/704

భరస : ననగరరజ
ఇనటట ననన:1-326
వయససస:35
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

254
SGA1418342
పపరర: రరజరశశరర ఆతతసరర

257
SGA0059501
పపరర: మహమమద హబబయలల బబగ

260
SGA1418383
పపరర: శశఖరరరజ దదసస

263
BQN3192663
పపరర: రమయదదవ జజగర

75-167/1196

266
SGA0818676
పపరర: శనకర రరవప నకకక

75-168/699

269
SGA1175678
పపరర: తతట ససబయమలల
భరస : పపరష చనదడ రరవప
ఇనటట ననన:1/326-6
వయససస:76
లన: ససస స

249
SGA1418318
పపరర: వననకట లకడమ పనడనడజ

75-168/696

252
SGA1379023
పపరర: వననకటటశశరరల నకలస

75-168/169

255
SGA1418359
పపరర: శశనవరసరరవప ఆతతసరర

75-168/700

తనడడ:డ పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:1-323-1
వయససస:48
లన: పప
75-73/3

258
BQN3348620
పపరర: అనసపమ దదసస

75-168/171

భరస : శశఖరరరజ
ఇనటట ననన:1/324/1
వయససస:36
లన: ససస స
75-168/703

261
BQN1393545
పపరర: వననకట రమయదదవ గగగర

75-168/172

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:1/324/2
వయససస:53
లన: ససస స
75-87/3

264
SGA1036607
పపరర: ససబడమణణతశశర రరవప తతట

75-168/913

తనడడ:డ నననచనరయత తతట
ఇనటట ననన:1/325
వయససస:38
లన: పప
75-167/1197

తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప నకకక
ఇనటట ననన:1-326
వయససస:35
లన: పప
75-168/706

75-167/286

తనడడ:డ సనరత ననరరయణ రరవప నకలస
ఇనటట ననన:1/322-2
వయససస:67
లన: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1/324-A1
వయససస:43
లన: ససస స

భరస : శనకర రరవప నకకక
ఇనటట ననన:1-326
వయససస:32
లన: ససస స
268
SGA0235762
పపరర: యగ లకడమ నకకక

75-168/698

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-324-1
వయససస:44
లన: పప

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1-324-2
వయససస:65
లన: పప
265
SGA0818635
పపరర: ననగ శశ రనగ నకకక

251
SGA1418334
పపరర: నరశనహరరవప పనడనడజ

246
SGA1171016
పపరర: ననగ మణణ మపసదదవ

భరస : నరశనహరరవప
ఇనటట ననన:1-322
వయససస:46
లన: ససస స

తనడడ:డ సననవపలయల
ఇనటట ననన:1/323-3-11
వయససస:35
లన: పప

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-324-1
వయససస:62
లన: ససస స
262
BQN1393495
పపరర: ననగరశశరరరవప గగగర

75-168/695

భరస : రరధనకకషష
ఇనటట ననన:1-323-1
వయససస:46
లన: ససస స

తనడడ:డ పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:1-323-1
వయససస:51
లన: పప
259
SGA1418375
పపరర: బడమరరనబ దదసస

248
SGA1418300
పపరర: లకకమపడసనటరరణణ పనడనడజ

75-168/168

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1/321-8
వయససస:46
లన: ససస స

తనడడ:డ లకమణరరవప
ఇనటట ననన:1-322
వయససస:54
లన: పప

తనడడ:డ వరయత
ఇనటట ననన:1/323
వయససస:83
లన: పప
256
SGA1418367
పపరర: రరధనకకషష ఆతతసరర

75-167/285

భరస : సరనబశవ రరవప
ఇనటట ననన:1-322
వయససస:44
లన: ససస స

తనడడ:డ లకమణరరవప
ఇనటట ననన:1-322
వయససస:49
లన: పప
253
SGA1166123
పపరర: ఆతతసరర పరనడడరనగరరరవప

245
SGA1096379
పపరర: పడవణ మపసదదవ

243
SGA1377787
పపరర: సరయ ధన లకడమ మక
భరస : బబబయ రరవప మక
ఇనటట ననన:1/321/1
వయససస:49
లన: ససస స

తనడడ:డ శశనవరస రరవప మపసదదవ
ఇనటట ననన:1/321-8
వయససస:24
లన: పప

తనడడ:డ శశనవరస రరవప మపసదదవ
ఇనటట ననన:1/321-8
వయససస:26
లన: పప
250
SGA1418326
పపరర: సరనబశవరరవప పనడనడజ

75-168/167

తనడడ:డ బబబయరరవప
ఇనటట ననన:1/321/1
వయససస:24
లన: ససస స

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:1/321-8
వయససస:51
లన: పప
247
SGA1096494
పపరర: ననగ సరయ రరన మపసదదవ

242
SGA1031608
పపరర: మక ననగలకడమ

267
BQN1393628
పపరర: ననగరరజ నకలస

75-168/705

తనడడ:డ పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:1-326
వయససస:37
లన: పప
75-168/173

270
SGA1418391
పపరర: మయణణకతన గగగర

75-168/707

భరస : ససబబమ రరవప
ఇనటట ననన:1-327
వయససస:69
లన: ససస స
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75-166/290 272
271
SGA1161579
SGA1092923
పపరర: వర వననకట సరయరరన ఆతతసరర
పపరర: పవన కలయతణ ఆతతసరర

తలల : రరజరశశరర ఆతతసరర
ఇనటట ననన:1/328
వయససస:26
లన: పప

తనడడ:డ రరధకకషష
ఇనటట ననన:1/328
వయససస:23
లన: పప

75-167/1199 275
274
SGA0867889
SGA0231407
పపరర: పపరరషమ ఝయనస రరణణ నకకక
పపరర: గనగ సరయ కలమయరర నకకక

భరస : మలల కరరరరన రరవప నకకక
ఇనటట ననన:1-328
వయససస:32
లన: ససస స
75-168/710

భరస : రరమశరససససలల
ఇనటట ననన:1-328
వయససస:64
లన: ససస స
75-168/713

తనడడ:డ సనరతననరరయణ
ఇనటట ననన:1-328
వయససస:69
లన: పప
75-168/175

భరస : మహనననగరరజ
ఇనటట ననన:1/330
వయససస:38
లన: ససస స
75-167/290

భరస : కకటటశశర రరవప కకమమనబబ యన
ఇనటట ననన:1/330-1
వయససస:76
లన: ససస స
75-167/293

75-167/288

75-168/176

75-168/714

తనడడ:డ వవనకటటశశర రరవప నకలస
ఇనటట ననన:1-330-1
వయససస:31
లన: పప

75-168/712

282
SGA1396480
పపరర: దకకయణణ బలల

75-167/289

285
SGA1418441
పపరర: మహనననగరరజ నకలస

75-168/715

75-167/291 288
75-167/292
287
SGA0802885
SGA0802893
పపరర: లకడమ నరసమమ కకమమనబబ యన
పపరర: వర ననగరరజ కకమమనబబ యన

290
SGA1165745
పపరర: మమడ సరయ

తనడడ:డ పడసరద కకమమనబబ యన
ఇనటట ననన:1/330-1
వయససస:26
లన: పప
75-167/294

293
SGA0955823
పపరర: నకలస భబరత

296
SGA1418458
పపరర: వనపదదవమమ నకలస

299
SGA0271551
పపరర: వననకటటశశరరరవప కకటటట
తనడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1/331
వయససస:57
లన: పప

291
SGA0802810
పపరర: పడసరద కకమమనబబ యన

75-167/1200

తనడడ:డ కకటటశశర రరవప కకమమనబబ యన
ఇనటట ననన:1-330-1
వయససస:49
లన: పప
75-168/177

294
BQN1392257
పపరర: వననకటటశశరరరవప తతట

75-168/716

తనడడ:డ రరఘవయత
ఇనటట ననన:1-330-1
వయససస:47
లన: పప
75-168/718

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-330-1
వయససస:64
లన: ససస స
75-167/1451

279
SGA1418425
పపరర: మలల ఖయరరరనరరవప నకలస

తనడడ:డ నరశనహసరశమ
ఇనటట ననన:1-330
వయససస:46
లన: పప

భరస : నకలస రరధన కకషష
ఇనటట ననన:1/330-1
వయససస:28
లన: ససస స
75-168/717

75-168/709

భరస : వననకటటశశర రరవప బలల
ఇనటట ననన:1/330
వయససస:52
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1/330-1
వయససస:21
లన: పప

భరస : నననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1/330/1
వయససస:44
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
SGA0225870
పపరర: దసరరరరరవప నకలస

276
SGA0373787
పపరర: ఝయనసస రరన పపరరషమయ

తనడడ:డ రరమశరససససలల
ఇనటట ననన:1-328
వయససస:45
లన: పప

భరస : పడసరద కకమమనబబ యన
ఇనటట ననన:1/330-1
వయససస:44
లన: ససస స

తనడడ:డ రమణ
ఇనటట ననన:1/330-1
వయససస:22
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప కకటటట
ఇనటట ననన:1-331
వయససస:18
లన: పప

75-168/711

తనడడ:డ మనగమమ
ఇనటట ననన:1-330
వయససస:67
లన: పప

286
SGA0802786
పపరర: మయణణకతన కకమమనబబ యన

298
SGA1906379
పపరర: ఇమయనసయయల కకటటట

281
SGA0802992
పపరర: వననకట లకడమ ఆవపల

75-167/1198

తనడడ:డ మలల కరరరరన రరవప
ఇనటట ననన:1-328
వయససస:33
లన: ససస స

భరస : రరమయరరవప ఆవపల
ఇనటట ననన:1/329
వయససస:58
లన: ససస స

283
BQN1393412
పపరర: ననగమణణ నకలస

295
SGA0600586
పపరర: ఆనజనవయయలల నకలస

75-168/708

తనడడ:డ రరమశరససససలల
ఇనటట ననన:1-328
వయససస:42
లన: పప

280
SGA1418433
పపరర: రరమశరససససలల నకలస

292
BQN1393420
పపరర: అనసనరత తతట

278
SGA1418417
పపరర: కకషప ర బబబయ నకలస

273
SGA0867871
పపరర: మలల కరరరరన రరవప నకకక
తనడడ:డ రరమశరససససలల నకకక
ఇనటట ననన:1-328
వయససస:43
లన: పప

భరస : కకషప ర బబబయ
ఇనటట ననన:1-328
వయససస:33
లన: ససస స

277
SGA1418409
పపరర: రరమ పపణతవత నకలస

289
SGA1071547
పపరర: మమడ వర పడసరద

75-167/287

297
SGA1418466
పపరర: వననకటటశశరరరవప నకలస

75-168/719

తనడడ:డ నరశనహసరశమ
ఇనటట ననన:1-330-1
వయససస:74
లన: పప
75-168/178

300
SGA0282913
పపరర: బయజర కకటటట

75-168/179

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1/331
వయససస:50
లన: ససస స
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301
BQN1393396
పపరర: వరలకడమ నకలస

75-168/720

భరస : శశనవసరరవప
ఇనటట ననన:1-331
వయససస:40
లన: ససస స
304
BQN2881290
పపరర: దసరరరరరవప న కలస

75-168/723

75-168/725

75-168/914

308
SGA1418490
పపరర: లకడమ నకలస

311
SGA0993345
పపరర: శశ షపపన కకకకసలగడడ

75-167/1202

314
SGA0982991
పపరర: వననకటటశశరమమ తతనగల

తనడడ:డ నరససనహ రరవప
ఇనటట ననన:1/333-b
వయససస:22
లన: పప
75-168/728

320
SGA0490789
పపరర: ఉష రరణణ పనచకరల

తనడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1/338
వయససస:21
లన: పప
75-168/731

భరస : వరయత
ఇనటట ననన:1-339
వయససస:43
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

326
SGA1418516
పపరర: బబపనయత పనచకరల

75-168/181

329
SGA1418532
పపరర: ననగససబడహమణతన పనచకర
తనడడ:డ వరయత
ఇనటట ననన:1-339
వయససస:47
లన: పప

309
SGA1079193
పపరర: గగగర శశ వలల

75-167/295

312
SGA0842295
పపరర: ఏడడకకనడలల కకకకసలగడడ

75-167/1201

315
SGA1111442
పపరర: టటనర అలయ నరరసనహ రరవప

75-167/297

తనడడ:డ అమమయత
ఇనటట ననన:1/333-B
వయససస:48
లన: పప
75-168/727

318
SGA0516401
పపరర: అననష కనభన

75-168/182

తనడడ:డ బడహమ రరజ
ఇనటట ననన:1/337
వయససస:28
లన: ససస స
75-168/183

321
SGA1100247
పపరర: కరళళశశర రరవప జరరగయ

75-168/184

తనడడ:డ రనగరరరవప
ఇనటట ననన:1/338
వయససస:53
లన: పప
75-168/729

324
SGA0313809
పపరర: జగననటహనరరవప పనచకరల

75-168/730

తనడడ:డ బపనరరవప
ఇనటట ననన:1-338
వయససస:36
లన: పప
75-168/732

తనడడ:డ హనసమనతరరవప
ఇనటట ననన:1-338
వయససస:64
లన: పప
75-168/734

75-168/724

తనడడ:డ ససబబమరరవప కకకకసలగడడ
ఇనటట ననన:1-333
వయససస:51
లన: పప

భరస : కరళళశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-338
వయససస:48
లన: ససస స

భరస : బబపన రరవప
ఇనటట ననన:1-338
వయససస:62
లన: ససస స
328
SGA1418524
పపరర: ననగమణణ పనచకరల

75-167/296

భరస : జగన మహన రరవప
ఇనటట ననన:1/338
వయససస:31
లన: ససస స

75-168/185 323
322
SGA1108729
SGA0231498
పపరర: ననగ సరయ దటట కలమయర జరరగయ
పపరర: లకడమ పదమ జరరగయ

306
BQN1392356
పపరర: బబలకకటటశశరరరవప నకలస

తనడడ:డ ననగ రరజ
ఇనటట ననన:1/332-2
వయససస:23
లన: ససస స

భరస : హహమ ససనదర రరవప
ఇనటట ననన:1-335
వయససస:35
లన: ససస స

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1-337
వయససస:79
లన: ససస స

325
SGA1418508
పపరర: లకకమ సరగజ పనచకరల

75-168/726

భరస : నరససనహరరవప తతనగల
ఇనటట ననన:1/333
వయససస:43
లన: ససస స

75-168/915 317
316
SGA1122159
SGA0282780
పపరర: టటనర అలయ డడడడఓ సరయ కలమయర
పపరర: వరయయనడ ననగ ససధ

75-168/722

తనడడ:డ కకషషమయరరస
ఇనటట ననన:1-332-1
వయససస:77
లన: పప

తనడడ:డ ఎడడకకనడలల కకకకసలగడడ
ఇనటట ననన:1/333
వయససస:22
లన: ససస స

భరస : ఏడడకకనడలల కకకకసలగడడ
ఇనటట ననన:1-333
వయససస:49
లన: ససస స

319
BQN3348638
పపరర: గకహలకడమ నకలస

75-168/180

భరస : బబల కకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-332-1
వయససస:69
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగ రరజ
ఇనటట ననన:1/332-2
వయససస:20
లన: పప
313
SGA0842303
పపరర: వమల కలమయరర కకకకసలగడడ

305
SGA0282921
పపరర: ఝయనస నకలస

303
SGA1418482
పపరర: వరరనజనవయయలల నకలస
తనడడ:డ కకషషమయరరస
ఇనటట ననన:1-331
వయససస:69
లన: పప

భరస : పవన కలమయర
ఇనటట ననన:1/332-1
వయససస:34
లన: ససస స

తనడడ:డ బబల కకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-332-1
వయససస:37
లన: పప
310
SGA1122340
పపరర: గగగర వననకట సరయ కకరణ

75-168/721

తనడడ:డ వరరనజనవయయలల
ఇనటట ననన:1-331
వయససస:45
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-332
వయససస:37
లన: పప
307
SGA0225896
పపరర: పవన కలమయర నకస

302
SGA1418474
పపరర: శశనవరసరరవప నకలస

327
BQN3348646
పపరర: గరరరజరశశరర చగడడబబ యన

75-168/733

భరస : ననగభయషణన
ఇనటట ననన:1-339
వయససస:53
లన: ససస స
75-168/735

330
SGA0063438
పపరర: రరజరష చగడడబబ యన

75-168/186

తనడడ:డ ననగబయషణన చగడడబబ యన
ఇనటట ననన:1/339-1
వయససస:35
లన: పప

Page 13 of 79

మచలపటనస నగర పలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-32
331
SGA0063446
పపరర: వననకట మహహశ చగడడ బబ యన

75-168/736

తనడడ:డ ననగభయషణన
ఇనటట ననన:1-339-1
వయససస:35
లన: పప
334
SGA0715419
పపరర: శశరరమ మహశవరభతత
స

75-168/738

75-162/4

75-168/742

341
BQN2881878
పపరర: మధససనదనరరవప చకరస

75-168/745

344
SGA0867863
పపరర: భమమశ బబ లయల

భరస : పడసరద
ఇనటట ననన:1/345
వయససస:50
లన: ససస స

347
SGA0271288
పపరర: పడసరద బబ లయల

తనడడ:డ శవరరమకకషరషరరవప
ఇనటట ననన:1-346
వయససస:39
లన: పప

తనడడ:డ శవ రరమ కకషష రరవప కరజజ
ఇనటట ననన:1-346
వయససస:39
లన: పప
355
SGA1834365
పపరర: అకలరర ఈశశర శశవనత

తనడడ:డ బయలల యత పపలవరరర
ఇనటట ననన:1-347/1
వయససస:27
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

353
SGA0231555
పపరర: ససతన రరకకమణణ కరజజ

75-166/150

356
SGA1891688
పపరర: సతత శశ కకరసన అకలరర

75-167/298

359
SGA0393348
పపరర: రతనటకర పపలపరరస
తనడడ:డ బయలల యత
ఇనటట ననన:1-347-1
వయససస:33
లన: పప

339
SGA0282798
పపరర: నలయల లకడమ

75-168/741

342
BQN2887040
పపరర: సరమయమ జతలకడమ చకరస

75-168/744

345
SGA0801309
పపరర: దసరరరశ శశ దతస బబ లయల

75-167/1203

తనడడ:డ మహన రరవప బబ లయల
ఇనటట ననన:1-345
వయససస:28
లన: పప
75-168/746

348
SGA0854274
పపరర: రరజవ లకడమ కరజజ

75-167/1204

భరస : రవకలమయర కరజజ
ఇనటట ననన:1-346
వయససస:36
లన: ససస స
75-168/748

75-168/749
351
SGA0880329
పపరర: సతత ననరరయణ రవ కలమయర
కజ
తనడడ:డ ససవర రరమ కకషష రరవప కజ
ఇనటట ననన:1-346
వయససస:43
లన: పప

75-168/751

354
SGA1420595
పపరర: రరజరరజరశశరర కరజ

75-168/752

భరస : లకకమనరససనహన
ఇనటట ననన:1-347
వయససస:69
లన: ససస స
75-167/1441

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:1/347-1
వయససస:18
లన: ససస స
75-168/753

75-162/3

భరస : మధససనదన రరవప
ఇనటట ననన:1-343-1
వయససస:59
లన: ససస స

తనడడ:డ .శవ రరమ కకషష రరవప
ఇనటట ననన:1-346-A
వయససస:37
లన: ససస స

తనడడ:డ అకలరర శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:1/347-1
వయససస:19
లన: పప
358
SGA0649949
పపరర: నవన బబబయ పపలవరరర

75-168/743

తనడడ:డ శవరరమకకషరషరరవప
ఇనటట ననన:1-346
వయససస:39
లన: పప
75-168/750

336
SGA1003011
పపరర: అవపల రమత

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1-343
వయససస:53
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇనటట ననన:1-345
వయససస:57
లన: పప

75-168/747 350
349
BQN1393610
BQN1393685
పపరర: వనశమయరళమహనరరవప కరజ
పపరర: చనదడశశఖర కరజ

352
SGA1223288
పపరర: శశనవరస చనదడ శశఖర కరజజ

75-168/740

తనడడ:డ పడసరద బబ లయల
ఇనటట ననన:1/345
వయససస:31
లన: పప
75-168/187

75-167/1437

తనడడ:డ అవపల ససబమ రరవప
ఇనటట ననన:1/343
వయససస:27
లన: ససస స

తనడడ:డ గనగరధరరరవప
ఇనటట ననన:1-343-1
వయససస:64
లన: పప

భరస : రమమష బబబయ
ఇనటట ననన:1-343-2
వయససస:49
లన: ససస స
346
BQN3348653
పపరర: బబబసశరరజతన బబ లయల

75-168/739

భరస : నరససనహ రరవప
ఇనటట ననన:1-343
వయససస:78
లన: ససస స

భరస : గనగరధర రరవప
ఇనటట ననన:1-343
వయససస:80
లన: ససస స
343
SGA1420587
పపరర: వజయలకడమ చకరస

335
SGA0727075
పపరర: రవ కలమయర మహశవరభతత
స

338
SGA0231522
పపరర: అనసనయమమ నకకక

333
SGA1889328
పపరర: ససనత ఉడడమయడడ
తనడడ:డ కకషషన రరజ వపడడ మయడడ
ఇనటట ననన:1-339-2
వయససస:20
లన: ససస స

తనడడ:డ వశశననధరరజ మహశవరభతత
స
ఇనటట ననన:1-339-2
వయససస:30
లన: పప

తనడడ:డ అవపల ససబమ రరవప
ఇనటట ననన:1/343
వయససస:25
లన: ససస స
340
SGA1420579
పపరర: ఆళళశర తనయయరమమ చకరస

75-168/737

తనడడ:డ వననకట రతటన
ఇనటట ననన:1-339-1
వయససస:66
లన: పప

తనడడ:డ వశశననధరరజ మహశవరభతత
స
ఇనటట ననన:1-339-2
వయససస:27
లన: పప
337
SGA1003029
పపరర: అవపల లకడమ దదపసస

332
SGA0063503
పపరర: ననగభయషణన చగడడబబ యన

357
SGA0395178
పపరర: రమణమమ పపలవరరస

75-168/188

భరస : బయలల యత
ఇనటట ననన:1/347-1
వయససస:60
లన: ససస స
75-168/754

360
SGA0393462
పపరర: చనటపరప రరవప పపలపరరస

75-168/755

తనడడ:డ బయలల యత
ఇనటట ననన:1-347-1
వయససస:36
లన: పప
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361
SGA1114305
పపరర: ఏచ వ ఆర రరఘవ రరవప
వనకననరర
తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప వనకననరర
ఇనటట ననన:1/348
వయససస:52
లన: పప

75-167/299

364
SGA1420603
పపరర: హరరవననకటరఘయపతరరఘవ
రరవప
తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-348
వయససస:52
లన: పప

75-168/758

367
SGA1420611
పపరర: వరలకడమ కకలయల

75-168/760

75-167/919

75-167/1205

75-168/192

75-168/193

భరస : రరజశశఖర
ఇనటట ననన:1/353
వయససస:27
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-168/189

374
SGA0077941
పపరర: సనజజత ఆకకరర

377
SGA0077917
పపరర: మయధవరరవప ఆకకరర

380
SGA1420637
పపరర: పదమససశల తలపపలల

75-159/3

383
SGA1228063
పపరర: అమలలశశరర పపలవరరస

75-168/190

386
SGA0369629
పపరర: రరనబబబయ కకరరటట

75-168/764

389
BQN2886554
పపరర: లకడమ తలలపపల
భరస : ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:1/353
వయససస:41
లన: ససస స

75-168/763

372
SGA1052539
పపరర: ఈశశర కలమయర తలలపపల

75-159/2

375
SGA0600735
పపరర: జజతత బబ మయమసరన

75-168/191

378
SGA0077925
పపరర: శశనవరసరరవప ఆకకరర

75-168/765

తనడడ:డ మయధవరరవప
ఇనటట ననన:1-350
వయససస:43
లన: పప
75-168/766

381
SGA0373209
పపరర: చఞఞఖచయత బబమన

75-168/767

తనడడ:డ లకమమమయయయ
ఇనటట ననన:1-351-1
వయససస:31
లన: పప
75-167/307

384
SGA1182740
పపరర: అమలలశశరర పపలవరరస

75-168/194

భరస : జతదనదడ బబబయ
ఇనటట ననన:1/351-1-13
వయససస:28
లన: ససస స
75-168/769

తనడడ:డ సరవతడమమ
ఇనటట ననన:1-352-2
వయససస:50
లన: పప
75-167/309

369
SGA0231613
పపరర: ససబమలకడమ మయళలపపడడ

భరస : లకడమ శశనవరస రరవప బబ మయమసరన
ఇనటట ననన:1/350
వయససస:31
లన: ససస స

భరస : జతదనదడ బబబయ పపలవరరస
ఇనటట ననన:1/351-1-13
వయససస:28
లన: ససస స
75-168/768

75-168/759

తలల : ససశల దదవ తలలపపల
ఇనటట ననన:1/350
వయససస:22
లన: పప

భరస : నననచనరయత
ఇనటట ననన:1-351
వయససస:69
లన: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-352
వయససస:40
లన: ససస స
388
SGA1111392
పపరర: కకననథన జజతతతత

371
SGA1123884
పపరర: కలపనన కకలయల

366
SGA0232314
పపరర: రరనబబబయ మయళలపపడడ

భరస : రరనబబబయ
ఇనటట ననన:1-349-1
వయససస:39
లన: ససస స

తనడడ:డ ససబమయత
ఇనటట ననన:1-350
వయససస:77
లన: పప

తనడడ:డ వర బడహమన పపలవరరస
ఇనటట ననన:1-351-1-13
వయససస:29
లన: పప
385
BQN2886992
పపరర: లకడమశరరదభవరన తలలపపల

75-168/761

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1/350
వయససస:37
లన: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1/351
వయససస:47
లన: ససస స
382
SGA1183367
పపరర: జతదనదడ బబబయ పపలవరరస

368
SGA1420629
పపరర: రరధనకకషష కకలయల

75-168/757

తనడడ:డ రరజరనదడ పడసరద
ఇనటట ననన:1-349-1
వయససస:44
లన: పప

భరస : రరమమహన రరవప కకలయల
ఇనటట ననన:1/349-2
వయససస:38
లన: ససస స

భరస : నననచనరయత అతతమరర
ఇనటట ననన:1/350
వయససస:51
లన: ససస స
379
BQN2886984
పపరర: ససశల దదవ తలలపపల

75-167/306

తనడడ:డ వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:1-349-1
వయససస:66
లన: పప

భరస : బసవయత బలవనతరరవపల
ఇనటట ననన:1-350
వయససస:70
లన: ససస స
376
SGA0600776
పపరర: ననగ లకడమ అతతమరర

365
SGA1163682
పపరర: పడకరశ బబబయ మయలల పపడడ

363
BQN2886976
పపరర: అనటపపరష వవకననరర
భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-348
వయససస:70
లన: ససస స

తనడడ:డ రనబబబయ మయలల పపడడ
ఇనటట ననన:1/349-1
వయససస:22
లన: పప

తనడడ:డ రరఢ కకషష మయరరస
ఇనటట ననన:1/349-2
వయససస:43
లన: పప
373
SGA0802869
పపరర: రరమ లకడమ బలవనతరరవపల

75-168/756

భరస : రరఘవరరవప
ఇనటట ననన:1-348
వయససస:47
లన: ససస స

భరస : రరధనకకషరష
ఇనటట ననన:1-349-1
వయససస:59
లన: ససస స
370
SGA1826197
పపరర: కకలల రరమ మహన రరవప

362
BQN2886968
పపరర: లకకమరరజతన వవకననరర

387
SGA1072891
పపరర: కకననథన పరరశత

75-167/308

భరస : కర వ ఏస ఆర పడసరద
ఇనటట ననన:1/353
వయససస:48
లన: ససస స
75-168/195

390
SGA0655045
పపరర: దదలప కలమయర కకననథన

75-168/196

తనడడ:డ కర వ యస ఆర పడసరద కకననథన
ఇనటట ననన:1/353
వయససస:29
లన: పప
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391
BQN2881571
పపరర: ససబడహమణతన తలలపపల

75-168/770

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-353
వయససస:46
లన: పప
394
SGA0230326
పపరర: శశనవరసరరవప కకరరటట

75-168/771

75-168/774

75-168/777

401
SGA0063636
పపరర: రరధనకకశషష నకలస

404
SGA0645103
పపరర: రతట మమనక చదపపరర
భరస : శశనవరస చదపపరర
ఇనటట ననన:1/354-B55
వయససస:29
లన: ససస స

406
SGA0727554
పపరర: రరఘవవనదడ రరవప డొకలస

407
SGA0727620
పపరర: సనరర బబబయ డొకలస

75-168/203

తనడడ:డ శశనవరస రరవప డొకలస
ఇనటట ననన:1/355
వయససస:28
లన: పప

భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:1-355
వయససస:69
లన: ససస స
412
SGA1302827
పపరర: ననగయలల పప తనబబ యన
భరస : దసరర పడసరద పప తనబబ యన
ఇనటట ననన:1/355/4
వయససస:31
లన: ససస స
415
SGA1420736
పపరర: ససతమమ డొకలస

75-168/786

భరస : సప మయత
ఇనటట ననన:1-355-4
వయససస:74
లన: ససస స
418
SGA1096569
పపరర: అజయ కలమయర మపసదదవ
తనడడ:డ బబపస రరజ మపసదదవ
ఇనటట ననన:1/355-6
వయససస:25
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-167/311

75-168/776

75-168/778

402
BQN2881167
పపరర: పపరష చనదడ శశఖర రరవప
నకలస
తనడడ:డ రరధనససబడమణతన నకలస
ఇనటట ననన:1/354-4
వయససస:41
లన: పప

75-168/199

75-168/201

405
SGA0231688
పపరర: రమయదదన మపసదదన

75-168/202

భరస : పపరషచనదడరరవప
ఇనటట ననన:1/355
వయససస:36
లన: ససస స
75-168/204

408
BQN2887008
పపరర: ననగమణణ మపసదదవ

75-168/779

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1-355
వయససస:39
లన: ససస స

75-168/782 411
410
SGA1420694
SGA1420702
పపరర: వననకటటశశరమమ కకమమబబ యన
పపరర: వననకటటశశర రరవప కకమమనబబ

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-355-3
వయససస:50
లన: ససస స
75-167/310

75-168/773

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1-353-5
వయససస:69
లన: ససస స

తనడడ:డ శశనవరస రరవప డొకలస
ఇనటట ననన:1/355
వయససస:27
లన: పప
75-168/780

396
SGA1420652
పపరర: ససతనరరవమమససకలస
భరస : రరధనససబడహమన
ఇనటట ననన:1-353-4
వయససస:56
లన: ససస స

తనడడ:డ దసరరరరరవప
ఇనటట ననన:1-354-3
వయససస:48
లన: పప
75-168/200

75-168/198

75-168/775 399
398
SGA0230359
SGA1420660
పపరర: సతష బబబయ కకమమన బబ యన
పపరర: ననగరశశరమమ కకణతన

భరస : పపరష చనదడ శశఖర రరవప నకలస
ఇనటట ననన:1/354-4
వయససస:32
లన: ససస స

409
SGA1420686
పపరర: లలతకలమయరర మపసదదవ

75-168/772

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-353-5
వయససస:32
లన: పప

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1-353-5
వయససస:54
లన: పప
403
SGA0282947
పపరర: హరరక నకలస

395
SGA1420645
పపరర: సరవతడమమ కకరరటట

393
SGA0231670
పపరర: అరరణకలమయరర కకరరటట
భరస : రరనబబబయ
ఇనటట ననన:1/353/2
వయససస:47
లన: ససస స

భరస : సరనబససవరరవప
ఇనటట ననన:1-353-2
వయససస:68
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకట శవ రరమపడసరద
ఇనటట ననన:1-353-5
వయససస:33
లన: పప
400
SGA1420678
పపరర: వననకటశవరరమపడసరద కకణత

75-168/197

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1/353/2
వయససస:36
లన: ససస స

తనడడ:డ సరనబశవరరవప
ఇనటట ననన:1-353-2
వయససస:42
లన: పప
397
SGA0230342
పపరర: రరజశశఖర కకణతన

392
SGA0231654
పపరర: రరధనకలమయరర కకరరటట

413
SGA1420710
పపరర: ఓకరరన మపసదదవ

తనడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-355-3
వయససస:54
లన: పప
75-168/784

414
SGA1420728
పపరర: కరమమశశరర డొకలస

భరస : రరమకకషరష
ఇనటట ననన:1-355-4
వయససస:42
లన: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1-355-4
వయససస:46
లన: ససస స

75-168/787
416
SGA0600511
పపరర: రరమయనజనవయయలల పతన
బబ యన
తనడడ:డ జజనకక రరమయత పప తన బబ యన
ఇనటట ననన:1-355-5
వయససస:26
లన: పప

417
SGA1420744
పపరర: శవననగమణణ మపసదదవ
భరస : బబపసరరజ
ఇనటట ననన:1-355-5
వయససస:43
లన: ససస స

419
SGA1092949
పపరర: రరఘవ మపసదదవ

420
SGA0655037
పపరర: రరఘవ మపసదదవ

తనడడ:డ బబపస రరజ మపసదదవ
ఇనటట ననన:1/355-6
వయససస:25
లన: పప

75-168/783

75-167/1257

75-168/785

75-168/788

75-168/781

తనడడ:డ బబపస రరజ మపసదదవ
ఇనటట ననన:1-355/6
వయససస:27
లన: పప
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75-168/789 422
75-168/790 423
421
BQN2881704
SGA1420751
BQN2881274
పపరర: జజనకకరరమయత పప తనబబ యన
పపరర: వజయ కలమయరర పప తనబబ యన
పపరర: దసరరరపడసరద పప తనబబ యన

తనడడ:డ నరససనహ రరవప
ఇనటట ననన:1-355-6
వయససస:55
లన: పప
424
SGA1420769
పపరర: వననకటరతటన పప తనబబ యన

భరస : జజనకకరరమయత
ఇనటట ననన:1-355-6
వయససస:51
లన: ససస స
75-168/792

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-355-7
వయససస:56
లన: ససస స
427
BQN2886182
పపరర: ననగమణణ వవనతస ల

75-168/793

75-168/796

428
SGA1420777
పపరర: చనటమమ వవనతస ల

431
BQN2881464
పపరర: బబ గరశశరరరవప సరలయ

75-167/313

434
SGA1303791
పపరర: ననగలకడమ ననగళల

భరస : సతతననరయణ
ఇనటట ననన:1/360
వయససస:49
లన: ససస స
75-167/315

భరస : ససతనరరమయలల
ఇనటట ననన:1/360-4
వయససస:56
లన: ససస స
442
SGA1338078
పపరర: గగవరరన గగళక

75-167/316

75-167/1207

75-168/797

432
SGA0741893
పపరర: ననగలకడమ ననగళల

75-167/314

భరస : సతతననరయణ
ఇనటట ననన:1/360
వయససస:79
లన: ససస స
75-168/207

438
SGA0644857
పపరర: రరబక సరల

441
SGA1171552
పపరర: శలయ ఏసస దదవకమమ

75-168/208

75-168/210

444
SGA0645384
పపరర: రరమ ససజజత గగళక
భరస : వననకట చలపత గగళక
ఇనటట ననన:1/360-5
వయససస:46
లన: ససస స

446
SGA0982967
పపరర: శశఖర రరవప వననటట ల

447
SGA0982975
పపరర: దసరర వననటట ల

449
SGA0983007
పపరర: భవరన పప తబబ యన

75-168/798

75-168/209

భరస : ససత రమయలల
ఇనటట ననన:1/360-4
వయససస:36
లన: ససస స

భరస : శవ రరమ కకషష వషత
ష మయలల కల
ఇనటట ననన:1/360-5
వయససస:33
లన: ససస స

75-168/214
448
SGA0982959
పపరర: మధససనదనరరవప
పప తనబబ యన
తనడడ:డ జజనకక రరమయత పప తనబబ యన
ఇనటట ననన:1/360-9
వయససస:24
లన: పప

75-167/312

75-168/205
435
BQN2886653
పపరర: వననకట రమణమమ దదవనబబ యన

440
SGA1037084
పపరర: ససతన రరమయలల సరలయ

తనడడ:డ శశ రరమయలల వననటట ల
ఇనటట ననన:1/360-7
వయససస:33
లన: పప

75-168/795

భరస : అమమరరజ ననగళల
ఇనటట ననన:1/360
వయససస:31
లన: ససస స

భరస : బబ గరశశర రరవప సరల
ఇనటట ననన:1-360
వయససస:29
లన: ససస స

తనడడ:డ శశ రరమయలల
ఇనటట ననన:1-360-7
వయససస:33
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

429
SGA1420785
పపరర: రరనబబబయ వవనతస ల

తనడడ:డ సతతననరరయణ దదవనబబ యన
ఇనటట ననన:1/360
వయససస:27
లన: పప

443
SGA0645368
పపరర: ననగ వరణణ వషత
ష మయలల కల

75-167/1369

తనడడ:డ శశరరమయలల
ఇనటట ననన:1-355-10
వయససస:44
లన: పప

తనడడ:డ నననచనరయత సరలయ
ఇనటట ననన:1/360-4
వయససస:69
లన: పప

తనడడ:డ చలపత గగళక
ఇనటట ననన:1/360-5
వయససస:22
లన: పప
445
SGA1135516
పపరర: వనట అలయ శశఖర రరవప

75-168/794

భరస : అమమరరజ ననగళల
ఇనటట ననన:1/360
వయససస:30
లన: ససస స

75-168/206 437
436
BQN2886679
SGA0655029
పపరర: మనగతనయయరర దదవనబబ యన
పపరర: ననగ రరజ దదవనబబ యన

426
SGA1127687
పపరర: ససరరబబబయ వవనఠరలయ
తనడడ:డ రరమయమబఊ వవనఠరలయ
ఇనటట ననన:1-355-10
వయససస:26
లన: పప

తనడడ:డ ససతనరరమయడడ
ఇనటట ననన:1-355-13
వయససస:36
లన: పప

తనడడ:డ నననచనరయత
ఇనటట ననన:1/360
వయససస:32
లన: పప

439
SGA1067917
పపరర: శలయ యయససదదవకమయమ

75-167/1206

భరస : శశరరమయలల
ఇనటట ననన:1-355-10
వయససస:84
లన: ససస స

తనడడ:డ వరయత
ఇనటట ననన:1-355-10
వయససస:89
లన: పప
433
SGA1079201
పపరర: శలయ ససత రమయలల

తనడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-355-7
వయససస:36
లన: పప

తనడడ:డ రరన బబబయ
ఇనటట ననన:1-355-10
వయససస:23
లన: పప

భరస : రరనబబబయ
ఇనటట ననన:1-355-10
వయససస:42
లన: ససస స
430
SGA1420793
పపరర: శశరరమయలల వవనతస ల

425
SGA1362573
పపరర: వనననట తల దసరర రరవప

75-168/791

75-168/212

75-168/211

75-168/213

భరస : శశఖర రరవప వననటట ల
ఇనటట ననన:1/360-7
వయససస:23
లన: ససస స
75-168/215

భరస : రరమయనజనవయయలల పప తనబబ యన
ఇనటట ననన:1/360-9A
వయససస:23
లన: ససస స

450
SGA0395210
పపరర: ననగ వననకట ససబమ లకడమ
ననబయరర
భరస : వ. వ. యస గయపరస
ఇనటట ననన:1/362
వయససస:46
లన: ససస స

75-168/216
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451
SGA0393512
పపరర: వరవననకటసప మమశశరగయపస
ననబయరర
తనడడ:డ జగననటథగయపరస
ఇనటట ననన:1-362
వయససస:54
లన: పప
454
SGA1229491
పపరర: నరహరరశశటట వననకట ననగఖనదడ
పడసరద
తనడడ:డ వవణయ గగపరల రరవప
ఇనటట ననన:1-362-1
వయససస:68
లన: పప
457
SGA1262526
పపరర: మహన కకషష శలన

75-168/799

75-167/1370

75-168/219

455
SGA0587305
పపరర: ననబయరర జయ సనరరతణణ

75-168/804

భరస : ననగరనదడ పడసరద లనగన
ఇనటట ననన:1/362-1
వయససస:33
లన: ససస స

458
SGA0063826
పపరర: అనటపపరష గగగయ

459
SGA0230375
పపరర: శశ కకషష కడవలకకలలల

461
SGA1475326
పపరర: వననకటనరసమమ గగపరల

తనడడ:డ శవ రరమ గనటబ రరవప గరరల పరటట
ఇనటట ననన:1/364
వయససస:79
లన: పప

భరస : రరమ మహన రరవప గరరల పరటట
ఇనటట ననన:1/364
వయససస:78
లన: ససస స

466
SGA1303700
పపరర: ససషమ వరనకక

467
BQN1393248
పపరర: శశనవరస రరవప గరరల పరటట

తనడడ:డ కకషష మయరళమహన రరవప వరనకక
ఇనటట ననన:1/364-1
వయససస:26
లన: ససస స

తనడడ:డ శవరరమగనటబ రరవప
ఇనటట ననన:1-364-1
వయససస:64
లన: పప

469
SGA1420827
పపరర: ధనలకడమ గరరల పరటట

470
BQN2886513
పపరర: ససబమలకడమ కరజజ

75-168/808

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1-364-1
వయససస:59
లన: ససస స

భరస : ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:1-365
వయససస:79
లన: ససస స

తనడడ:డ కకషష మయరరస
ఇనటట ననన:1-366-1
వయససస:72
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

473
SGA1368190
పపరర: లనగన ససబడమణతన

75-168/225

476
SGA1422310
పపరర: పదనమవత లనగన

75-74/2

479
SGA0236075
పపరర: వరవననకటకకషష లనగన
తనడడ:డ వరనట
ఇనటట ననన:1-366-1
వయససస:42
లన: పప

75-168/803

462
SGA1420801
పపరర: ససధనకర శశవణన

75-168/805

తనడడ:డ పపరష చనదడ రరవప
ఇనటట ననన:1-363-1
వయససస:49
లన: పప
75-168/221

465
SGA1302819
పపరర: నవన గగడ వరనకక

75-167/317

తనడడ:డ కకషష మహన రరవప వరనకక
ఇనటట ననన:1/364-1
వయససస:24
లన: పప
75-168/806

468
SGA0271304
పపరర: అశశకకలమయర గగరల పరటట

75-168/807

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:1-364-1
వయససస:35
లన: పప
75-168/223

471
BQN2881407
పపరర: ననగరశశర సప మయయజలల కరజ

75-168/809

తనడడ:డ ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:1-365
వయససస:57
లన: పప
75-167/318

474
SGA0282962
పపరర: సరయ శరరష లనగన

75-168/224

భరస : వననకట కకషష
ఇనటట ననన:1/366
వయససస:38
లన: ససస స
75-168/811

భరస : భబససరరరవప
ఇనటట ననన:1-366
వయససస:59
లన: ససస స
75-168/813

75-168/218

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-363
వయససస:50
లన: పప

తనడడ:డ రరమ రరవప
ఇనటట ననన:1/366
వయససస:37
లన: పప

భరస : ససబడహమణతన లనగన
ఇనటట ననన:1/366
వయససస:32
లన: ససస స
478
SGA0230391
పపరర: వరనట లనగన

75-168/802

భరస : సప మయయజలల
ఇనటట ననన:1/365
వయససస:47
లన: ససస స
75-168/810

75-168/801

456
SGA1200872
పపరర: సతతవత లనగన

తనడడ:డ ననబయరర ఎన ఎన వ యస గయపరస
ఇనటట ననన:1/362-1
వయససస:27
లన: ససస స

75-168/220 464
463
BQN1393255
SGA1420819
పపరర: రరమ మహన రరవప గరరల పరటట
పపరర: రతటమయల గరరల పరటట

475
SGA0867582
పపరర: శశశలజ లనగన

75-168/217

భరస : నననచనరయత
ఇనటట ననన:1/363-1
వయససస:69
లన: ససస స

75-168/222

453
SGA0835902
పపరర: శవయత పపలకకనడ

తనడడ:డ వరబడహమ చనరరతలల పపలకకనడ
ఇనటట ననన:1-362
వయససస:66
లన: పప

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-362-4
వయససస:50
లన: ససస స

భరస : శశకకషట
ఇనటట ననన:1-363
వయససస:46
లన: ససస స

472
BQN2886505
పపరర: లలత కరజ

75-168/800

భరస : శవయత పపలకకనడ
ఇనటట ననన:1-362
వయససస:59
లన: ససస స

తనడడ:డ శశనవరసరరవప శలన
ఇనటట ననన:1/362-2
వయససస:28
లన: పప
460
SGA0231746
పపరర: పరరశత కడవకకలలల

452
SGA0835555
పపరర: పరరశత పపలకకనడ

477
SGA1422328
పపరర: భబససర రరవప లనగన

75-168/812

తనడడ:డ కకషషమయరరస
ఇనటట ననన:1-366
వయససస:64
లన: పప
75-168/814

480
SGA1422336
పపరర: వజయలకడమ లనగన

75-168/815

భరస : వరనట
ఇనటట ననన:1-366-1
వయససస:76
లన: ససస స
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75-167/1420 482
481
SGA1876952
BQN2881787
పపరర: వననకట లకడమ నననచరమమ లనగన
పపరర: వననకటకకషరష లనగన

తనడడ:డ ససతనరరమయ లనగన
ఇనటట ననన:1/366-2
వయససస:37
లన: ససస స
484
SGA1422351
పపరర: నరశనహ రరవప లనగన

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:1-366-2
వయససస:42
లన: పప
75-168/818

తనడడ:డ కకషషమయరరస
ఇనటట ననన:1-366-2
వయససస:70
లన: పప
487
BQN2886760
పపరర: పదనమవత జరరగయ

485
SGA1422369
పపరర: రమయదదవ లనగన

75-168/226

488
SGA1229384
పపరర: రరఘవమమ సప మయరరపరటట
భరస : కకషష సప మయరరపరటట
ఇనటట ననన:1/369
వయససస:55
లన: ససస స

75-168/227
490
SGA0727083
పపరర: వననకట ససబడమణత సరయ దతస
కజ
తనడడ:డ ననగ మహన కజ
ఇనటట ననన:1/369
వయససస:26
లన: పప

491
SGA0231787
పపరర: శశశలజ కరజ
భరస : మహనరరవప
ఇనటట ననన:1-369
వయససస:50
లన: ససస స

493
SGA1422393
పపరర: మహన కరజ

494
SGA1227982
పపరర: రరఘవమమ సప మయరర పటట

75-168/823

తనడడ:డ రరమలనగరశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-369
వయససస:54
లన: పప

భరస : అనకయతశరససస స
ఇనటట ననన:1-371
వయససస:69
లన: ససస స
499
SGA0727596
పపరర: దసరర అనటన

75-168/819

497
SGA0600644
పపరర: ససకనత కరరరమయరర

500
SGA0802463
పపరర: దసరర అనటన

486
SGA1422377
పపరర: రరమయరరవప లనగన

75-167/320
489
SGA1307677
పపరర: కరజజ శశ అననత కరరరసకరయ సనరత
తదజ దత
తనడడ:డ కరజజ ననగ మయరళమహన
ఇనటట ననన:1/369
వయససస:23
లన: పప

75-168/821

492
SGA1422385
పపరర: కమల కరజ

75-163/2

495
SGA0231845
పపరర: సప మరరపరటట రరజరశశరర

75-168/228

498
SGA0675829
పపరర: దసరర భవరన కరరరమయరర

75-167/321

501
BQN3348687
పపరర: అనటపపరష రమమ అనటన

502
SGA0063453
పపరర: సతతననరరయణ అనటన

503
SGA1422419
పపరర: ససదరరన రరవప అనటన

504
BQN1393651
పపరర: అజయ కలమయర అలయ

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:1-374-1
వయససస:38
లన: పప
508
SGA0063941
పపరర: శవకలమయరర ఆలయ
భరస : అజయ కలమయర
ఇనటట ననన:1-375
వయససస:35
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-168/829

తనడడ:డ సతతననటరరయణ
ఇనటట ననన:1-373-1
వయససస:62
లన: పప
75-168/831

506
SGA1422427
పపరర: శశషతకలమయరర ఆలయ

509
SGA1255405
పపరర: యమయననలకకమ నరరషసమణ శశటట
తనడడ:డ ననగఖనదడ పడసరద నరరషసమణ శశటట
ఇనటట ననన:1/376
వయససస:21
లన: ససస స

75-168/827

75-168/830

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:1-374-1
వయససస:38
లన: పప
75-168/832

భరస : సతతననరయణన
ఇనటట ననన:1-374-1
వయససస:56
లన: ససస స
75-168/834

75-168/229

తనడడ:డ వరరర కలమయర కరరరమయరర
ఇనటట ననన:1/372-1
వయససస:26
లన: ససస స

భరస : ససదరరనరరవప
ఇనటట ననన:1-373-1
వయససస:56
లన: ససస స

505
BQN1393669
పపరర: యస.డక.వ కలమయర అలయ

75-168/824

భరస : సప మరరపరటట ననరరయణ
ఇనటట ననన:1-369-9
వయససస:36
లన: ససస స

భరస : ననగవననకటససవరసతతననరరయయణ అనటన
ఇనటట ననన:1/373-1
వయససస:28
లన: ససస స

తనడడ:డ ససధరరన రరవప
ఇనటట ననన:1-373-1
వయససస:37
లన: పప

75-168/822

భరస : రరమలనగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-369
వయససస:82
లన: ససస స

భరస : ననగ వననకట శవసతతననరరయయణ అనటన
ఇనటట ననన:1-373వయససస:28
లన: ససస స
75-168/828

75-168/820

75-167/319

తనడడ:డ వజడ కలమయర కరరరమయరర
ఇనటట ననన:1/372-1
వయససస:27
లన: ససస స
75-168/826

75-168/817

తనడడ:డ కకషషమయరరస
ఇనటట ననన:1-366-3
వయససస:69
లన: పప

భరస : కకషష సప మయరర పటట
ఇనటట ననన:1/369-9
వయససస:56
లన: ససస స
75-168/825

483
SGA1422344
పపరర: బబబసరవతడ లనగన
భరస : నరససణణ నరరవప
ఇనటట ననన:1-366-2
వయససస:54
లన: ససస స

భరస : రరమయరరవప
ఇనటట ననన:1-366-3
వయససస:54
లన: ససస స

భరస : శవననగవరపడసరద
ఇనటట ననన:1/368
వయససస:47
లన: ససస స

496
SGA1422401
పపరర: అనటపపరరష నమమగడడ

75-168/816

507
SGA1422435
పపరర: సతతననరరయణ ఆలయ

75-168/833

తనడడ:డ కకషరషరరవప
ఇనటట ననన:1-374-1
వయససస:62
లన: పప
75-168/230

510
SGA1203918
పపరర: ననగశశ కకటటట

75-168/835

భరస : వననకట కకషషయత కకటటట
ఇనటట ననన:1-376
వయససస:35
లన: ససస స
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511
SGA1203926
పపరర: వననకట కకషషయత కకటటట

75-168/836

తనడడ:డ ససతన రరమయత కకటటట
ఇనటట ననన:1-376
వయససస:37
లన: పప
514
SGA1834522
పపరర: గనగమమ యయరపరప

75-165/610

భరస : ఆదదననరరయణ యయరపరప
ఇనటట ననన:1-376-3
వయససస:57
లన: ససస స
517
SGA0393660
పపరర: ఆదదననరరయణ యరపర

75-168/839

75-168/842

75-168/232

తనడడ:డ శశనవరస రరవప టబటబ
ఇనటట ననన:1/378-1-B
వయససస:25
లన: పప
526
BQN1393941
పపరర: నరససనహరరవప ఆతతసరర

75-168/843

75-168/846

532
SGA1422468
పపరర: వరరనజనవయయలల ఆతతసరర

75-168/849

521
SGA1019249
పపరర: పవన కలమయర తచలల యకలల

75-168/852

75-167/1258

524
SGA1015130
పపరర: సరయ కలమయర బబవశశటట

525
SGA1111525
పపరర: దసరర ననగ శనకర తచలలకలల

530
SGA1422443
పపరర: కకషరషకలమయరర ఆతతసరర

533
SGA0231985
పపరర: శశదదవ ఆతతసరర

536
SGA1422476
పపరర: వససనధరరదదవ ఆతతసరర

539
SGA0232058
పపరర: రమయదదవ కకనడపలల
తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1-380
వయససస:36
లన: ససస స

75-168/841

522
SGA0736829
పపరర: ననజనన
తనడడ:డ జలల
ఇనటట ననన:1-378-1
వయససస:29
లన: ససస స

527
SGA0232009
పపరర: లకడమ ఆతతసరర

75-168/231

519
BQN1392612
పపరర: సమరకలమయర మయతదస వ

తనడడ:డ బల వననకటటశశర రరవప తచలల యకలల
ఇనటట ననన:1/378
వయససస:25
లన: పప
75-167/1259

75-167/1208

75-167/1209

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప తచలలకలల
ఇనటట ననన:1-379
వయససస:22
లన: పప
75-168/844

528
SGA0373241
పపరర: బబలయ కకశశర తచలల యకలల

75-168/845

తనడడ:డ బబల వవనకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-379
వయససస:32
లన: పప
75-168/847

531
SGA1422450
పపరర: శశనవరస రరవప ఆతతసరర

75-168/848

తనడడ:డ వరరనజనవయయలల
ఇనటట ననన:1-379
వయససస:44
లన: పప
75-168/850

534
BQN2886570
పపరర: రరధదక అనసమయ కకనడ

75-168/851

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-379-1
వయససస:37
లన: ససస స
75-168/853

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-379-1
వయససస:45
లన: ససస స
75-168/855

516
SGA1392695
పపరర: ఉషరరణణ యరశపప

తనడడ:డ కకషషమయచనరరతలల
ఇనటట ననన:1-377
వయససస:47
లన: పప

భరస : వర ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:1-379వయససస:43
లన: ససస స

తనడడ:డ వరరనజనవయయలల
ఇనటట ననన:1-379-1
వయససస:48
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-168/840

భరస : వరరనజనవయయలల
ఇనటట ననన:1-379
వయససస:64
లన: ససస స

తనడడ:డ ససబమయత
ఇనటట ననన:1-379
వయససస:69
లన: పప

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:1-380
వయససస:49
లన: ససస స

518
SGA0393694
పపరర: ససరరష యరపర

75-168/838

భరస : ఆనజనవయయలల యరశపప
ఇనటట ననన:1/376-3
వయససస:32
లన: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:1-379
వయససస:36
లన: ససస స

529
SGA0373266
పపరర: బబలయ వవనకటటశశర రరవప
తచలల యకలల
తనడడ:డ పరనడడరనగ రరవప
ఇనటట ననన:1-379
వయససస:52
లన: పప

538
SGA0232033
పపరర: వననకటటశశరమమ కకనడపలల

75-166/459

తనడడ:డ ఏడడకకనడలల బబవశశటట
ఇనటట ననన:1/378-2
వయససస:23
లన: పప

తనడడ:డ వరరనజనవయయలల
ఇనటట ననన:1-379
వయససస:42
లన: పప

535
SGA0230441
పపరర: కకటటశశర రరవప ఆతతసరర

515
SGA1834449
పపరర: శరరష యరశపప

513
SGA0064063
పపరర: ననగ వననకట పపషరపవత కకటట
భరస : ససతనరరమయత
ఇనటట ననన:1-376-2
వయససస:71
లన: ససస స

తనడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇనటట ననన:1-376-3
వయససస:31
లన: పప

భరస : కకషరషమయచనరరతలల
ఇనటట ననన:1-377
వయససస:79
లన: ససస స
523
SGA1136027
పపరర: శవ కకరణ టబటబ

75-168/837

భరస : ససరరష యరశపప
ఇనటట ననన:1-376-3
వయససస:30
లన: ససస స

తనడడ:డ కమమయత
ఇనటట ననన:1-376-3
వయససస:55
లన: పప
520
SGA0231936
పపరర: రరజతలకడమ మయతదస వ

512
SGA1204072
పపరర: ననగ వననకట లత కలమయరర
యరశపప తత
భరస : సనరత భగవరన యరశపప తత
ఇనటట ననన:1-376-1
వయససస:44
లన: ససస స

537
SGA0230466
పపరర: ససబబమ రరవప కకనడవలల

75-168/854

తనడడ:డ వననకయత
ఇనటట ననన:1-380
వయససస:61
లన: పప
75-168/856

540
SGA0328070
పపరర: శశనవరస రరవప కకనడపలల

75-168/857

తనడడ:డ ససబబమ రరవప
ఇనటట ననన:1-380
వయససస:38
లన: పప
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541
SGA1422484
పపరర: నననచనరమమ పనడలనవన

75-168/858

భరస : పరనకరలరరవప
ఇనటట ననన:1-380
వయససస:69
లన: ససస స
544
BQN1393032
పపరర: లకడమ కడవకకలలల

75-168/234

75-166/1280

75-167/325

75-167/1261

75-167/1450

భరస : భబససర రరవప సమమమట
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:60
లన: ససస స
559
SGA0490839
పపరర: భబగత లకడమ మమడడశశటట

75-168/237

75-168/240

భరస : ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:43
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-167/326

554
SGA1891431
పపరర: మహన సరయ కలమయర
పరనసగనటట
తనడడ:డ ననరరయణరరవప పరనసగనటట
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:19
లన: పప
557
SGA0282970
పపరర: కమల కలమయరర అనసమకకనడ

560
SGA0871559
పపరర: ననగరశశర రరవప పప లయగణణ

563
SGA1340140
పపరర: వననకటటశశరరవప మమడడశశటట

75-168/861

566
SGA0230490
పపరర: అనజనవయయలల చలనచలన

75-167/1439

569
SGA0232082
పపరర: గగళక కరమమశశరమమ
భరస : గగళక రనగరరరవప
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:76
లన: ససస స

549
SGA1051606
పపరర: కకషష అనసమయ కకనడ

75-167/324

552
SGA1227404
పపరర: సతశ రరమయలపరటట

75-167/1260

555
SGA1893544
పపరర: వననకమమ పప టట
ల రర

75-167/1443

భరస : రమమశ పప టట
ల రర
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:41
లన: ససస స
75-168/235

558
SGA0490805
పపరర: ససరరఖ మమడడశశటట

75-168/236

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:28
లన: ససస స
75-168/238

561
SGA1114172
పపరర: కకషష అనసమకకనడ

75-168/239

తనడడ:డ పడసరద రరవప
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:46
లన: పప
75-168/241

564
SGA1341908
పపరర: ననగరరజ కకట

75-168/242

తనడడ:డ శవరజ కకట
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:28
లన: పప
75-168/862

తనడడ:డ కకటయత
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:51
లన: పప
75-168/864

75-166/1273

తనడడ:డ సహదదవపడడ రరమయలపరటట
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:22
లన: పప

తనడడ:డ చనటకకషష మమడడశశటట
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:23
లన: పప

తనడడ:డ మమడడశశటట చన కకషష
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:35
లన: పప
568
SGA0232074
పపరర: దసరర పప టట
ల రర

551
SGA1150648
పపరర: అలన బ మహమమద

546
SGA1888908
పపరర: ససగరశవ పప టట
ల రర

తనడడ:డ పడసరద రరవప అనసమయ కకనడ
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:46
లన: పప

తనడడ:డ నరససనహ రరవప పప లయగణణ
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:61
లన: పప

తనడడ:డ శవరజ కకట
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:26
లన: పప
565
SGA0225953
పపరర: మమడడశశటట ననగరరజ

75-167/323

భరస : కకషష
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:36
లన: ససస స

భరస : ననగ రరజ
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:30
లన: ససస స
562
SGA1335215
పపరర: సరనబశవరరవప కకట

548
SGA0817496
పపరర: గగరర కలపరరస

75-168/859

తనడడ:డ రమమశ పప టట
ల రర
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:20
లన: పప

భరస : అబయనల సమమద మహమమద
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:65
లన: ససస స

తనడడ:డ సహదదవపడడ రరవపలపరటట
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:20
లన: పప
556
SGA1906205
పపరర: ననగ మణణ సమమమట

75-168/860

భరస : ననగరరజ కలపరరస
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:36
లన: ససస స

తనడడ:డ సహదదవపడడ
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:20
లన: పప
553
SGA1227420
పపరర: పడభయ కలమయర రరవపలపరటట

545
SGA0369645
పపరర: సతతననరరయణ నకలస

543
BQN2881175
పపరర: శశనవరసరరవప పనడలనవన
తనడడ:డ ననరరయణరరవప
ఇనటట ననన:1-380-1
వయససస:47
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-380-71-2
వయససస:39
లన: పప

తనడడ:డ ససబమరరవప పప టట
ల రర
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:44
లన: పప
550
SGA1091040
పపరర: పడభయ కలమయర రరవపలపరటట

75-168/233

భరస : శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:1/380/1
వయససస:41
లన: ససస స

భరస : నననచనరయత
ఇనటట ననన:1/380/2
వయససస:43
లన: ససస స
547
SGA1894088
పపరర: రమమశ పప టట
ల రర

542
BQN2886059
పపరర: అరరణకలమయరర పనడలనవన

567
SGA0230532
పపరర: మమడడశశటట చనట కకషష

75-168/863

తనడడ:డ మమడడశశటట రరమయత
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:61
లన: పప
75-168/865

570
SGA0369652
పపరర: ఏడడకకనడలల పప టట
ల రర

75-168/866

తనడడ:డ వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:46
లన: పప
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571
SGA0373829
పపరర: భయలకకమ వవనటటలక

75-168/867

భరస : పపదన గనగయత
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:61
లన: ససస స
574
SGA1422518
పపరర: వననకటటశశర రరవప అనసమకకన

75-168/870

575
SGA1422526
పపరర: పడసరదస అనసమకకనడ

75-167/327

578
BQN1392828
పపరర: జయబయతలయ చగపపరపప

581
SGA0395582
పపరర: ననగ రతటన మమడ

తనడడ:డ వర వననకట పడసరద చగపపరపప
ఇనటట ననన:1/381-1
వయససస:30
లన: పప

భరస : ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:1/381-1
వయససస:65
లన: ససస స

583
SGA0232090
పపరర: బబబమన నననచనరమమ

584
SGA0232116
పపరర: బబ బబమన లకడమ

75-168/872

భరస : లకరక
ఇనటట ననన:1-381/1
వయససస:44
లన: ససస స
586
SGA0230581
పపరర: రరణయగయనట రరజరష

75-168/879

75-168/882

75-166/1289

తనడడ:డ శలన పరమమశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-381-1-6
వయససస:56
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-168/249

593
SGA1260884
పపరర: కలమయరర యడల

75-168/875

596
SGA0727513
పపరర: వర బబబయ మలల పపడడ

75-168/873

599
SGA1877745
పపరర: పరరశత కకపపపల
తనడడ:డ వననకటననరరయణ కకపపపల
ఇనటట ననన:1/381-1-10
వయససస:55
లన: ససస స

579
BQN1392992
పపరర: పదనమవత చగపపరపప

75-168/244

582
SGA0938209
పపరర: ఝనస జజగర

75-168/250

585
BQN1392844
పపరర: వరవననకట పడసరద చగపపరపప

75-168/878

తనడడ:డ వరరరఘవయత
ఇనటట ననన:1-381-1
వయససస:56
లన: పప
75-168/880

588
SGA0373837
పపరర: భయ దదవ బబబమన

75-168/881

భరస : చదనచయత
ఇనటట ననన:1-381-1
వయససస:30
లన: ససస స
75-168/883

591
SGA1422542
పపరర: రనగర రరవప చలనచలన

75-168/884

తనడడ:డ కకటయత
ఇనటట ననన:1-381-1
వయససస:67
లన: పప
75-168/251

594
SGA0225359
పపరర: మమడడసపటట వననకటటశశర రరవప

75-168/874

తనడడ:డ కకషష
ఇనటట ననన:1-381/1/2
వయససస:32
లన: పప
75-168/252

తనడడ:డ వననకటటసశరరల మలల పపడడ
ఇనటట ననన:1/381-1-3
వయససస:53
లన: పప
75-168/885

75-168/976

భరస : రనగరరరవప జజగర
ఇనటట ననన:1/381-1
వయససస:32
లన: ససస స

భనధసవప: ససబమ రరవప యడల
ఇనటట ననన:1/381-1-2
వయససస:65
లన: ససస స

తనడడ:డ బసవయత
ఇనటట ననన:1-381/1/2
వయససస:35
లన: పప
598
SGA0369678
పపరర: శలన వననకటటశశర రరవప

590
SGA1422534
పపరర: మహలకడమ చలనచలన

576
SGA1901693
పపరర: సరయ పడసనట పప నసగనటట

భరస : పడసరద
ఇనటట ననన:1/381/1
వయససస:51
లన: ససస స

భరస : రనగరరరవప
ఇనటట ననన:1-381-1
వయససస:64
లన: ససస స

భరస : ననగనజనవయయలల
ఇనటట ననన:1/381-1-1-30
వయససస:27
లన: ససస స
595
SGA0316760
పపరర: మకలరరవప బనడడ

75-168/243

తనడడ:డ లవయత
ఇనటట ననన:1-381-1
వయససస:51
లన: పప

భరస : దసరరర శనకర
ఇనటట ననన:1-381-1
వయససస:29
లన: ససస స
592
SGA1915412
పపరర: ననగమలలల శశరర బనడడ

587
SGA0230631
పపరర: బబబమన లకమయత

75-168/869

తనడడ:డ ననరరయణ పప నసగనటట
ఇనటట ననన:1/381
వయససస:21
లన: ససస స

భరస : దసరర రరవప
ఇనటట ననన:1-381/1
వయససస:35
లన: ససస స

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:1-381-1
వయససస:32
లన: పప
589
SGA0395327
పపరర: తరరపతమమ చలనచలన

75-168/871

తనడడ:డ పడసరద
ఇనటట ననన:1/381/1
వయససస:35
లన: ససస స
75-168/248

573
SGA1422500
పపరర: కకషష అనసమకకనడ
తనడడ:డ పడసరదస
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:42
లన: పప

తనడడ:డ తనతయత
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:64
లన: పప

భరస : ససరఖనదడ చగపపరపప
ఇనటట ననన:1/381-1
వయససస:25
లన: ససస స
580
SGA0230557
పపరర: ససరరనదడ చగపపరపప

75-168/868

భరస : పడసరద
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:59
లన: ససస స

తనడడ:డ పడసరదస
ఇనటట ననన:1-381
వయససస:43
లన: పప
577
SGA1293067
పపరర: శరరష చగపపరపప

572
SGA1422492
పపరర: సరవతడ అనసమకకనడ

597
SGA0727521
పపరర: ననగ రరణణ మలల పపడడ

75-168/253

తనడడ:డ వర బబబయ మలల పపడడ
ఇనటట ననన:1/381-1-3
వయససస:26
లన: ససస స
75-167/1427

600
SGA1892835
పపరర: కకశశర కలమయర అనగరన

75-167/1442

తనడడ:డ గనగరరజ అనగరన
ఇనటట ననన:1/381-1-10
వయససస:20
లన: పప
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601
SGA1095868
పపరర: చలన దసరర చలన

75-167/328

భరస : రరజ
ఇనటట ననన:1/381-1-11
వయససస:27
లన: ససస స
604
SGA0395400
పపరర: భవరన ససరన

75-168/254

75-168/887

75-167/1424

75-167/1444

75-168/256

75-167/332

75-167/1434

75-167/334

తనడడ:డ కకటటశశరరరవప ఈగ
ఇనటట ననన:1/381-1-92
వయససస:24
లన: ససస స
628
SGA0840877
పపరర: కనకరరరవప రరజలపత
తనడడ:డ యలలల రరవప రరజలపత
ఇనటట ననన:1/381-1-107
వయససస:28
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-168/889

614
SGA0985028
పపరర: కకట సరనబశవ రరవప

617
SGA1366038
పపరర: దసరర రరవప బబబమన

620
SGA0985069
పపరర: కకనడలల పప టట
ల రర

623
SGA1363811
పపరర: మయరళమహన కలమయర
ఆతతసరర
తనడడ:డ కకటటశశర రరవప ఆతతసరర
ఇనటట ననన:1/381-1-81
వయససస:24
లన: పప
626
SGA1894617
పపరర: కలమయర సరయ కకనడదటట

75-167/330

629
SGA1229475
పపరర: కణక మహలకడమ రరజలపరటట
తనడడ:డ యయలయగర రరవప
ఇనటట ననన:1/381-1-107
వయససస:24
లన: ససస స

609
SGA1304807
పపరర: రనబబబయ గరరకపరటట

75-168/888

612
SGA0232256
పపరర: శవకకటట పదమ

75-168/890

615
SGA1225317
పపరర: లకడమ మమడడశశటట

75-167/1262

భరస : తనటయత మమడడశశటట
ఇనటట ననన:1/381-1-63
వయససస:51
లన: ససస స
75-167/331

618
SGA1094481
పపరర: సరయ పడసనట పరనసగనటట

75-167/1263

తనడడ:డ ననరరయణ పరనసగనటట
ఇనటట ననన:1/381-1-73(SS)
వయససస:21
లన: ససస స
75-167/333

621
SGA0395608
పపరర: వనవలమమ బనడడ

75-168/257

భరస : సనరయత
ఇనటట ననన:1/381-1-76
వయససస:55
లన: ససస స
75-168/258

624
SGA1901933
పపరర: మసరసన షపక

75-167/1449

భనధసవప: కరరమయలయల షపక
ఇనటట ననన:1/381-1-90
వయససస:70
లన: పప
75-167/1445

తనడడ:డ రనబబబయ కకనడదటట
ఇనటట ననన:1/381-1-99
వయససస:18
లన: పప
75-167/335

75-168/886

భరస : శవకకటట లకమణరరవప
ఇనటట ననన:1-381-1-54
వయససస:76
లన: ససస స

తనడడ:డ ఏడడకకనడలల పప టట
ల రర
ఇనటట ననన:1/381-1-74
వయససస:28
లన: పప

తనడడ:డ గనగయత ఒనటటలల
ఇనటట ననన:1/381-1-77
వయససస:56
లన: పప
625
SGA1156280
పపరర: తడవవణణ ఈగ

611
SGA0373852
పపరర: లకకమ యయదగరరర

606
SGA0232157
పపరర: బనడడ చచలలమమ

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:1-381-1-43
వయససస:40
లన: పప

తనడడ:డ లకమయత బబబమన
ఇనటట ననన:1/381-1-68
వయససస:36
లన: పప

భరస : కకనడలల పప టట
ల రర
ఇనటట ననన:1/381-1-74
వయససస:27
లన: ససస స
622
SGA1889013
పపరర: పపద దసరర రరవప ఒనటటలల

75-167/1212

తనడడ:డ కకట శవరజ
ఇనటట ననన:1/381-1-60a
వయససస:26
లన: పప

తనడడ:డ తనటయత మమడడశశటట
ఇనటట ననన:1/381-1-63
వయససస:28
లన: పప
619
SGA0985051
పపరర: మమనక పప టట
ల రర

608
SGA1306174
పపరర: ససబమమమ గరరకపరటట

75-167/329

భరస : బనడడ ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:1-381-1-31
వయససస:40
లన: ససస స

భరస : సనజవ రరవప
ఇనటట ననన:1-381-1-46
వయససస:35
లన: ససస స

భరస : సనజవ రరవప
ఇనటట ననన:1/381-1-56
వయససస:64
లన: ససస స
616
SGA1129667
పపరర: ననగయ మమడడశశటట

75-168/255

భరస : రనబబబయ
ఇనటట ననన:1-381-1-43
వయససస:38
లన: ససస స

భరస : చచనచసరరమయత చలన చలన
ఇనటట ననన:1/381-1-46
వయససస:29
లన: ససస స
613
SGA1894609
పపరర: లకడమ చలన చలన

605
SGA0395467
పపరర: పపపససడమమ ససరన

603
SGA0797615
పపరర: రరజజ కలమయరర ఈగ

భరస : కకటటశశర రరవప ఈగ
ఇనటట ననన:1/381-1-15 MANCHI NEETI CA
వయససస:40
లన: ససస స

భరస : పగరడయత
ఇనటట ననన:1/381-1-28
వయససస:50
లన: ససస స

భరస : ఒనతదలల దసరరరరరవప
ఇనటట ననన:1-381-1-32
వయససస:36
లన: ససస స
610
SGA1877570
పపరర: నననచరమమ చలన చలన

75-168/876

తనడడ:డ అనజ బబబయ
ఇనటట ననన:1-381/1-11
వయససస:36
లన: పప

భరస : ననగ శశనస
ఇనటట ననన:1/381-1-27
వయససస:33
లన: ససస స
607
SGA0232207
పపరర: ఒనతదలల చచనచమమ

602
SGA0271338
పపరర: రరజ చచలన చచలన

627
SGA1889286
పపరర: కకప అనగరన

75-167/1436

భరస : గనగరరజ అనగరన
ఇనటట ననన:1/381-1-104
వయససస:40
లన: ససస స
75-167/1264

630
SGA1088939
పపరర: శవ పరరశత రరజలపత

75-167/1265

తనడడ:డ ననగఖనదడ రరవప
ఇనటట ననన:1/381-1-108
వయససస:28
లన: ససస స
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631
SGA1114792
పపరర: ఝనస జజగర

75-166/291

తనడడ:డ రనగ రరవప జజగర
ఇనటట ననన:1/381-1-109
వయససస:32
లన: ససస స
634
SGA1392679
పపరర: మహ లకడమ జజగర

75-168/916

75-166/292

75-167/338

75-167/1422

తనడడ:డ నరసయత బబ మయమసరన
ఇనటట ననన:1/381-2
వయససస:25
లన: ససస స
649
SGA1422559
పపరర: లకకమ ససనత వనటకకట
భరస : వర రరఘవపలల
ఇనటట ననన:1-381-2
వయససస:49
లన: ససస స
652
SGA1898709
పపరర: కకరస ర పనడలనవన
తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:1-381-2/1
వయససస:18
లన: ససస స
655
SGA1225424
పపరర: ననదనవనన సతతననరరయణ

75-167/1374

తనడడ:డ మలల కరరరరన రరవప
ఇనటట ననన:1-381-2B
వయససస:54
లన: పప
658
SGA0232322
పపరర: వససనదరమమ ననదనవనన
భరస : కకషషయత
ఇనటట ననన:1-381-2B
వయససస:73
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

641
SGA1229400
పపరర: మమనక పనడలనవన

75-167/339

644
SGA1877620
పపరర: ననగ సశపట మమడడశశటట

75-168/893

75-167/337

642
SGA0871526
పపరర: జజవల బబ మయమసరన

75-167/1213

తనడడ:డ నరసయత బబ మయమసరన
ఇనటట ననన:1-381-2
వయససస:26
లన: ససస స
75-167/1426

645
SGA0937912
పపరర: రవ పడకరశ పనదలనవన

75-168/245

తనడడ:డ శశనవరసరరవప పనదలనవన
ఇనటట ననన:1/381/2
వయససస:26
లన: పప

647
SGA0893321
పపరర: భబనస రరజ కకన

75-168/261

648
SGA0232264
పపరర: బబ మమసరన ననగ కనక
బబలతడపపరససనదరర
భరస : బ నరసయత
ఇనటట ననన:1-381-2
వయససస:41
లన: ససస స

75-168/891

650
SGA1364793
పపరర: శశషత కలమయరర పనడలనవన

75-167/340

651
SGA1377498
పపరర: ఆమన పనడలనవన

75-167/341

భరస : వననకటటశశర రరవప పనడలనవన
ఇనటట ననన:1/381-2-1
వయససస:44
లన: ససస స
75-167/1447

75-168/259

తనడడ:డ శశనవరసరరవప పనడలనవన
ఇనటట ననన:1/381-2
వయససస:24
లన: పప

తనడడ:డ పడకరష కకన
ఇనటట ననన:1/381-2
వయససస:23
లన: పప
75-168/892

636
SGA1203900
పపరర: ననగరరజ కలపరరస

75-166/1286 639
638
SGA1906361
SGA1145572
పపరర: వననకట సరయ రమణ కపసపరర
పపరర: రవ పడకరశ పనడలనవన

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప మమడడశశటట
ఇనటట ననన:1/381-2
వయససస:33
లన: ససస స
75-168/260

75-167/1435

తనడడ:డ ఆనజనవయయలల కలపరరస
ఇనటట ననన:1/381-1B
వయససస:42
లన: పప

తనడడ:డ శశనవరస రరవప పనడలనవన
ఇనటట ననన:1/381-2
వయససస:26
లన: ససస స

తనడడ:డ నననచనరయత కడవకకలలల
ఇనటట ననన:1/381-2
వయససస:27
లన: పప
646
SGA0849622
పపరర: పడవలక బబ మయమసరన

75-167/1372

తనడడ:డ శశనవరసరరవప కపసపరర
ఇనటట ననన:1/381-2
వయససస:19
లన: పప

తనడడ:డ నరసయత బబ మమసరన
ఇనటట ననన:1/381-2
వయససస:21
లన: ససస స
643
SGA1877133
పపరర: శశఖర కడవకకలలల

635
SGA1302256
పపరర: ససబబమరరవప కలతనడడ

633
SGA1889260
పపరర: మహ లకడమ జజగర
తనడడ:డ రనగరరరవప జజగర
ఇనటట ననన:1/381-1-109
వయససస:34
లన: ససస స

తనడడ:డ బసవ పపనటయత కలతనడడ
ఇనటట ననన:1-381-1-110
వయససస:39
లన: పప

తనడడ:డ శశనవరస రరవప పనడలనవన
ఇనటట ననన:1/381-2
వయససస:24
లన: పప
640
SGA1226059
పపరర: మనషర బబ మమసరన

75-167/336

తనడడ:డ శశషయత కకట
ఇనటట ననన:1/381-1-109
వయససస:27
లన: పప

తనడడ:డ రనగరరరవప జజగర
ఇనటట ననన:1/381-1-109
వయససస:33
లన: ససస స
637
SGA1113620
పపరర: రవ పడకరష పనడలనవన

632
SGA0840695
పపరర: ననగశవ కకట

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప పనడలనవన
ఇనటట ననన:1/381-2-1
వయససస:22
లన: ససస స

653
SGA1360817
పపరర: రమత పనడలనవన

75-168/262

654
SGA1018282
పపరర: రనబబబయ సనకర

75-167/1373

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప పనడలనవన
ఇనటట ననన:1/381-2-1
వయససస:26
లన: ససస స

తనడడ:డ రరఘవయత ససకర
ఇనటట ననన:1-381-2b
వయససస:56
లన: పప

656
SGA1294149
పపరర: రరధన రరకకమణణ సరతతలకరర

భరస : ననదనవనన వననకట ననగరశశరరరవప సరతతల
ఇనటట ననన:1-381-2B
వయససస:55
లన: ససస స

657
SGA0232348
పపరర: ననదనవనన వననకట వజయ
ననగలకడమ
భరస : మలల కరరరరన రరవప
ఇనటట ననన:1-381/2-B
వయససస:77
లన: ససస స

659
SGA0984989
పపరర: జనసట రరజరష

660
SGA1086024
పపరర: జనసట రరజరశ

తనడడ:డ జనసట బబలయజ
ఇనటట ననన:1-381/3
వయససస:25
లన: పప

75-167/1375

75-167/1210

75-168/877

75-167/1211

తనడడ:డ బబలయజ
ఇనటట ననన:1-381/3
వయససస:25
లన: పప
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661
SGA1088814
పపరర: జనసట పడశరనత

75-167/1371

తనడడ:డ బబలయజ
ఇనటట ననన:1-381/3
వయససస:20
లన: పప

662
SGA1422567
పపరర: చనచమమ సటటట
భరస : సరనబయత
ఇనటట ననన:1-381-3
వయససస:44
లన: ససస స

75-168/263 665
664
SGA0938183
BQN2886620
పపరర: నటరరజ కలమయరర చనమయటటట వ
పపరర: చచనచసలకడమ పపల

భరస : ననగ పరమమశశరరరవప ఓలలటట
ఇనటట ననన:1/381-6
వయససస:33
లన: ససస స
667
SGA1422591
పపరర: నననచనరమమ చదవపరర

75-168/896

75-168/899

673
SGA1226166
పపరర: పడసనట మణణ కలమయర
పనడలనవన
తనడడ:డ గనగరధర రరవప పనడలనవన
ఇనటట ననన:1/381-18
వయససస:26
లన: పప

75-166/295

676
SGA1228980
పపరర: ఆషర షపక

75-167/342

75-168/247

75-166/1173

వయసస 01-01-2021 నటక

75-166/293

677
SGA1228998
పపరర: అలయలభక షపక

680
SGA1425941
పపరర: మరమమ చలనచలయ

683
SGA1262385
పపరర: ననగలకడమ వరకరన

75-167/1214

75-166/151

75-166/1207

669
SGA1422617
పపరర: లకడమ చలనచలన

75-168/898

672
SGA1176825
పపరర: లకడమ రమదదవ పనడలనవన

75-166/294

675
SGA1425925
పపరర: దసరర మమ చలనచలన

75-168/900

భరస : అనజబబబయ
ఇనటట ననన:1-381-18
వయససస:54
లన: ససస స
75-167/343

678
SGA1425933
పపరర: బబ గరశశరమమ డదగల

75-168/901

భరస : రమచనదడరరవప
ఇనటట ననన:1-381-19
వయససస:69
లన: ససస స
75-168/902

681
SGA1877273
పపరర: బసవమమ అడనల

75-167/1423

భరస : కకడయత అడనల
ఇనటట ననన:1/381-36
వయససస:48
లన: ససస స
75-168/264

684
SGA1815216
పపరర: కకన పడశరనత

75-167/344

తనడడ:డ కకన పడకరష
ఇనటట ననన:1/382-1
వయససస:20
లన: పప

686
SGA1306976
పపరర: మణణ మయరళమహన శనకర
చదబబడ లల
తనడడ:డ మయరళ మననహర చదబబడ లల
ఇనటట ననన:1/383
వయససస:28
లన: పప

75-167/345

689
SGA1834621
పపరర: శవరన మతతకకరర

75-166/922

భరస : సతష కలమయర మతతకకరర
ఇనటట ననన:1-384
వయససస:32
లన: ససస స

75-168/930

భరస : గనగధర రరవప పనడలనవన
ఇనటట ననన:1/381-18
వయససస:47
లన: ససస స

భరస : మలల వరకరన
ఇనటట ననన:1/382
వయససస:47
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమ కకషష
ఇనటట ననన:1-382-1
వయససస:30
లన: ససస స

తనడడ:డ ఆనజనవయయలల మతతకకరర
ఇనటట ననన:1/384
వయససస:37
లన: పప

674
SGA1248020
పపరర: లకడమరమయదదవ పనడలనవన

666
SGA1422583
పపరర: రమణ పపల

భరస : సనజవరరవప
ఇనటట ననన:1-381-14
వయససస:64
లన: ససస స

భరస : చనచయత
ఇనటట ననన:1-381-23
వయససస:50
లన: ససస స

భరస : బడహమజ జనసట
ఇనటట ననన:1-381-78
వయససస:40
లన: ససస స

688
SGA1834464
పపరర: సతష కలమయర మతతకకరర

75-168/897

తనడడ:డ అహమద హసరట షపక
ఇనటట ననన:1/381-19
వయససస:27
లన: పప

భరస : కకషష
ఇనటట ననన:1/381/22
వయససస:64
లన: ససస స

685
SGA0320317
పపరర: ననగ జజతత కనటగనటట

671
SGA1093426
పపరర: వ.ఏస.ఏన. ఫణణ బబబయ
పనడలనవన
తనడడ:డ గనగధర రరవప పనడలనవన
ఇనటట ననన:1/381-18
వయససస:30
లన: పప

75-168/895

భరస : సప మరరజ
ఇనటట ననన:1-381-9
వయససస:54
లన: ససస స

భరస : గనగరధర రరవప పనడలనవన
ఇనటట ననన:1/381-18
వయససస:48
లన: ససస స

భరస : అహమద హసరట షపక
ఇనటట ననన:1/381-19
వయససస:50
లన: ససస స

682
SGA1370931
పపరర: ససవరష కలమయరర జనసట

75-168/246

భరస : దసరరరరరవప
ఇనటట ననన:1-381-13
వయససస:46
లన: ససస స

భరస : నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:1-381-15
వయససస:44
లన: ససస స

679
BQN2886091
పపరర: ససబయమలల తతపరకలల

668
SGA1422609
పపరర: మహలకడమ బబపటల

663
SGA1422575
పపరర: శనకరమమ తతపరకలల
భరస : సరనబయత
ఇనటట ననన:1-381-5
వయససస:43
లన: ససస స

భరస : అనకమమరరవప
ఇనటట ననన:1/381/9
వయససస:37
లన: ససస స

భరస : అనజనవయయలల
ఇనటట ననన:1-381-11
వయససస:54
లన: ససస స
670
SGA1425917
పపరర: ననగమణణ తతపరకలల

75-168/894

687
SGA1309012
పపరర: ససబడహమణతన చదబబడ లల

75-167/346

తనడడ:డ మయరళమహన చదబబడ లల
ఇనటట ననన:1/383
వయససస:25
లన: పప
690
SGA1874205
పపరర: రరమయ వక

75-167/1414

తనడడ:డ శవ ససబమరరవప వక
ఇనటట ననన:1/386-1
వయససస:42
లన: పప
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691
SGA1874213
పపరర: వజయలకడమ వక

75-167/1415

692
SGA0727265
పపరర: ననగ మలలల సశశర రరవప కకడనల

భరస : రరమయ వక
ఇనటట ననన:1/386-1
వయససస:37
లన: ససస స

తనడడ:డ సప మమశశర రరవప కకడనల
ఇనటట ననన:1/388
వయససస:29
లన: పప

75-167/1266
694
SGA1016732
పపరర: వననకట సతత మయకరసశశర వర
పడసరద
తనడడ:డ సరయబబబయ వవణయటటహహచయయరరమలల
ఇనటట ననన:1/389
వయససస:22
లన: పప

695
SGA1053024
పపరర: ఉష గరయతడ పరరమ
భరస : శవ కరమమశశరరరవప పరరమ
ఇనటట ననన:1/391
వయససస:44
లన: ససస స

697
SGA0954313
పపరర: పరరమ ఉష గరయతడ

698
SGA0904649
పపరర: ఆకరశ నడకలడడటట

75-168/266

భరస : శవ కరమమశశరరరవప
ఇనటట ననన:1/391
వయససస:44
లన: ససస స

75-168/265

75-166/152
693
SGA1832039
పపరర: మదసగయమయడడ శవ
సతతననరరయణ
తనడడ:డ కకషష మయరరస
ఇనటట ననన:1/388 NEAR SHIVALAYAM
వయససస:37
లన: పప

75-167/347

696
SGA1073436
పపరర: ససనదరర పరరమ
భరస : ససబమ రరవప పరరమ
ఇనటట ననన:1/391
వయససస:46
లన: ససస స

75-168/267

తనడడ:డ దసరర పడసరద నడకలడడటట
ఇనటట ననన:1/392-1
వయససస:23
లన: పప

75-167/1376 701
700
SGA1224971
SGA1029966
పపరర: ఆదదలకడమ కరమమశశరర కకనడపలల
పపరర: ఆనజనవయ సరయ ఫణణ కకనడపలల

భరస : లకడమ ననరరయణ కకనడపలల
ఇనటట ననన:1-394
వయససస:75
లన: ససస స

75-167/348

75-164/1

తనడడ:డ శత రరన కకనడపలల
ఇనటట ననన:1-394-1
వయససస:21
లన: పప

699
SGA1340355
పపరర: కరనత వననకట పదనమవత
తనగరరరల
భరస : వననకట కకషష రరవప తనగరరరల
ఇనటట ననన:1-393
వయససస:35
లన: ససస స

75-168/931

75-167/1377
702
SGA1094291
పపరర: ఆనజనవయ సరయ ఫణణ కకనడల

తనడడ:డ ససతనరరన కకనడపలల
ఇనటట ననన:1-394/1
వయససస:21
లన: పప

75-167/1378 704
75-167/1267 705
703
SGA1227487
SGA1227503
SGA1367051
పపరర: ఆనజనవయ సరయ ఫణణ కకనడపలల
పపరర: కకషషమహన రరవప కకచబబ టల
పపరర: కరశ వశశశశశర రరవప మయటటరర

తనడడ:డ శత రరన కకనడపలల
ఇనటట ననన:1-394/1
వయససస:21
లన: పప
706
SGA1367077
పపరర: ననగ లకడమ రజన కలమయరర
మయటటరర
భరస : కరశ వశశశశశర రరవప మయటటరర
ఇనటట ననన:1/395
వయససస:53
లన: ససస స

75-167/350

709
SGA0600669
పపరర: ససబడమణతన పపదపపడడ

75-168/268

75-167/1412

తనడడ:డ శవననటరరయణ పరరశశ
ఇనటట ననన:1/396-2
వయససస:22
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

708
SGA1073709
పపరర: వక సరయ నవన

75-167/1268

710
SGA0600693
పపరర: ఆనజనవయయలల పపదనపపడడ

713
SGA1873991
పపరర: శరశవణణ టబటబ

75-167/1429

716
SGA1885128
పపరర: ససరరశ దదనతకలరరస

75-168/269

719
SGA1079094
పపరర: గరయతడత శవ కకటట
తనడడ:డ వనకటబడమయత
ఇనటట ననన:1/396-3
వయససస:21
లన: ససస స

711
SGA1874056
పపరర: సరయ మమనక లనగరల

75-167/1411

తనడడ:డ రనబబబయ లనగరల
ఇనటట ననన:1/396
వయససస:19
లన: ససస స
75-167/1409

714
SGA1874072
పపరర: సఫపర షరయయద

75-167/1413

భరస : ఫజల హహసపన మహమమద
ఇనటట ననన:1/396-1
వయససస:31
లన: ససస స
75-167/1430

భనధసవప: శరరష దదనటకలరరస
ఇనటట ననన:1/396-1
వయససస:37
లన: పప
75-167/1269

75-167/351

తనడడ:డ సతత ననరరయణ
ఇనటట ననన:1/395-15
వయససస:23
లన: పప

భరస : వర వననకట పడసరద టబటబ
ఇనటట ననన:1/396-1
వయససస:20
లన: ససస స

భరస : ససరరశ కలమయర దదనటకలరరస
ఇనటట ననన:1/396-1
వయససస:32
లన: ససస స
718
SGA1225150
పపరర: పవన గగపస చనద పరరశశ

707
SGA1367069
పపరర: మననజ కలమయర మయటటరర

తనడడ:డ ఆనజనవయయలల పపదనపపడడ
ఇనటట ననన:1/395-31
వయససస:27
లన: పప

తనడడ:డ నరససనహన లనగరల
ఇనటట ననన:1/396
వయససస:68
లన: పప
715
SGA1879113
పపరర: శరరష దదనటకలరరస

తనడడ:డ వననకట ససబబమరరవప మయటటరర
ఇనటట ననన:1/395
వయససస:60
లన: పప

తనడడ:డ కరశ వశశశశశర రరవప మయటటరర
ఇనటట ననన:1/395
వయససస:27
లన: పప

తనడడ:డ ససబడమణతన పపదపపడడ
ఇనటట ననన:1/395-31
వయససస:29
లన: పప
712
SGA1874064
పపరర: ససబమరరవప లనగరల

తనడడ:డ సనరత పడకరశ రరవప కకచబబ టల
ఇనటట ననన:1/394-A
వయససస:41
లన: పప

75-167/349

717
SGA1885144
పపరర: గణణశ జజగర

75-167/1431

తలల : రజ జజగర
ఇనటట ననన:1/396-1
వయససస:20
లన: పప
75-167/352

720
SGA1392760
పపరర: లకడమ దసరర భవరన వనటకకట

75-167/353

భరస : కకశషష వనటకకట
ఇనటట ననన:1/396-4
వయససస:33
లన: ససస స
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721
SGA0976357
పపరర: పడవణ శవకకటట

75-168/270

తనడడ:డ లకమణరరవప
ఇనటట ననన:1/396-4
వయససస:25
లన: పప
724
SGA0590423
పపరర: అనజలదదవ బబజవరడ

75-168/271

75-167/356

75-167/1216

తనడడ:డ శశనవరస రరవప పపదన ద
ఇనటట ననన:1-398
వయససస:24
లన: పప
733
SGA1345842
పపరర: తనతరరవప నసనట

75-168/272

75-167/360

75-167/1271

75-167/1402

భరస : రవ శనకర చగడగన
ఇనటట ననన:1/412
వయససస:34
లన: ససస స
748
SGA1873520
పపరర: కకనడమమ కరశన
భరస : రణణశ కరశన
ఇనటట ననన:1/417
వయససస:25
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

729
SGA0867897
పపరర: హహమనత కలమయర పపదన ద

75-167/1215

731
SGA0849168
పపరర: ననగరరరరన యలవరరస

732
SGA1300524
పపరర: జజహటవ తనటట

75-167/358

734
SGA1340215
పపరర: శరనత చనత లలరర

737
SGA1192392
పపరర: లకడమ కకరణమయ చలల పలల

75-167/359

735
SGA1335314
పపరర: మహన కకషష చనత లలరర

746
SGA1181791
పపరర: ననగ పవన కలయతణ చరల

749
SGA1354760
పపరర: సశరరజతలకడమ కరరమయరర
భరస : బబబయ రరవప కరరమయరర
ఇనటట ననన:1/417-1
వయససస:74
లన: ససస స

75-168/273

తనడడ:డ సరశమ చనత లలరర
ఇనటట ననన:1/405
వయససస:22
లన: పప
75-166/296

738
SGA1353192
పపరర: దసరర భవన చలల పలల

75-167/361

భరస : సరయ బబబయ చలల పలల
ఇనటట ననన:1/411
వయససస:76
లన: ససస స

75-168/274 741
740
SGA0063511
SGA1354208
పపరర: వననకట పపదన ససబబమరరవప గగగయ
పపరర: జర ఆర కర కలమయర చలల పలల

743
SGA1876978
పపరర: ఉదయ కకరణ బబచస

75-167/1217

భరస : అభలయశ తనటట
ఇనటట ననన:1-401
వయససస:29
లన: ససస స

75-168/275

తనడడ:డ సరయ బబబ చలల పలల
ఇనటట ననన:1/411
వయససస:50
లన: పప
75-167/1421

744
SGA0884759
పపరర: కకరసన చగడగన

75-168/276

తనడడ:డ సతష కలమయర చగడగన
ఇనటట ననన:1/412
వయససస:24
లన: ససస స
75-167/1272

తనడడ:డ ససదరరన రరవప చరల
ఇనటట ననన:1/414
వయససస:21
లన: పప
75-167/1405

75-167/355

తనడడ:డ వరరనజనవయ శశనవరస రరవప పపదన ద
ఇనటట ననన:1-398
వయససస:25
లన: పప

తనడడ:డ కలగనటట వరరడడ బబచస
ఇనటట ననన:1/412
వయససస:18
లన: పప
75-168/277

726
SGA0656449
పపరర: రవ కలమయర పపదన ద

తనడడ:డ కనచరల వననకటటశశర రరవప సపననపత
ఇనటట ననన:1/398
వయససస:21
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప గగగయ
ఇనటట ననన:1/411
వయససస:38
లన: పప

తనడడ:డ కలగనటట వరరడడ బబచస
ఇనటట ననన:1/412
వయససస:22
లన: ససస స
745
SGA1835867
పపరర: రతటన చగడగన

75-167/357

తనడడ:డ జయ రరమ కకషష కలమయర
ఇనటట ననన:1/411
వయససస:20
లన: ససస స

భరస : జర ఆర కర కలమయర చలల పలల
ఇనటట ననన:1/411
వయససస:42
లన: ససస స
742
SGA1873488
పపరర: వనశమయమ బబచస

728
SGA1335108
పపరర: కనచరల శశకరనత

75-167/354

తనడడ:డ వరరనజనవయ శశనవరస రరవప పపదన ద
ఇనటట ననన:1/398
వయససస:27
లన: పప

తనడడ:డ సరశమ చనత లలరర
ఇనటట ననన:1/405
వయససస:26
లన: ససస స

భరస : వర బడహమన పపలవరరస
ఇనటట ననన:1/409-1
వయససస:41
లన: ససస స
739
SGA1347483
పపరర: ననగ శరరష చలల పలల

75-167/1410

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప యలవరరస
ఇనటట ననన:1/400
వయససస:38
లన: పప

తనడడ:డ చనతయత నసనట
ఇనటట ననన:1/401
వయససస:67
లన: పప
736
SGA1399831
పపరర: లకడమ పపలవరరస

725
SGA1874007
పపరర: యయమన శవకకటట

723
SGA1227768
పపరర: భబగత లకడమ గయడడసపవ
భరస : మలల కరరరరన రరవప గయడడసపవ
ఇనటట ననన:1/396-12
వయససస:61
లన: ససస స

తనడడ:డ లకమణ రరవప శవకకటట
ఇనటట ననన:1/396-A-4
వయససస:19
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప కనచరల
ఇనటట ననన:1/398
వయససస:21
లన: పప
730
SGA1173335
పపరర: హహమనత కలమయర పపదన ద

75-167/1270

భరస : సరయ బబబయ కరటటరర
ఇనటట ననన:1/396-9-A
వయససస:24
లన: ససస స

తనడడ:డ శశనవరస రరవప బబజవరడ
ఇనటట ననన:1/396-16
వయససస:33
లన: ససస స
727
SGA1257310
పపరర: శశకరనత కనచరల

722
SGA1228410
పపరర: రరజరశశరర కరటటరర

747
SGA1053172
పపరర: ననగ సరయ అరచన సనకర

75-167/1218

తనడడ:డ ససధనకర సనకర
ఇనటట ననన:1-415
వయససస:22
లన: ససస స
75-168/278

750
SGA1873207
పపరర: రణణశ కరశన

75-167/1396

భనధసవప: కకనడమమ కరశన
ఇనటట ననన:1/418
వయససస:31
లన: పప
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751
SGA1873504
పపరర: లకడమ పపనట

75-167/1403

భరస : చనరనగ సరశమ పపనట
ఇనటట ననన:1/418
వయససస:31
లన: ససస స
754
SGA1873306
పపరర: కలయతణణ పరరసస

75-167/1399

755
SGA1873314
పపరర: దదవ శశ పరరస

75-167/1406

758
SGA1873546
పపరర: నటటష పరరస

భరస : ససబమరరవప సమమమట
ఇనటట ననన:1/422-2
వయససస:65
లన: ససస స

761
SGA1873199
పపరర: రనబబబయ కలరత

తనడడ:డ గజరనదడ రరవప కలనవడక
ఇనటట ననన:1-426
వయససస:34
లన: పప

తనడడ:డ మదన
న రర వ ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:1/426-1
వయససస:25
లన: ససస స
769
SGA1152438
పపరర: లకడమ కలమయరర కలపప

75-167/1275

75-46/2

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2/254-1
వయససస:42
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

770
SGA1165562
పపరర: గగగయ చన ససబమరరవప

773
SGA0590449
పపరర: ససబయమలల తతట

75-163/384

776
SGA1439504
పపరర: ససభదడ కటబట

75-167/1273

779
SGA0778524
పపరర: శశశత యకసల
భరస : పపణత కకటటశశరరరవప యకసల
ఇనటట ననన:2/254-1
వయససస:33
లన: ససస స

759
SGA1873611
పపరర: శశశత అదననకక

75-167/1408

762
SGA1873512
పపరర: సరనబశవ రరవప కలరరటట

75-167/1404

765
SGA1054618
పపరర: రరజ కలమయరర కలనవడక

75-168/933

భరస : శవ వననకట ఫణణ కలనవడక
ఇనటట ననన:1-426
వయససస:28
లన: ససస స
75-167/1433

768
SGA1052190
పపరర: శశ కకషషమయరరస కలపప

75-167/1274

తనడడ:డ సనరత పడకరశరరవప కలపప
ఇనటట ననన:1/427-1
వయససస:53
లన: పప
75-168/934

771
SGA1226646
పపరర: తడపపర ననగ మమనక యడవలల

75-167/363

తనడడ:డ శత రరమ జజజ నవశశర రరవప యడవలల
ఇనటట ననన:1/428
వయససస:21
లన: ససస స
75-168/174

774
SGA1051929
పపరర: ససబమయత బబలలనకకనడ

75-165/701

తనడడ:డ కకటటశశర రరవప బబలలనకకనడ
ఇనటట ననన:2/111-3 WARD 28
వయససస:27
లన: పప
75-163/385

భరస : ధనవననకటననగజయరరవప
ఇనటట ననన:2/254
వయససస:60
లన: ససస స
75-163/386

75-167/1401

తనడడ:డ రనబబబయ కలరరటట
ఇనటట ననన:1/425
వయససస:29
లన: పప

భరస : వననకట రమణ పసలల
ఇనటట ననన:1/3265
వయససస:78
లన: ససస స

తనడడ:డ శవకకట ససబడహమణణతశశరరరవ
ఇనటట ననన:2/254
వయససస:39
లన: పప
778
BQN2294940
పపరర: చచడదశశరర మయచరల

75-167/1395

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:1-427-1
వయససస:36
లన: పప

భరస : సనరతననరరయణ బనగరరర
ఇనటట ననన:1/574
వయససస:59
లన: ససస స
775
BQN2286094
పపరర: వననకటటశశరరరవప కటబట

767
SGA1888981
పపరర: ననగరశశరమమ మలయపపడక

756
SGA1873322
పపరర: పదనమరరణణ వరనకక

భరస : నటటష పరరస
ఇనటట ననన:1/422
వయససస:30
లన: ససస స

భరస : వరబబబయ మలయపపడక
ఇనటట ననన:1/427
వయససస:48
లన: ససస స

భరస : శశ కకషష మయరరస కలపప
ఇనటట ననన:1/427-1
వయససస:44
లన: ససస స
772
BQN3055803
పపరర: కనకదసరర బనగరరర

75-167/1407

భరస : వననకటటశశర రరవప చగడగన
ఇనటట ననన:1/426
వయససస:81
లన: ససస స
75-168/279

75-167/1398

భరస : నవన పరరస
ఇనటట ననన:1/422
వయససస:25
లన: ససస స

తనడడ:డ సరనబశవరరవప కలరత
ఇనటట ననన:1/425
వయససస:51
లన: పప

75-167/1219 764
763
SGA1043645
SGA1228030
పపరర: శవ వననకట ఫణణకలమయర కలనవడక
పపరర: కలససమ చగడగన

766
SGA0884742
పపరర: మదన
న రర సరయ శశ హరరరత

75-167/1400

తనడడ:డ శవ వననకటటశశరరరవప పరరస
ఇనటట ననన:1/422
వయససస:34
లన: పప
75-167/362

753
SGA1873298
పపరర: శవ వననకటటశశరరరవప పరరస
భనధసవప: కలయతణణ పరరస
ఇనటట ననన:1/422
వయససస:57
లన: పప

భరస : ననగబబబయ పరరస
ఇనటట ననన:1/422
వయససస:35
లన: ససస స

తనడడ:డ ససవవవనసటటశశరరరవ పరరస
ఇనటట ననన:1/422
వయససస:30
లన: పప
760
SGA1073931
పపరర: లకడమ సమమమట

75-168/932

భరస : ననగ రరజ పపరన
ఇనటట ననన:1-420
వయససస:30
లన: ససస స

భరస : శవ వవనసటటసపవరరర రరవప పరరస
ఇనటట ననన:1/422
వయససస:54
లన: ససస స
757
SGA1873538
పపరర: నవన పరరస

752
SGA1395359
పపరర: రరజత లకడమ పపరన

777
SGA1085877
పపరర: కటట ధన శవ కలమయర

75-163/853

తనడడ:డ కలమయర సరశమ
ఇనటట ననన:2-254
వయససస:29
లన: పప
75-163/387

780
SGA1310010
పపరర: గగపస ఇమమనదద

75-163/388

తనడడ:డ ససనహచలన ఇమమనదద
ఇనటట ననన:2/254-1
వయససస:63
లన: పప
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781
SGA1329382
పపరర: వజయ లకడమ ఇమమనదద

75-163/389

భరస : గగపస ఇమమనదద
ఇనటట ననన:2/254-1
వయససస:61
లన: ససస స
784
SGA1439520
పపరర: కనకదసరర మయచరల

75-163/390

తనడడ:డ గగపస ఇమమనదద
ఇనటట ననన:2/254-1
వయససస:33
లన: పప
75-163/392

భరస : రవనదడపస
డ రద
ఇనటట ననన:2/254-2
వయససస:51
లన: ససస స
787
SGA1250091
పపరర: ఖయదర జలయన అబయనల

782
SGA1337609
పపరర: నవన కలమయర ఇమమనదద

785
SGA1273655
పపరర: హహమ ననగ చనదదక
డ గయతస

788
BQN2286177
పపరర: మయబబరక హహసపసన

75-163/391

భరస : కకటటశశరరవప
ఇనటట ననన:2/254-1
వయససస:71
లన: ససస స
75-163/393

తనడడ:డ పవన కలమయర గయతస
ఇనటట ననన:2/254A
వయససస:21
లన: ససస స
75-163/303

783
SGA1439512
పపరర: శరతమలయనబ మయచరల

786
SGA1899921
పపరర: దదవత ననగశశ మయచరల

75-163/922

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2-254D
వయససస:18
లన: ససస స
75-163/394

789
SGA0489047
పపరర: హజల హహసపసన మహమమధ

75-163/395

తనడడ:డ మయబబరక హహసపన మహమమద
ఇనటట ననన:2/255
వయససస:32
లన: పప

తనడడ:డ అహమమద హహసపసన
ఇనటట ననన:2/255
వయససస:54
లన: పప

తనడడ:డ మయబబరక హహసపసన
ఇనటట ననన:2/255
వయససస:29
లన: పప

790
SGA0727059
పపరర: ఖయడడమ హహసపపన

792
SGA1254556
పపరర: అబయనల ఖదర మహమమద

తనడడ:డ మయబబరక హహసపపన మహమమద
ఇనటట ననన:2/255
వయససస:28
లన: పప

75-163/397
791
SGA1240399
పపరర: అబయనల ఖయదర జలయన
మహమమద
తనడడ:డ మయబబరక హహసపన మహమమద
ఇనటట ననన:2/255
వయససస:32
లన: పప

తనడడ:డ మయబబరన హహసపన మహమమద
ఇనటట ననన:2/255
వయససస:32
లన: పప

793
SGA1439538
పపరర: హససనన బబగన

794
SGA1439546
పపరర: అమననబ

795
BQN2292142
పపరర: మహమద రషసదన

75-163/396

75-163/399

భరస : మయబబరక హహసపసన
ఇనటట ననన:2/255
వయససస:49
లన: ససస స
796
SGA1268804
పపరర: వననకట నగరశ ససదనణణ

భరస : అహమమద హహసపసన
ఇనటట ననన:2/255
వయససస:79
లన: ససస స
75-164/55

తనడడ:డ అపపరరవప ససదనణణ
ఇనటట ననన:2/256
వయససస:46
లన: పప
799
SGA0308908
పపరర: జయకకషష పప ససన

75-164/291

75-163/402

తనడడ:డ రరమకకశషష
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:33
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

800
SGA0308924
పపరర: సతతననరరయణ ఆరఖపలల

803
SGA1096353
పపరర: అరరరన రరవప అనసమకకనడ

75-163/405

806
SGA0106179
పపరర: రరమననధన గగపస

75-164/292

809
SGA0425785
పపరర: భబససరరరవప యరశనశశటట
తనడడ:డ సనజవరరవప
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:53
లన: పప

75-163/855

801
SGA0805921
పపరర: హరరక అనసమయకకనడన

75-163/401

తనడడ:డ అరరరన రరవప అనసమయకకనడన
ఇనటట ననన:2/261
వయససస:28
లన: ససస స
75-163/403

804
SGA0894469
పపరర: జరరనన బబగన

75-163/404

భరస : యయకలబ వలల మహమమద
ఇనటట ననన:2/261-A
వయససస:27
లన: ససస స
75-163/406

తనడడ:డ రరమననధన రరమ కకషష
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:35
లన: పప
75-163/408

798
SGA1280023
పపరర: ననగ మయరళ కకషష కకతస పలల
తనడడ:డ మహనరరవప కకతస పలల
ఇనటట ననన:2-258-2A2
వయససస:39
లన: పప

తనడడ:డ ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2/261
వయససస:52
లన: పప

తనడడ:డ రరమననధన శవశనకర
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:56
లన: పప
808
SGA0130930
పపరర: రరమననధన రఠపరవత

75-163/854

తనడడ:డ చచనచయత
ఇనటట ననన:2-259-A
వయససస:41
లన: పప

తనడడ:డ అరరరనరరవప
ఇనటట ననన:2/261
వయససస:24
లన: పప
805
SGA0106161
పపరర: రరమననధన రరమ కకషష

797
SGA1280007
పపరర: పవన కలమయరర కకతస పలల

75-163/304

భరస : యయకలసబ
ఇనటట ననన:2/256
వయససస:52
లన: ససస స

భరస : ననగ మయరళ కకషష కకతస పలల
ఇనటట ననన:2-258-2A2
వయససస:33
లన: ససస స

తనడడ:డ కకటయత
ఇనటట ననన:2-259
వయససస:31
లన: పప
802
SGA1095439
పపరర: జగదదశ అనసమయ కకనడ

75-163/400

75-163/398

807
SGA0106187
పపరర: భబతగ లకడమ రరమననధన

75-163/407

భరస : రరమననధన రరమ కకషష
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:49
లన: ససస స
75-163/409

810
SGA0489062
పపరర: జజససమన మహమమధ

75-163/410

తనడడ:డ ఆల
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:28
లన: ససస స
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811
SGA0716169
పపరర: యయసఫ మహమమద

75-163/411

తనడడ:డ బబషర మహమమద
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:30
లన: పప
814
SGA0871468
పపరర: సనధనన మహమమద

75-163/414

75-163/417

75-163/857

818
SGA1339522
పపరర: బబలయజ మయనగరల

821
SGA1360577
పపరర: బశరరనటసర మహమమద

75-163/419

824
SGA1836287
పపరర: అబయనల ఖదదర కనసరర

తనడడ:డ షపక అల
ఇనటట ననన:2/263
వయససస:39
లన: పప

827
SGA0489054
పపరర: సనధనన మహమమధ

భరస : ఛనన పరషర
ఇనటట ననన:2/263/1
వయససస:52
లన: ససస స

తనడడ:డ టబటబ పడకరశ
ఇనటట ననన:2/264
వయససస:38
లన: పప
835
SGA1665843
పపరర: తనతన పడకరశ రరవప మయదననశశటట

భరస : హనసమనతరరవప
ఇనటట ననన:2/265
వయససస:35
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

833
SGA1225473
పపరర: భమమశశర రరవప మయదననశశటట

75-163/430

836
BQN3345543
పపరర: ఛనన పరషర మహమమద

75-163/305

839
SGA0106195
పపరర: శశనవరస రరవప కమమమల
తనడడ:డ రరమచనదడ రరవప
ఇనటట ననన:2/265
వయససస:60
లన: పప

819
SGA1041540
పపరర: సమధనన మహమమద

75-163/856

75-163/859
822
SGA1370626
పపరర: మహమమద రజయ మహమమద

825
BQN2289718
పపరర: హసన అల

75-163/420

తనడడ:డ షపక అల
ఇనటట ననన:2/263
వయససస:40
లన: పప
75-163/422

828
BQN2292761
పపరర: భబశరరనటసర

75-163/423

భరస : మహమమద అల
ఇనటట ననన:2/263/1
వయససస:57
లన: ససస స
75-163/425

831
SGA1061977
పపరర: ననగ శశ ససజజత మయదననశశటట

75-163/426

భరస : ససరరష మయదననశశటట
ఇనటట ననన:2/264
వయససస:36
లన: ససస స
75-163/428

834
SGA1665835
పపరర: ఝయనసరరణణ మదననశశటట

75-163/429

భరస : తనతనపడకరశరరవప
ఇనటట ననన:2/264
వయససస:58
లన: ససస స
75-163/431

తనడడ:డ సరలలహ
ఇనటట ననన:2/264/1
వయససస:59
లన: పప
75-163/433

75-163/416

భరస : మహమమద సమధనన సమధనన
ఇనటట ననన:2-262
వయససస:27
లన: ససస స

తనడడ:డ తనతన పడకరశ రరవప మయదననశశటట
ఇనటట ననన:2/264
వయససస:40
లన: పప

తనడడ:డ గగపరలరరవప
ఇనటట ననన:2/264
వయససస:72
లన: పప
838
BQN2295251
పపరర: కనమమ కమమమల

75-163/858

తనడడ:డ యయకకబ అల
ఇనటట ననన:2/263/2
వయససస:67
లన: పప
75-163/427

816
SGA1177260
పపరర: దదపసస యరశనశశటట

తనడడ:డ అల మహమమద
ఇనటట ననన:2-262
వయససస:28
లన: పప

తనడడ:డ ఆల
ఇనటట ననన:2/263
వయససస:28
లన: పప

75-163/424 830
829
BQN3346525
BQN2286748
పపరర: రహహమయనటసర బబగన మహమమద
పపరర: ఇసరమయల మహమమద

832
SGA1095199
పపరర: మయదననశశటట ససరరశ

75-163/418

తనడడ:డ హనట కనసరర
ఇనటట ననన:2/263
వయససస:33
లన: పప
75-163/421

75-163/413

భరస : భబససర రరవప
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:26
లన: ససస స

భరస : అల మహమమద
ఇనటట ననన:2-262
వయససస:42
లన: ససస స

తనడడ:డ ఇసరమయల మహమమద
ఇనటట ననన:2/262/A
వయససస:32
లన: పప
826
SGA0104018
పపరర: షపక ఖయజజ

75-163/415

తనడడ:డ రరజరనదడపస
డ రద మయనగరల
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:32
లన: పప

భరస : సమధనన మహమమద
ఇనటట ననన:2-262
వయససస:27
లన: ససస స
823
SGA0905364
పపరర: యయకల వలల మహమమద

815
SGA1016534
పపరర: కకషషవనణణ ఎరశనశశటట

813
SGA0716268
పపరర: మకమమ మయళన
భరస : బబషర
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:75
లన: ససస స

భరస : సనజవరరవప ఎరశనశశటట
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:71
లన: ససస స

భరస : గగపస రరమననధన
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:25
లన: ససస స
820
SGA1225325
పపరర: రజయ మహమమద

75-163/412

భరస : బబషర మహమమద
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:28
లన: ససస స

తనడడ:డ అల మహమమద
ఇనటట ననన:2/262
వయససస:29
లన: పప
817
SGA1339464
పపరర: ననగలకడమ రరమననధన

812
SGA0716219
పపరర: రరషమ మహమమద

837
BQN3346533
పపరర: జజససమన మహమమద

75-163/432

తనడడ:డ ఛనన పరషర
ఇనటట ననన:2/264/1
వయససస:32
లన: ససస స
75-163/434

840
SGA0131102
పపరర: బబలయజ కమమమల

75-163/435

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/265
వయససస:34
లన: పప

Page 30 of 79

మచలపటనస నగర పలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-32
841
SGA0301416
పపరర: కకరణ కలమయర కమమమల

75-163/436

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/265
వయససస:33
లన: పప
844
BQN2288330
పపరర: హనసమనతరరవప కమమమల

75-163/437

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2/265
వయససస:49
లన: ససస స
75-163/439

తనడడ:డ రరమచనదడ రరవప
ఇనటట ననన:2/266
వయససస:48
లన: పప
847
SGA0716672
పపరర: గణణశ కలమయర దదనడనకలరరస

842
SGA1665850
పపరర: శశదదవ కమమమల

845
SGA1665876
పపరర: ససబమరరవమమ కమమమల

848
SGA0795536
పపరర: పదమ దదనతకలరరస

75-163/438

తనడడ:డ రరఘవయత
ఇనటట ననన:2/265
వయససస:82
లన: పప
75-163/440

భరస : రరమచనదడరరవప
ఇనటట ననన:2/266
వయససస:74
లన: ససస స
75-163/441

843
SGA1665868
పపరర: రరమచనదడ రరవప కమమమల

846
SGA0425124
పపరర: వజయ లకడమ యరశనశశటట

75-164/293

తనడడ:డ భబససరరరవప
ఇనటట ననన:2-266
వయససస:49
లన: ససస స
75-163/442

75-163/443
849
SGA0795544
పపరర: ఈశశర మహనరరవ దదనతకలరరస

తనడడ:డ ఈశశర మహన రరవప దదనడనకలరరస
ఇనటట ననన:2/267
వయససస:28
లన: పప

భరస : ఈశశర మహన రరవప దదనతకలరరస
ఇనటట ననన:2/267
వయససస:54
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప దదనతకలరరస
ఇనటట ననన:2/267
వయససస:71
లన: పప

850
SGA1665884
పపరర: లకడమససశల తనడదపలల

851
SGA1665892
పపరర: రరవత కలమయర తనడదపలల

852
SGA0740044
పపరర: అససఫ బబగమ మహమమద

75-163/444

భరస : రరవతకలమయర
ఇనటట ననన:2/267
వయససస:63
లన: ససస స
853
BQN2294486
పపరర: పదమశశ జమమలమడక

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/267
వయససస:66
లన: పప
75-163/447

భరస : రరమజరరవప
ఇనటట ననన:2/268
వయససస:50
లన: ససస స
856
SGA0687964
పపరర: ననషరద ఒమయర మహమమద

75-51/5

75-163/452

862
SGA1665900
పపరర: శశనవరస పప తతకలచచ

75-163/455

75-163/450

860
SGA0346981
పపరర: ననగరశశరమమ కకడనరర

863
SGA1665918
పపరర: భకస రఘయననధ రరవప కకశవ

75-163/458

75-163/461

866
BQN2286862
పపరర: లకకమజ రరవప జమమలమడక

858
SGA0346965
పపరర: పదమజ కకడనరర

75-163/451

75-163/453

861
SGA0574674
పపరర: సరశమ ననధ వర పడసరద
పప తతకకచ
తనడడ:డ శశనవరస పప తతకకచ
ఇనటట ననన:2/271
వయససస:28
లన: పప

75-163/454

75-163/456

864
BQN2286730
పపరర: వననకట కకషరషరరవప తనడదపలల

75-163/457

తనడడ:డ వననకట ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/271-1
వయససస:55
లన: పప
75-163/459

75-163/460
867
SGA0425793
పపరర: ససజత కలమయర జమమలమడక

తనడడ:డ వననకట ససబబమరరవప జమమలమడక
ఇనటట ననన:2/271-3
వయససస:58
లన: పప

తనడడ:డ రరమజ జమమలమడక
ఇనటట ననన:2/271-3
వయససస:32
లన: పప

869
SGA0529503
పపరర: దదపసస పప టట
ల రర

870
SGA0529511
పపరర: పదమ పప టట
ల రర

తనడడ:డ రమమష
ఇనటట ననన:2/271B
వయససస:31
లన: ససస స

75-163/449

భరస : కఖ. వ. వ. ఎన. పడసరద
ఇనటట ననన:2/271
వయససస:34
లన: ససస స

తనడడ:డ సతతననటరరయణ
ఇనటట ననన:2/271
వయససస:74
లన: పప

భరస : వననకట ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/271-1
వయససస:77
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

857
BQN2294965
పపరర: ఉమయదదవ పప తతకలచచ

855
BQN2292522
పపరర: అనటపపరష దదవ కకశవ
భరస : పడభబకరశరమ
ఇనటట ననన:2/269
వయససస:71
లన: ససస స

భరస : అచనచరరవప
ఇనటట ననన:2/271
వయససస:56
లన: ససస స

తనడడ:డ శశరరమచనదడ మయరరస
ఇనటట ననన:2/271
వయససస:61
లన: పప

తనడడ:డ రరమజ
ఇనటట ననన:2/271-3
వయససస:29
లన: పప

75-163/448

భరస : శశనవరసస
ఇనటట ననన:2/271
వయససస:60
లన: ససస స

859
SGA0346973
పపరర: వర వననకట ననగరనదడ పడసరద
కకడనరర
తనడడ:డ అచనచరరవప
ఇనటట ననన:2/271
వయససస:40
లన: పప

868
SGA0425801
పపరర: వనశ వశశననధ జమమలమడక

854
BQN2286870
పపరర: పడభబకరశరమ కకశవ

75-163/446

తనడడ:డ ఛనన బబషర మహమమద
ఇనటట ననన:2/267-1
వయససస:28
లన: ససస స

తనడడ:డ నరససనహన
ఇనటట ననన:2/269
వయససస:79
లన: పప

తనడడ:డ అరరద ఒమయర మహమమద
ఇనటట ననన:2/271
వయససస:28
లన: పప

865
BQN2292480
పపరర: వననకట ససభదడమమ తనడదపలల

75-163/445

75-163/462

75-163/463

భరస : రమమష
ఇనటట ననన:2/271-B
వయససస:49
లన: ససస స
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871
SGA1665934
పపరర: మలలల శశరర పపరరటటట

75-163/464

భరస : కలమయరసరశమ
ఇనటట ననన:2/272
వయససస:58
లన: ససస స
874
SGA1665926
పపరర: కకటననగభబగతలకడమ పపరరటటట

75-163/476

75-163/479

75-167/1386

75-163/484

75-163/487

881
SGA0732892
పపరర: ననగ వననకట జననరనన కరగరత

884
SGA0982694
పపరర: జఖపననబ బబగన

887
SGA1338185
పపరర: హహమనత కలమయర బబజవరడ

75-163/490

890
SGA0489088
పపరర: జగదదష గయనటన

తనడడ:డ అరరరన రరవప గయనటన
ఇనటట ననన:2/276
వయససస:26
లన: పప

893
SGA1665991
పపరర: కనకర మహలకకమ గయనడన

భరస : Y శశనవరసరఖడడడ
ఇనటట ననన:2/277
వయససస:45
లన: ససస స
75-163/498

తనడడ:డ వర వననకట ననగ మహన రరవప పప ససన
ఇనటట ననన:2/278
వయససస:30
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-163/478

879
SGA1665983
పపరర: రరమదనసస కరగరత

75-163/481

882
SGA0732900
పపరర: జజతసత శశ కరగరత

75-163/483

తనడడ:డ ననగ వననకట జననరన న కరగరత
ఇనటట ననన:2/274-1A
వయససస:48
లన: ససస స
75-163/485

885
SGA0982702
పపరర: ససలలమన

75-163/486

తనడడ:డ బబజ
ఇనటట ననన:2/275
వయససస:45
లన: పప
75-163/488

888
SGA1165950
పపరర: కవత చటటకఖన

75-163/489

తనడడ:డ వరరసరశమ చటటకఖన
ఇనటట ననన:2/275-a
వయససస:27
లన: ససస స
75-163/491

891
SGA0857757
పపరర: పరవన గయనటన

75-163/492

భరస : జగదదష గయనటన
ఇనటట ననన:2/276
వయససస:28
లన: ససస స
75-163/494

భరస : అరరరనరరవప
ఇనటట ననన:2/276
వయససస:46
లన: ససస స

75-163/899 896
895
SGA1878511
SGA0287490
పపరర: యయరమలయనగలకకమ యరమల
పపరర: కకషష పప ససన

898
SGA1365618
పపరర: ఆననద పప ససన

75-163/482

తనడడ:డ అరరరన రరవప
ఇనటట ననన:2/276
వయససస:31
లన: పప
75-163/493

876
SGA1665959
పపరర: ఉషరపడసనట చచరరవప

తనడడ:డ ససబమయత
ఇనటట ననన:2/274-1
వయససస:79
లన: పప

తనడడ:డ ననగరరజ బబబయ బబజవరడ
ఇనటట ననన:2/275
వయససస:24
లన: పప

తనడడ:డ రతస యత
ఇనటట ననన:2/276
వయససస:57
లన: పప
892
SGA1096262
పపరర: తదజ గయనటన

75-163/480

భరస : ససలలమన
ఇనటట ననన:2/275
వయససస:39
లన: ససస స

తలల : పరరశత ఎడ
ఇనటట ననన:2/275
వయససస:40
లన: పప
889
BQN1579010
పపరర: అరరరనన ఆర గయనడన

878
SGA1665975
పపరర: భబగతలకడమ కరగరత

75-163/475

భరస : కకషషమహన
ఇనటట ననన:2/273
వయససస:53
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమదనస కరగరత
ఇనటట ననన:2/274-1A
వయససస:50
లన: పప

తనడడ:డ ననగ వననకట జననరరన కరగరత
ఇనటట ననన:2/274-1A
వయససస:22
లన: పప
886
SGA1313501
పపరర: లలక శశనవరస రనజన ఎడ

75-163/477

భరస : రరమదనసస
ఇనటట ననన:2/274-1
వయససస:75
లన: ససస స

తనడడ:డ నగరజ బబబయ
ఇనటట ననన:2-274-1
వయససస:24
లన: పప
883
SGA1101666
పపరర: నఖల సరయ కరగరత

875
SGA0549602
పపరర: వననకట పడశరనత చచరరవప

873
SGA1318336
పపరర: ససజత చలలకకటట
తనడడ:డ శవపడసరద చలలకకటట
ఇనటట ననన:2/272
వయససస:21
లన: ససస స

తనడడ:డ కకషషమహన చచరరవప
ఇనటట ననన:2/273
వయససస:28
లన: పప

తనడడ:డ య రరమమశశర వర పడసరద
ఇనటట ననన:2/273
వయససస:59
లన: పప
880
SGA1226976
పపరర: బబజవరడ హహమనత కలమయర

75-163/465

తనడడ:డ వర భదడయత
ఇనటట ననన:2/272
వయససస:68
లన: పప

తనడడ:డ కలమయరసరశమ
ఇనటట ననన:2/272
వయససస:43
లన: ససస స
877
SGA1665967
పపరర: కకషష మహన చచరరవప

872
SGA1665942
పపరర: కలమయర సరశమ పపరరటటట

894
SGA1666007
పపరర: పదనమవత పరసర

75-163/495

భరస : బబబయరరవప
ఇనటట ననన:2/277
వయససస:72
లన: ససస స
75-163/496

897
SGA0489096
పపరర: ఆననద పప ససన

75-163/497

తనడడ:డ పస. వ. వ. ఎన. మహన రరవప
ఇనటట ననన:2/278
వయససస:32
లన: పప

తనడడ:డ వ. వ. ననగ మహన రరవప
ఇనటట ననన:2/278
వయససస:29
లన: పప

899
SGA1379262
పపరర: ఆననద పప ససన

900
SGA1666015
పపరర: సతష బబబయ తనడదపలల

75-163/499

తనడడ:డ వర వననకట ననగ మహనరరవప పప ససన
ఇనటట ననన:2/278
వయససస:30
లన: పప

75-163/500

తనడడ:డ హహమ నననచనరయత
ఇనటట ననన:2/278
వయససస:43
లన: పప

Page 32 of 79

మచలపటనస నగర పలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-32
901
SGA0131185
పపరర: మననకడ తనడదపలల

75-164/294

భరస : హహమ నననచనరయత
ఇనటట ననన:2-278
వయససస:60
లన: ససస స
904
SGA0106203
పపరర: వరవననకటననగమహన రరవప
పప ససన
తనడడ:డ కకషష
ఇనటట ననన:2/279
వయససస:55
లన: పప

75-163/501

907
SGA0308957
పపరర: కకషష పప ససన

75-164/296

75-163/504

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప కకలల
ఇనటట ననన:2/283
వయససస:52
లన: పప
913
SGA0726911
పపరర: రగఉొర మహమమద

75-163/507

75-163/510

75-163/513

75-163/516

75-163/519

తనడడ:డ వననకట ససతనరరమయత
ఇనటట ననన:2/288
వయససస:75
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

911
SGA1666031
పపరర: కకషషకలమయరర చగడగన

912
SGA0726861
పపరర: షబరరనటసర

914
SGA0954412
పపరర: మహమమద సరలలహ

917
SGA1369727
పపరర: సలలహ మహమమద

920
SGA0577967
పపరర: మయరళ కకషష మమడడకకనడ

923
SGA0954495
పపరర: కకకఖసర ననహహ హ

926
SGA0969147
పపరర: న వ స ర సరయ కనగరల

75-163/503

909
SGA1179431
పపరర: శవ కకరణ టబటబ
తనడడ:డ శశనవరస టబటబ
ఇనటట ననన:2-282
వయససస:26
లన: పప

తనడడ:డ చనదడశశఖర రరవప కనగరల
ఇనటట ననన:2/287
వయససస:23
లన: పప
75-163/522

906
SGA1666023
పపరర: వననకట రమణమమ పప ససన

తనడడ:డ వ వ ననగ మహన రరవప పప ససన
ఇనటట ననన:2-279
వయససస:30
లన: పప
75-163/505

75-163/860

75-163/506

భరస : రఫస మహమమద
ఇనటట ననన:2/285
వయససస:36
లన: ససస స
75-163/508

915
SGA0955096
పపరర: మహమమద హషసష

75-163/509

భరస : సరలలహ
ఇనటట ననన:2/285
వయససస:40
లన: ససస స
75-163/511

918
SGA0310409
పపరర: అబయనల అజజ

75-163/512

తనడడ:డ అబయనల ఖయదర
ఇనటట ననన:2/285-1
వయససస:38
లన: పప
75-163/514

921
SGA0717191
పపరర: షబనన బబగమ

75-163/515

తనడడ:డ ఖయదర అబయనల
ఇనటట ననన:2/285-1
వయససస:27
లన: ససస స
75-163/517

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/286
వయససస:56
లన: పప

భరస : వరవననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2/287
వయససస:50
లన: ససస స
928
BQN1579176
పపరర: కర జర పదమననభ రరవప కనగరల

75-164/297

తనడడ:డ వననకరటబడమయత మమడడకకనడ
ఇనటట ననన:2/285-1
వయససస:55
లన: పప

భరస : గయనడయత మమదదకకనడ లక
ఇనటట ననన:2/285-1
వయససస:81
లన: ససస స
925
BQN1579101
పపరర: ఇనదదర నరశనగయ

908
SGA0598013
పపరర: ఆననద పప ససన

75-164/295

భరస : కకషష
ఇనటట ననన:2/279
వయససస:79
లన: ససస స

తనడడ:డ ఇబడతమ మహమమద
ఇనటట ననన:2/285
వయససస:44
లన: పప

భరస : అబయనల అజజ
ఇనటట ననన:2/285-1
వయససస:31
లన: ససస స
922
SGA1254218
పపరర: శత మహ లకడమ మమదదకకనడ లక

75-163/502

తనడడ:డ ఇబడహహన
ఇనటట ననన:2/285
వయససస:44
లన: పప

భరస : సరలలహ మహమమద
ఇనటట ననన:2/285
వయససస:39
లన: ససస స
919
SGA0574799
పపరర: పరరశన బబగన

905
SGA0106211
పపరర: రరమకకషషకలమయరర పప ససన

903
SGA0131227
పపరర: దదపసస తనడదపలల
భరస : సతష బబబయ తనడదపలల
ఇనటట ననన:2-278-A
వయససస:36
లన: ససస స

భరస : వననకటశశషగరరరరరవప
ఇనటట ననన:2/283
వయససస:56
లన: ససస స

తనడడ:డ ఇబడహహన మహమమద
ఇనటట ననన:2/285
వయససస:43
లన: పప
916
SGA1105931
పపరర: హససయయ మహమమద

75-163/900

భరస : వర వననకటననగ మమహనరరవప
ఇనటట ననన:2/279
వయససస:48
లన: ససస స

తనడడ:డ వ. వ. ననగ మహన రరవప
ఇనటట ననన:2-279
వయససస:33
లన: పప
910
SGA1343771
పపరర: ఆదదశశషత కకలల

902
SGA1878552
పపరర: గనటవరపప వజయ పదమ
గనటవరపప
భరస : గనటవరపప ననగ వననకట చలన
ఇనటట ననన:2/278-1a
వయససస:34
లన: ససస స

75-163/518
924
BQN1579093
పపరర: వర వననకటటశశర రరవ నరససనగయ

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/287
వయససస:58
లన: పప
75-163/520

927
SGA1089994
పపరర: కర సరయ

75-163/521

తనడడ:డ చనదడశశఖర రరవప
ఇనటట ననన:2/287
వయససస:53
లన: పప

75-163/523 930
929
BQN1579184
BQN1579192
పపరర: శవననరరయణ కలమయర కనగరల
పపరర: ససతనరరమ కలమయర కనగరల

తనడడ:డ కర.జర.పదమననభ రరవప
ఇనటట ననన:2/288
వయససస:35
లన: పప

75-163/524

తనడడ:డ కర.జర.పదమననభ రరవప
ఇనటట ననన:2/288
వయససస:50
లన: పప
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931
SGA0877110
పపరర: లకడమ సరశత కనగరల

75-163/525

భరస : కర యస ననరరయణ కలమయర
ఇనటట ననన:2/288
వయససస:33
లన: ససస స
934
SGA1172006
పపరర: లకడమ కనగరల

75-163/528

75-163/531

75-163/535

75-163/537

75-163/538

75-163/541

తనడడ:డ కకషషమయరరస గరజల
ఇనటట ననన:2/289
వయససస:49
లన: పప

941
SGA1666064
పపరర: ససబమలకడమ కనగరల

944
SGA0308148
పపరర: ఆదదలకడమ చలలకకరర

947
SGA0726895
పపరర: పడభబవత తరరమయన

తనడడ:డ శశనవరస రరవప ఆకలరరత
ఇనటట ననన:2/290
వయససస:22
లన: పప
958
SGA1294255
పపరర: భరణణ కలమయర ఆకలరరత
తనడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/290
వయససస:30
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-163/532

75-164/298

75-163/534

942
SGA0425827
పపరర: అపరష కనగరల

75-163/536

75-163/466
945
SGA1824655
పపరర: బల నరససనహ వరరరన తరరమయణణ

తలల : రతట కలమయరర తరరమయణణ
ఇనటట ననన:2/289
వయససస:21
లన: ససస స
75-163/540

భరస : శశమననటరరయణ మయరరస తరరమయన
ఇనటట ననన:2/289
వయససస:34
లన: ససస స
950
SGA0909515
పపరర: గగవరదనన గరజల

951
SGA1072875
పపరర: తరరమణణ మయరళ కకషష

75-163/543

75-163/539

75-163/542

తనడడ:డ నరససనహ సరశమ
ఇనటట ననన:2/289
వయససస:47
లన: పప
75-163/545

956
SGA1136712
పపరర: దదలప కలమయర ఆకలరరత

959
SGA1299031
పపరర: ననగరశశర రరవప ఆకలరరత
తనడడ:డ ససబబమ రరవప
ఇనటట ననన:2/290
వయససస:56
లన: పప

75-163/546
954
BQN2287274
పపరర: వననకట రమమష బబబయ చడదపపడడ

తనడడ:డ వరలగరరరరరజ
ఇనటట ననన:2/289-3
వయససస:47
లన: పప
75-163/548

తనడడ:డ శశనవరస రరవప ఆకలరరత
ఇనటట ననన:2/290
వయససస:22
లన: పప
75-163/550

939
SGA0425819
పపరర: శవ పడసరద చలలకకటట

తనడడ:డ ననననరరవప
ఇనటట ననన:2/288-2
వయససస:29
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:2/289/3
వయససస:66
లన: పప
75-163/547

75-163/530

తనడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇనటట ననన:2/288-1
వయససస:43
లన: పప

భరస : శశనవరసరరవప గరజల
ఇనటట ననన:2/289
వయససస:44
లన: ససస స

తనడడ:డ గరరరరరజ
ఇనటట ననన:2/289/3
వయససస:43
లన: పప

936
BQN1579002
పపరర: కకషషవవణణ కనగరల

948
SGA0726937
పపరర: శశమననటరరయణ మయరరస
తరరమయన
తనడడ:డ నరససనహసరశమ తరరమయన
ఇనటట ననన:2/289
వయససస:45
లన: పప

75-163/544 953
952
BQN1578673
SGA1666072
పపరర: వననకట ససరరష బబబయ చడదపపడడ
పపరర: వరలగరరరరరజ చడదపపడడ

955
SGA1053669
పపరర: ననగ శరణ ఆకలరరత

75-163/533

భరస : చనదడశశఖర రరవప
ఇనటట ననన:2-288-2
వయససస:59
లన: ససస స

తనడడ:డ నరససనహసరశమ
ఇనటట ననన:2/289
వయససస:64
లన: పప
949
SGA0909390
పపరర: శశనవరస రరవప గరజల

938
BQN1578996
పపరర: చనదడశశఖర రరవప కనగరల

75-163/527

భరస : చనదడశశఖర రరవప
ఇనటట ననన:2/288/1
వయససస:47
లన: ససస స

భరస : ననననరరవప
ఇనటట ననన:2/288/2
వయససస:75
లన: ససస స

భరస : అనశర బబషర మహమమద
ఇనటట ననన:2/288-2
వయససస:26
లన: ససస స
946
BQN2287910
పపరర: పపరశరజ తరరమయన

75-163/529

తనడడ:డ గనగరధర రరవప
ఇనటట ననన:2/288-1
వయససస:55
లన: పప

భరస : శవ పడసరద
ఇనటట ననన:2/288-1
వయససస:40
లన: ససస స
943
SGA0715815
పపరర: ననలఫర

935
SGA1666049
పపరర: లకడమ కనగరల

933
SGA1073634
పపరర: కరరమయరర కలయతణణ
తనడడ:డ వననకరరశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/288
వయససస:22
లన: ససస స

భరస : జయచనదడపదమననభన
ఇనటట ననన:2/288
వయససస:64
లన: ససస స

భరస : గనగరధరరరవప
ఇనటట ననన:2/288/1
వయససస:77
లన: ససస స
940
SGA0451062
పపరర: జజతత కలమయరర చలలకకటట

75-163/526

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/288
వయససస:23
లన: ససస స

భరస : జయ చనదడ పదమననభరరవప
ఇనటట ననన:2/288
వయససస:69
లన: ససస స
937
SGA1666056
పపరర: లకకమనరసమమ కనగరల

932
SGA1073600
పపరర: కరరమయరర రగహహణణ

957
SGA1294065
పపరర: లల కకషష ఆకలరరత

75-163/549

తనడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/290
వయససస:30
లన: పప
75-163/551

960
SGA1666080
పపరర: వజయలకడమ చలక

75-163/552

భరస : ధనమస అబడహన
ఇనటట ననన:2/290/1
వయససస:54
లన: ససస స
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961
SGA1130814
పపరర: గరసపపల అనగఖల చలక

75-163/553

భరస : రరజవ మచదల చలక
ఇనటట ననన:2/290-1
వయససస:22
లన: ససస స
964
SGA1833607
పపరర: వననకట రమణ అనసమల శశటట

75-164/314

75-164/304

75-164/307

75-163/578

75-163/581

75-163/928

75-163/924

భరస : వననకటటసశర రరవప
ఇనటట ననన:2/300-5
వయససస:51
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

974
SGA0904565
పపరర: ససత రరవ

977
SGA0310425
పపరర: పరరశత రరవ

980
SGA0778185
పపరర: వననకట ససబబమరరవప కకకఖసర

75-163/585

75-163/579

75-164/306

972
SGA0308197
పపరర: ససమయనజల రరవ

75-163/577

975
BQN1579051
పపరర: రవ కలమయర రరవ

75-163/580

తనడడ:డ వననకటటశశరరరల
ఇనటట ననన:2/299-2
వయససస:43
లన: పప
75-163/582

978
SGA1364579
పపరర: ననగరశశర రరవప ననరగరన

75-163/583

తనడడ:డ పపరష చనదడరరవప ననరగరన
ఇనటట ననన:2/300
వయససస:28
లన: పప
75-163/587

981
SGA0778698
పపరర: కళళతణణ కకకఖసర

75-163/588

భరస : ననహహ హ కకకఖసర
ఇనటట ననన:2/300-1
వయససస:28
లన: ససస స

989
BQN1579044
పపరర: వననకటటశశరరరవప చనత
తనడడ:డ గరరరబబబయ
ఇనటట ననన:2/300-5
వయససస:55
లన: పప

75-163/584

భరస : ననహహ హ
ఇనటట ననన:2/300/3
వయససస:51
లన: ససస స
75-163/589

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/300-3
వయససస:56
లన: పప
75-163/590

969
SGA0131656
పపరర: వజయలకడమ మరరయయల

75-163/934 984
983
SGA1947597
SGA1669126
పపరర: ఉమ మహహశశరర చదననటకరశవఅలయ
పపరర: ననగ వననకటటశశరమమ కకకకసరర

986
BQN2289767
పపరర: ననహహ హ కకకకసరర

75-164/303

భరస : మయరళకకషష
ఇనటట ననన:2/299/2
వయససస:32
లన: ససస స

భరస : వ లకమయత చదనటకశవపలయల
ఇనటట ననన:2/300-2
వయససస:35
లన: ససస స

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/300/3
వయససస:83
లన: ససస స
988
BQN1578970
పపరర: కనకమమ చనత

75-163/576

తనడడ:డ ననహహ హ కకకఖసర
ఇనటట ననన:2/300-1
వయససస:26
లన: పప

భరస : వననకట ననగ రరజ గయరశన
ఇనటట ననన:2/300-2
వయససస:30
లన: ససస స
985
SGA1669134
పపరర: వరరరఘవమమ చగడగన

971
SGA0831256
పపరర: మయరళ కకషష రరవ

966
SGA0131623
పపరర: సనరతపడకరశ రరవప మరరయయల

భరస : ససధనకర రరవప
ఇనటట ననన:2-299
వయససస:56
లన: ససస స

భరస : వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:2/299-2
వయససస:67
లన: ససస స

తనడడ:డ మయణణకరతల రరవప గయరశన
ఇనటట ననన:2-300
వయససస:38
లన: పప
982
SGA1901420
పపరర: పవన గయరశన

75-164/305

భరస : రవ కలమయర రరవ
ఇనటట ననన:2/299/2
వయససస:41
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశరరరల
ఇనటట ననన:2/299-2
వయససస:45
లన: పప
979
SGA1901982
పపరర: వననకట ననగ రరజ గయరశన

968
SGA0131649
పపరర: లలత కలమయరర మరరయయల

75-163/893

తనడడ:డ వరరసరశమ
ఇనటట ననన:2-299
వయససస:84
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటసశరరల రరవ
ఇనటట ననన:2/299/1
వయససస:45
లన: పప

భరస : చనదడ శశఖర పపరటయత రవ
ఇనటట ననన:2/299/2
వయససస:32
లన: ససస స
976
BQN2288512
పపరర: మయరళకకషష రరవ

75-163/575

భరస : సనరరతపడకరశ రరవప
ఇనటట ననన:2-299
వయససస:79
లన: ససస స

తనడడ:డ ససధనకర రరవప
ఇనటట ననన:2-299
వయససస:32
లన: ససస స
973
SGA0531351
పపరర: అమకత వలల పపలలల ల

965
SGA0656183
పపరర: సతత అనవశష మరరతల

963
SGA1870450
పపరర: జరహహల దదవ ఆననద చలక
తనడడ:డ థనమస అబడహన చలక
ఇనటట ననన:2-290-1
వయససస:18
లన: పప

తనడడ:డ ససధనకర రరవప మరరతల
ఇనటట ననన:2/299
వయససస:28
లన: పప

తనడడ:డ సనరత పడకరశ రరవప
ఇనటట ననన:2-299
వయససస:61
లన: పప
970
SGA0131698
పపరర: ససనధసరర మరరయయల

75-163/554

తనడడ:డ దదవరననదన
ఇనటట ననన:2/290-1
వయససస:60
లన: పప

భనధసవప: వజయ శశ అనసమల శశటట
ఇనటట ననన:2/294
వయససస:54
లన: పప
967
SGA0131631
పపరర: ససధనకర రరవప మరరయయల

962
SGA1666098
పపరర: థనమస అబడహన చలక

987
SGA1669142
పపరర: ససతమమ శశనఠర

75-163/586

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/300/5
వయససస:63
లన: ససస స
75-163/591

990
SGA1669159
పపరర: ననగ మలలల శశర రరవప వరనకక

75-163/592

తనడడ:డ వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:2/300-5
వయససస:60
లన: పప
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991
BQN1578814
పపరర: గరరరబబబయ చనత

75-163/862

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-300-5
వయససస:37
లన: పప
994
SGA1227693
పపరర: మయరరరర బబలయత

75-163/594

75-163/595

75-163/598

75-163/601

75-163/604

75-163/607

75-163/609

భరస : ఈసపపబబబయ
ఇనటట ననన:2/304-1
వయససస:31
లన: ససస స
1015 SGA1831171
పపరర: వననకట పదమ నరగన

1004 SGA1373232
పపరర: మదససనధన రరవప ననరగరన

1007 SGA0131722
పపరర: దదవదనసస ఆరఖపలల

1010 SGA1669183
పపరర: ససబమ రరవప ఆరఖపలల

1019 SGA0965582
పపరర: కరరశ శరరదన దదవ

వయసస 01-01-2021 నటక

75-165/291

75-163/614

1005 SGA1143320
పపరర: ఆనజనవయ పడసరద నరగన

భరస : కర ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2/305
వయససస:49
లన: ససస స

75-163/602

తనడడ:డ సరనబశవరరవప నరగన
ఇనటట ననన:2/302
వయససస:51
లన: పప
75-163/605

1008 SGA0131755
పపరర: ఇమయమనయయలల ఆరఖపలల

75-163/606

తనడడ:డ రనగరరరవప
ఇనటట ననన:2/304
వయససస:35
లన: పప
75-163/608

1011 SGA1227099
పపరర: దయయనధద ఆరఖపలల

1014 SGA1228022
పపరర: పడభయదనస ఆరరపలల

1018 SGA0106310
పపరర: కకకకల మనదపరక

75-163/600

భరస : ననగమలలల శశరరవప వరనకక
ఇనటట ననన:2/301
వయససస:34
లన: ససస స

1013 SGA1091594
పపరర: పదమ శశకరకలళపప

తనడడ:డ వరరసరశమ
ఇనటట ననన:2/305
వయససస:59
లన: పప

75-163/597

1002 SGA1370329
పపరర: ననగమణణ వరనకక

తనడడ:డ ససబమరరవప ఆరఖపలల
ఇనటట ననన:2-304
వయససస:25
లన: పప

1016 BQN1578772
పపరర: జగననమహన రరవప చటటటబబ మమ

75-163/308

999
SGA1311364
పపరర: వరణణ వరనకక

తనడడ:డ లలట సనరతననరరయణ ఆరఖపలల
ఇనటట ననన:2/304
వయససస:60
లన: పప

భరస : ననగ శవ రరమ కకషష పడసరద నరగన
ఇనటట ననన:2/305
వయససస:42
లన: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2/305
వయససస:40
లన: ససస స

75-163/599

75-163/610

భరస : పపరష చనదడ రరవప
ఇనటట ననన:2/304-1
వయససస:61
లన: ససస స
75-163/468

996
SGA1835339
పపరర: నరగన మలల కరనబ

తనడడ:డ ననగమలసరశ రరవప వరనకక
ఇనటట ననన:2/301
వయససస:25
లన: ససస స

తనడడ:డ రనగరరరవప
ఇనటట ననన:2/304
వయససస:38
లన: పప

భరస : ససబమ రరవప ఆరఖపలల
ఇనటట ననన:2/304
వయససస:51
లన: ససస స
1012 SGA0955179
పపరర: ఆరఖపలల మయనస

75-163/596

తనడడ:డ ననణణ గగవరర న రరవప ననరగరన
ఇనటట ననన:2-301
వయససస:28
లన: పప

తనడడ:డ రనగరరరవప
ఇనటట ననన:2/304
వయససస:37
లన: పప
1009 SGA1669175
పపరర: ససశల ఆరఖపలల

1001 SGA1365949
పపరర: ననగమణణ వరనకక

75-163/593

భరస : శశఖర రరవప
ఇనటట ననన:2/301
వయససస:63
లన: ససస స

భరస : ననగమలసరశ రరవప వరనకక
ఇనటట ననన:2/301
వయససస:34
లన: ససస స

తనడడ:డ చనదడశశఖర రరవప
ఇనటట ననన:2/301
వయససస:45
లన: పప
1006 SGA0106294
పపరర: ఏససదనసస ఆరరపలల

75-160/3

భరస : గరరర బబబయ
ఇనటట ననన:2/301
వయససస:28
లన: ససస స

తనడడ:డ ఆనజనవయయలల పసట
ఇనటట ననన:2/301
వయససస:31
లన: ససస స
1003 SGA1669167
పపరర: ననన ననరగరన

995
SGA0936112
పపరర: ఫరతమయనటసర

998
SGA0956813
పపరర: చనత మమనక

993
SGA1227677
పపరర: మయరరరర ననగరరణణ
భరస : బబలయత
ఇనటట ననన:2/300-8
వయససస:56
లన: ససస స

భరస : సపపయద ఖసదదనస
ఇనటట ననన:2-301
వయససస:30
లన: ససస స

భరస : ననన
ఇనటట ననన:2/301
వయససస:44
లన: ససస స
1000 SGA1340017
పపరర: పరవన పసట

75-164/308

తనడడ:డ ననగ మలలల శశర రరవప
ఇనటట ననన:2-300-5
వయససస:33
లన: పప

తనడడ:డ వననకటరతటన
ఇనటట ననన:2/300-8
వయససస:63
లన: పప
997
BQN2295046
పపరర: శశనస ననరగరన

992
BQN3345394
పపరర: వననకటటశశర రరవప వరనకక

75-163/863

75-163/611

తనడడ:డ రనగరరరవప ఆరరపలల
ఇనటట ననన:2/304-2
వయససస:42
లన: పప
75-163/612

1017 SGA0106302
పపరర: ననగ శవరరమకకషష పడసరద
ననరగరన
తనడడ:డ మయధవ రరవప
ఇనటట ననన:2/305
వయససస:45
లన: పప

75-163/613

75-163/615

1020 SGA1226679
పపరర: ననరగన జల సరనబ శవ రరవప

75-163/616

తనడడ:డ ననరగన ననగ శవ రరమ కకషష పడసరద
ఇనటట ననన:2/305
వయససస:21
లన: పప
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1021 SGA1300516
పపరర: యడవలల నననచనరయత

75-163/617

తనడడ:డ వనప వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/305
వయససస:63
లన: పప
1024 SGA0489138
పపరర: దదవత కరఖశ

75-163/620

75-163/623

75-163/632

75-163/311

75-163/625

75-163/635

75-163/638

భరస : కకషషమయరరస మయరరల
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:41
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 SGA1835818
పపరర: వనమయల ఎడడకకనడలల

1037 SGA0133876
పపరర: కరరపపయత మయతత
స

1040 SGA0716375
పపరర: ససధ రరణణ వరకర

1043 SGA0822693
పపరర: వననకట రతటన ననరగరన

75-163/641

1046 SGA0977082
పపరర: అశశక వవమయల

75-163/312

1049 SGA1669241
పపరర: కమల అనగరన
భరస : గణపతరరవప
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:73
లన: ససస స

1029 SGA1669225
పపరర: జయలకడమ లలకరస

75-163/631

1032 SGA1835768
పపరర: వనమయల ధన లకడమ

75-163/310

1035 SGA1826940
పపరర: కమల అనగరన

75-163/469

భరస : లలటట అనగరన గణపత
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:75
లన: ససస స
75-163/633

1038 SGA0425868
పపరర: దసరరరపడసరద రరవప వరనకక

75-163/634

తనడడ:డ కరశవరరవప
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:58
లన: పప
75-163/636

1041 SGA0749277
పపరర: కకశశర పరమరరస

75-163/637

తనడడ:డ మహన రరవప పరమరరస
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:28
లన: పప
75-163/639

1044 SGA0884692
పపరర: అశశక వవమయల

75-163/640

తనడడ:డ ఏడడకకనడలల వవమయల
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:24
లన: పప
75-163/642

తనడడ:డ వవమయల ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:24
లన: పప
75-163/644

75-163/622

భరస : వనమయల ఎడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:40
లన: ససస స

భరస : వననకటటసశర రరవప ననరగరన
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:70
లన: ససస స

తనడడ:డ గగలల శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:26
లన: పప
1048 SGA1396449
పపరర: పపపడమమ మయరరల

75-163/309

తలల : వననకట లకడమ వరకర
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:27
లన: ససస స

తనడడ:డ దసరర పస
డ రదరరవప వరనకక
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:54
లన: పప
1045 SGA0954396
పపరర: గగలల రవ తదజ

1031 SGA1835313
పపరర: మయరరల కకటటశశరమమ

1026 SGA1669209
పపరర: నననచనరమమ ననరగరన

భరస : భబససరరరవప
ఇనటట ననన:2/306-1
వయససస:65
లన: ససస స

తనడడ:డ కరరపపదదవర
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:46
లన: పప

తనడడ:డ దసరరరపడసరద రరవప
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:34
లన: పప
1042 SGA0778656
పపరర: లకడమ వరనకక

75-163/624

తనడడ:డ వనమయల పరరశరరమయత
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:48
లన: పప

భరస : వరనకక ననగనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:27
లన: ససస స
1039 SGA0425900
పపరర: ననగరనజనవయయలల వరనకక

1028 BQN1578848
పపరర: భబససరరరవప లలకరస

75-163/619

భరస : నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2/306
వయససస:51
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమ రరవప
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:66
లన: ససస స

తనడడ:డ కకపపపల అచసతత రరమయత
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:32
లన: పప
1036 SGA1823657
పపరర: వరనకక పడశరనత

75-163/621

తనడడ:డ కకనడయత
ఇనటట ననన:2/306-1
వయససస:76
లన: పప

తనడడ:డ భకన
ఇనటట ననన:2/306-1
వయససస:55
లన: పప
1033 SGA1835776
పపరర: కకపపపల మహన రరవప

1025 SGA0954354
పపరర: కరరశ ఏడడకకనడలల

1023 SGA1669191
పపరర: లకకమశశనవరసస చటటటబబ మమల
భరస : జగననమహనరరవప
ఇనటట ననన:2/305
వయససస:55
లన: ససస స

తనడడ:డ బకన
ఇనటట ననన:2/306
వయససస:59
లన: పప

భరస : ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2/306/1
వయససస:46
లన: ససస స
1030 SGA1669233
పపరర: ఏడడకకనడలల కరఖశ

75-163/618

భరస : వనప నననచనరయత
ఇనటట ననన:2/305
వయససస:56
లన: ససస స

తనడడ:డ ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2/306
వయససస:28
లన: ససస స
1027 SGA1669217
పపరర: శరరదనదదవ కరఖశ

1022 SGA1300680
పపరర: యడవలల దసరర పడసనట

1047 SGA1114909
పపరర: శశ కలమయర వవమయల

75-163/643

తనడడ:డ వవమయల ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:22
లన: పప
75-163/645

1050 SGA1228733
పపరర: ఆశ జజతత వక

75-163/864

తనడడ:డ శశనవరస రరవప వక
ఇనటట ననన:2-307
వయససస:23
లన: ససస స
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1051 SGA1901974
పపరర: కకటటశశరమమ మయరరల

75-163/927

భరస : రమయరరవప మయరరల
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:66
లన: ససస స
1054 SGA1833094
పపరర: ఉపపల జయ భబరర వ

75-163/626

75-163/668

75-163/671

75-163/916

75-163/897

75-163/674

75-163/676

భరస : సతశ కలమయర పప లగరన
ఇనటట ననన:2/307-4
వయససస:29
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 SGA0778706
పపరర: రరమ తతలసస లలకరస

1067 SGA1225143
పపరర: శవ తనత

1070 SGA0716813
పపరర: శశ తరఠప దనవప

1073 SGA1115237
పపరర: వక సరసశత

75-163/649

1076 SGA1669266
పపరర: నననచనరయత పప లగరన

75-163/672

1079 SGA1901966
పపరర: సతశ కలమయర పప లగరన
తనడడ:డ నననచనరయత పప లగరన
ఇనటట ననన:2/307-4
వయససస:36
లన: పప

1059 SGA0425934
పపరర: జలనధర మయల

75-163/670

1062 SGA1892538
పపరర: జయ భబరర వ ఉపపల

75-163/914

1065 SGA0726960
పపరర: లకమయత మయరరరర

75-163/673

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప మయరరరర
ఇనటట ననన:2/307-1-7
వయససస:26
లన: పప
75-163/868

1068 SGA1256858
పపరర: తడవవణణ తనత

75-163/869

భరస : రరమయ తనత
ఇనటట ననన:2-307-1-8
వయససస:22
లన: ససస స
75-163/675

1071 SGA0208173
పపరర: రరజరష బబజవరడ

75-163/647

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/307/3A
వయససస:35
లన: పప
75-163/870

1074 SGA0310433
పపరర: ననగరరజ రరమయన

75-163/648

తనడడ:డ మయధవ రరవప
ఇనటట ననన:2/307/4
వయససస:56
లన: పప
75-163/650

తనడడ:డ నరససనహసరశమ
ఇనటట ననన:2/307/4
వయససస:64
లన: పప
75-163/925

75-163/667

తనడడ:డ ససబడహమణతన ఉపపల
ఇనటట ననన:2/307-1
వయససస:19
లన: ససస స

భరస : వక శవనగ పడసరద
ఇనటట ననన:2-307-3A
వయససస:35
లన: ససస స

భరస : నననచనరయత
ఇనటట ననన:2/307/4
వయససస:59
లన: ససస స
1078 SGA1901941
పపరర: వజయ లకడమ పప లగరన

75-163/913

తనడడ:డ శశషత బబబయ దనవప
ఇనటట ననన:2/307-3
వయససస:26
లన: ససస స

భరస : వక భబససర
ఇనటట ననన:2/307-3A
వయససస:32
లన: ససస స
1075 SGA1669258
పపరర: వరలనక పప లగరన

1061 SGA1892454
పపరర: కణక దసరర ఉపపల

1056 SGA0133884
పపరర: పరనడత మయల

తనడడ:డ రతస యత
ఇనటట ననన:2/307-1
వయససస:52
లన: పప

తనడడ:డ దసరర రరవప తనత
ఇనటట ననన:2-307-1-8
వయససస:26
లన: పప

తనడడ:డ సతతననటరరయణ గయడడలల య
ఇనటట ననన:2/307-3
వయససస:29
లన: పప
1072 SGA1115278
పపరర: వక లకడమ

75-163/669

భరస : ఏడడకకనడలల లలకరస
ఇనటట ననన:2/307-1-6
వయససస:36
లన: ససస స

తనడడ:డ అదద శశషయత మయరరరర
ఇనటట ననన:2/307-1-7
వయససస:50
లన: పప
1069 SGA0597874
పపరర: పడసనట కలమయర గయడడలల య

1058 SGA0425918
పపరర: రనజత కలమయర మయల

75-164/58

భరస : కరరపపయత
ఇనటట ననన:2/307-1
వయససస:37
లన: ససస స

భరస : ససబడహమణతన ఉపపల
ఇనటట ననన:2/307-1
వయససస:39
లన: ససస స

తనడడ:డ బబలయత ఉపపల
ఇనటట ననన:2/307-1
వయససస:46
లన: పప
1066 SGA1876945
పపరర: వననకటటశశరరరవప మయరరరర

75-163/646

తనడడ:డ జలనధర
ఇనటట ననన:2/307-1
వయససస:33
లన: పప

భరస : జలనధర మయల
ఇనటట ననన:2/307-1
వయససస:51
లన: ససస స
1063 SGA1894120
పపరర: ససబడహమణతన ఉపపల

1055 SGA0291450
పపరర: వననకటలకడమ వరకర

1053 SGA1054543
పపరర: వవమయల ధనలకడమ
భరస : ఏడడకకనడలల వవమయల
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:39
లన: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2/307/1
వయససస:48
లన: ససస స

భరస : రవ కలమయర సశరర న
ఇనటట ననన:2/307-1
వయససస:31
లన: ససస స
1060 SGA1226141
పపరర: రరణణ మయల

75-163/930

భరస : శశనవరసరరవప మయనకకనడ
ఇనటట ననన:2/307
వయససస:54
లన: ససస స

భరస : ససబడమణతన
ఇనటట ననన:2/307-1
వయససస:19
లన: ససస స
1057 SGA0372896
పపరర: దదపసస సశరర న

1052 SGA1905876
పపరర: రరఢ కలమయరర మయనకకనడ

1077 SGA0310458
పపరర: బబబ రరణణ రరయన

75-163/677

భరస : ననగరరజ
ఇనటట ననన:2/307-4
వయససస:53
లన: ససస స
75-163/926

1080 SGA1370881
పపరర: వజయలకడమ పప లగరన

75-164/59

భరస : సతష కలమయర పప లగరన
ఇనటట ననన:2/307-4
వయససస:29
లన: ససస స
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1081 SGA0133868
పపరర: శశనవరస రరవప వరకర

75-163/651

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/307/5
వయససస:53
లన: పప
1084 SGA0066076
పపరర: లకడమ కకటటశశరమమ వరకర

75-163/654

75-163/678

75-163/655

1088 SGA1669274
పపరర: వననకటటశశరమమ పరమరరస

75-163/680

75-163/866

1091 SGA0778623
పపరర: వననకట కలమయరర బబజవరడ

1086 SGA0066092
పపరర: భబససర వరకర

75-163/657

1089 BQN2289783
పపరర: మహనరరవప పరమరరస

75-163/681

1092 SGA1247246
పపరర: కకరణకలమయర బబజవరడ

1094 SGA1116334
పపరర: కకరణ కలమయర బబజవరడ

1095 SGA0783531
పపరర: పపరరషమ తతట

75-163/871

1096 SGA1221597
పపరర: లకడమ రనగననయకమమ తతట

1097 SGA1839315
పపరర: రరమయ టబటబ

1098 SGA0104059
పపరర: ఏడడకకనడలల లలకరస

తనడడ:డ కకనడయత
ఇనటట ననన:2/307-8A
వయససస:77
లన: పప
1102 SGA1404326
పపరర: ససతనమహలకడమ తనత

75-163/629

తనడడ:డ వననకట ససబమయత
ఇనటట ననన:2/307/12
వయససస:61
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-163/684

1103 SGA1669282
పపరర: బబరర వ మయరరరర

75-163/686

1106 SGA1227800
పపరర: వ ఏల వ పడసరద తనత

75-163/658

1109 BQN2288793
పపరర: పనచనయతరరవప బబజవరడ
తనడడ:డ రరఘవయత
ఇనటట ననన:2/307/14
వయససస:79
లన: పప

1101 SGA0489120
పపరర: ససనత ఈడద

75-163/685

1104 SGA1669290
పపరర: వరరరఘవమమ మయరరరర

75-163/659

భరస : ఆదదశశషయత
ఇనటట ననన:2/307/10
వయససస:73
లన: ససస స
75-163/867

తనడడ:డ అనజయత తనత
ఇనటట ననన:2-307/10
వయససస:25
లన: పప
75-163/661

75-163/682

భరస : భమమశశర రరవప ఈడద
ఇనటట ననన:2/307-9
వయససస:28
లన: ససస స

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/307/10
వయససస:46
లన: ససస స

తనడడ:డ ఆదదశశషయత
ఇనటట ననన:2/307-10
వయససస:48
లన: పప
1108 SGA1669324
పపరర: రరఘవ రరవప పరమరరస

1100 SGA1396373
పపరర: గగలల తరరణ కలమయర

75-164/60

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/307-8A
వయససస:41
లన: పప

తనడడ:డ గగలల శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/307-8A
వయససస:27
లన: పప

భరస : అనజయత తనత
ఇనటట ననన:2-307/10
వయససస:53
లన: ససస స
1105 SGA1669308
పపరర: వననకటటశశర రరవప మయరరల

75-163/318

భనధసవప: తడవవణణ టబటబ
ఇనటట ననన:2-307-8a
వయససస:26
లన: పప
75-163/683

75-163/865

తనడడ:డ రరమకకషష కకపరసరగర బబజవరడ
ఇనటట ననన:2-307/8
వయససస:23
లన: పప

భరస : వసనత కలమయర తతట
ఇనటట ననన:2/307-8
వయససస:29
లన: ససస స

1099 SGA0106336
పపరర: ససబబమరరవప లలకరస

75-163/679

భరస : రరమ కకషష కకపరసరగర బబజవరడ
ఇనటట ననన:2/307-8
వయససస:44
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమకకషష కకప సరగర బబజవరడ
ఇనటట ననన:2-307-8
వయససస:23
లన: పప

భరస : వననకట ససబబమరరవప తతట
ఇనటట ననన:2/307-8
వయససస:62
లన: ససస స

75-163/656

తనడడ:డ కకషష
ఇనటట ననన:2/307-8
వయససస:49
లన: పప

తనడడ:డ రరమ కకషష కకప సరగర బబజవరడ
ఇనటట ననన:2-307/8
వయససస:25
లన: ససస స
75-164/61

75-163/653

తనడడ:డ ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2/307/6
వయససస:40
లన: పప

భరస : మహనరరవప
ఇనటట ననన:2/307/8
వయససస:48
లన: ససస స

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/307-8
వయససస:45
లన: ససస స
1093 SGA1247238
పపరర: మమఘన బబజవరడ

1085 SGA0066084
పపరర: శవ ననగ పడసరద వరకర

1083 SGA0590381
పపరర: గరయతడ పరమరరస
తనడడ:డ గనగరధర రరవప పరమరరస
ఇనటట ననన:2/307/5/1
వయససస:29
లన: ససస స

తనడడ:డ ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2/307/6
వయససస:45
లన: పప

తనడడ:డ ననగరరజ
ఇనటట ననన:2/307-7
వయససస:33
లన: పప
1090 BQN2295087
పపరర: అరరణ లకకరస

75-163/652

భరస : శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/307/5
వయససస:48
లన: ససస స

భరస : ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2/307/6
వయససస:68
లన: ససస స
1087 SGA0308973
పపరర: అశశక కలమయర రరమయనస

1082 SGA0308254
పపరర: ససవరరస వరకర

1107 SGA1669316
పపరర: ఆదదకలమయరర పరమరరస

75-163/660

భరస : రరఘవరరవప
ఇనటట ననన:2/307/12
వయససస:49
లన: ససస స
75-163/662

1110 SGA1669332
పపరర: రరమతతలససమమ బబజవరడ

75-163/663

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/307/14
వయససస:49
లన: ససస స
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1111 SGA1669340
పపరర: ననగరశశరమమ బబజవరడ

75-163/664

భరస : పనచనయతరరవప
ఇనటట ననన:2/307/14
వయససస:69
లన: ససస స
1114 SGA1669357
పపరర: బబగతలకడమ తతట

75-163/666

75-164/62

75-163/692

75-163/695

75-163/698

75-164/63

75-163/703

భరస : బబ రరశ హరరబబబయ
ఇనటట ననన:2/310
వయససస:27
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 SGA1072842
పపరర: అనత రరజలపత

1127 SGA1672237
పపరర: పదనమవత బతస న

1130 SGA0106351
పపరర: కకప అనగరన

1133 SGA0106377
పపరర: రమయదదవ రరజలపరటట

75-163/706

1136 SGA1672252
పపరర: వననకటటశశరమమ రరజలపరటట

75-163/696

1139 SGA1097443
పపరర: బబ రశ ననగలకడమ
భరస : బబ రశ అయతపప సరశమ
ఇనటట ననన:2/310
వయససస:25
లన: ససస స

1119 SGA0104109
పపరర: వననకట గనగరరజ అగరన

75-163/691

1122 SGA0778607
పపరర: శరరద బబ రరశ

75-163/694

1125 SGA0937375
పపరర: సరయ కలమయర బటటట న

75-163/697

తనడడ:డ వననకట ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2/308-1
వయససస:31
లన: పప
75-163/699

1128 SGA1672245
పపరర: ఆనజనవయయలల బతస న

75-163/700

తనడడ:డ సరనబశవరరవప
ఇనటట ననన:2/308-2
వయససస:54
లన: పప
75-163/701

1131 SGA0104117
పపరర: శశనవరసరరవప రరజలపరటట

75-163/702

తనడడ:డ దసరరరరరవప
ఇనటట ననన:2/309
వయససస:58
లన: పప
75-163/704

1134 SGA0425884
పపరర: శవ ననగబబబయ అర

75-163/705

తనడడ:డ శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2/309
వయససస:30
లన: పప
75-163/707

భరస : శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/309
వయససస:49
లన: ససస స
75-163/709

75-163/689

భరస : దసరర రరవప బబ రరశ
ఇనటట ననన:2/308
వయససస:36
లన: ససస స

భరస : ఆదదశశషత
ఇనటట ననన:2/309
వయససస:43
లన: ససస స

తలల : రరమ దదవ రరజలపరటట
ఇనటట ననన:2/309
వయససస:28
లన: పప
1138 SGA0954925
పపరర: బబ రరశ సశపట

75-163/693

భరస : గనగరరజ
ఇనటట ననన:2/308-4
వయససస:42
లన: ససస స

తనడడ:డ గగళక లకమయత
ఇనటట ననన:2/309
వయససస:51
లన: పప
1135 SGA0778300
పపరర: బబలయజ రరజలపరటట

1121 SGA0778565
పపరర: శరరష బబ రరశ

1116 SGA1672211
పపరర: గగరమమ ఈడద

తనడడ:డ వననకట నననచనరయత
ఇనటట ననన:2/308
వయససస:68
లన: పప

భరస : ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2/308-2
వయససస:50
లన: ససస స

తనడడ:డ ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2/308/2
వయససస:33
లన: పప
1132 SGA0106369
పపరర: గగళక శశనవరస రరవప

75-163/690

తనడడ:డ శశనవరస రరవప రరజలపత
ఇనటట ననన:2/308
వయససస:22
లన: ససస స

భరస : పప తతరరజ
ఇనటట ననన:2/308-1
వయససస:54
లన: ససస స
1129 SGA0308999
పపరర: ససనల కలమయర బతస న

1118 SGA0104075
పపరర: భమమశశరరరవప ఈడద

75-163/687

భరస : వననకట శవ వరభదడరరవప
ఇనటట ననన:2/307-17
వయససస:54
లన: ససస స

భరస : శశనస బబ రరశ
ఇనటట ననన:2/308
వయససస:36
లన: ససస స

తనడడ:డ నరససనహ రరవప బబ రరశ
ఇనటట ననన:2/308
వయససస:43
లన: పప
1126 SGA1672229
పపరర: సరవతడ మమడడశశటట

75-163/688

తనడడ:డ వ యస వరభదడ రరవప
ఇనటట ననన:2/308
వయససస:34
లన: పప

తనడడ:డ నరససనహరరవప బబ రరశ
ఇనటట ననన:2/308
వయససస:37
లన: పప
1123 SGA0802638
పపరర: దసరర రరవప బబ రరశ

1115 SGA0104067
పపరర: వననకట శవ వరభదడరరవప ఈడద

1113 BQN1578954
పపరర: కరసవరరరరవ వరనకక
తనడడ:డ వర రరఘవపలల
ఇనటట ననన:2/307-15
వయససస:77
లన: పప

తనడడ:డ వననకటబడమయత
ఇనటట ననన:2/307-17
వయససస:58
లన: పప

తనడడ:డ వననకట ససబమ రరవప తతట
ఇనటట ననన:2/307-A
వయససస:37
లన: పప
1120 SGA0778433
పపరర: శశనస బబ రరశ

75-163/665

భరస : కరశవరరవప
ఇనటట ననన:2/307/15
వయససస:72
లన: ససస స

భరస : లకమయత
ఇనటట ననన:2/307/16
వయససస:65
లన: ససస స
1117 SGA1136548
పపరర: వసనత కలమయర తతట

1112 SGA0106344
పపరర: యయదదనషమమ

1137 SGA0954891
పపరర: బబ రరశ ననగలకడమ

75-163/708

భరస : బబ రరశ అయతపప సరశమ
ఇనటట ననన:2/310
వయససస:26
లన: ససస స
75-163/710

1140 SGA1104892
పపరర: బబ రశ సశపట

75-163/711

భరస : బ హరర బబబయ
ఇనటట ననన:2/310
వయససస:26
లన: ససస స
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1141 SGA1371954
పపరర: ననగ లకడమ బబ రశ

75-163/712

భరస : వననకటటశశరరరవప బబ రశ
ఇనటట ననన:2/310
వయససస:53
లన: ససస స
1144 SGA1672286
పపరర: వననకటటశశర రరవప బబ రరశ

75-163/715

75-163/716

75-163/719

75-163/722

భరస : ససబడహమణణతశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/311
వయససస:37
లన: ససస స
1156 SGA1672294
పపరర: ధనలకడమ నకలస

75-163/725

75-163/727

75-163/730

భరస : ససబడహమణతన కటబట
ఇనటట ననన:2/312-2
వయససస:38
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-163/720

1154 SGA0637241
పపరర: పవన కలమయర నకలస

75-163/723

1160 SGA0659989
పపరర: ననగ బబబయ బబ రరశ

1163 BQN2288579
పపరర: ననగరరజ కటబట

75-163/733

1166 SGA0659955
పపరర: ననగ రరజ కటబట

1169 BQN2288843
పపరర: కటబట ససబడమణతన
తనడడ:డ కటబట నరససనహ రరవప
ఇనటట ననన:2/312-2
వయససస:41
లన: పప

1149 SGA1388529
పపరర: ననగబబబయ మతతకకరర

75-163/718

1152 BQN2288835
పపరర: ఆనజనవయయలల నకలస

75-163/721

1155 SGA0878928
పపరర: నకలస సరయ రరన

75-163/724

తనడడ:డ నకలస శశనవరస రరజ
ఇనటట ననన:2/311
వయససస:24
లన: పప
75-163/903

1158 SGA0132118
పపరర: కనక మయధవ బబ రరశ

75-163/726

భరస : ససబడహమణణతశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/312
వయససస:35
లన: ససస స
75-163/728

75-163/729
1161 SGA0660010
పపరర: బబల ససబడహమణణతశశర రరవప
బబ రరశ
తనడడ:డ ననగ మలలల శశర రరవప బబ రరశ
ఇనటట ననన:2/312
వయససస:41
లన: పప

75-163/731

1164 SGA0104125
పపరర: బబలయజ కటబట

75-163/732

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2/312-1
వయససస:37
లన: పప
75-163/734

తనడడ:డ నరససనహ సరశమ కటబట
ఇనటట ననన:2/312-1
వయససస:38
లన: పప
75-163/470

75-164/64

తనడడ:డ ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:2/311
వయససస:75
లన: పప

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2/312-1
వయససస:39
లన: పప

భరస : నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2/312-1
వయససస:57
లన: ససస స
1168 SGA1834357
పపరర: ససధన ననగలకడమ కటబట

1151 BQN1579424
పపరర: జర.వ.ససబడహమణణతశశ రరవప న
కలస
తనడడ:డ ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2/311
వయససస:45
లన: పప

1157 SGA1878693
పపరర: శవ పరరశత నకలస

1146 SGA0308270
పపరర: అరరణ జజతత బబ రరశ

తనడడ:డ శవ రరమయత మతతకకరర
ఇనటట ననన:2/310-2
వయససస:38
లన: పప

తనడడ:డ ననగ మలలల శశర రరవప బబ రరశ
ఇనటట ననన:2/312
వయససస:38
లన: పప

భరస : ననగ మలలల శశర రరవప
ఇనటట ననన:2/312
వయససస:59
లన: ససస స
1165 SGA0106419
పపరర: కకటటశశరమమ కటబట

75-163/717

భరస : శశనవరసరరజ నకలస
ఇనటట ననన:2/311
వయససస:50
లన: ససస స

భరస : ననగబబబయ
ఇనటట ననన:2/312
వయససస:35
లన: ససస స
1162 SGA1672302
పపరర: కసన
స రర బబ రరశ

1148 SGA0131987
పపరర: అయతపప సరశమ బబ రరశ

75-163/714

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/310
వయససస:33
లన: ససస స

తనడడ:డ శశనవరస రరజ నకలస
ఇనటట ననన:2/311
వయససస:27
లన: పప

భరస : ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2/311
వయససస:68
లన: ససస స
1159 SGA0132142
పపరర: శవ పరరశత బబ రరశ

75-163/904

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/310/1
వయససస:32
లన: పప

భరస : ననగబబబయ మతతకకరర
ఇనటట ననన:2/310-2
వయససస:33
లన: ససస స
1153 SGA0132035
పపరర: రరజతలకడమ నకలస

1145 SGA1878818
పపరర: బబలయజ బబ రశ

1143 SGA1672278
పపరర: దనడక బబ రరశ
భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/310
వయససస:59
లన: ససస స

తనడడ:డ గనతచపయయ బబ రశ
ఇనటట ననన:2/310
వయససస:37
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/310/1
వయససస:36
లన: పప
1150 SGA1393164
పపరర: జజనకక మతతకకరర

75-163/713

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/310
వయససస:50
లన: ససస స

తనడడ:డ మయణణకతన
ఇనటట ననన:2/310
వయససస:59
లన: పప
1147 SGA0131953
పపరర: హరర బబబయ బబ రరశ

1142 SGA1672260
పపరర: ననగలకడమ బబ రరశ

1167 SGA0659963
పపరర: ననగ మణణ కటబట

75-163/735

భరస : ననగ రరజ కటబట
ఇనటట ననన:2/312-1
వయససస:30
లన: ససస స
75-163/736

1170 SGA0660002
పపరర: లకడమ కటబట

75-163/737

తనడడ:డ నరససనహ రరవప కటబట
ఇనటట ననన:2/312-2
వయససస:33
లన: ససస స
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1171 SGA0937227
పపరర: ససబడహమణతన కటబట

75-163/738

తనడడ:డ నరససనహసరశమ
ఇనటట ననన:2/312-3
వయససస:41
లన: పప
1174 BQN2288850
పపరర: గనటయత బబ రరశ

75-163/743

75-163/742

75-163/746

75-164/66

75-163/748

1189 SGA1672328
పపరర: ఆదదలకడమ శశనఠర

75-163/752

75-163/755

1184 SGA1366475
పపరర: పరరశత బబ రరశ

1187 SGA0637225
పపరర: ననగరనజనవయయలల శశనఠర

1190 SGA1672336
పపరర: కకషషవవణణ శశనఠర

1193 SGA1396142
పపరర: ధరణణకకట మలల శశరర

75-163/758

1196 SGA1294453
పపరర: బసవయత గగళక

75-164/67

1199 SGA1296128
పపరర: లకడమ గగళల
తనడడ:డ బసవయత గగళల
ఇనటట ననన:2/318-1
వయససస:25
లన: ససస స

1179 SGA1366152
పపరర: భగతలకడమ బబ రరశ

75-163/745

1182 SGA1364702
పపరర: భగతలకడమ బబ రరశ

75-164/65

1185 SGA0659948
పపరర: శరనత చటటటబబ మమ

75-163/747

భరస : వర ననగ దసరర రరవప చటటటబబ మమ
ఇనటట ననన:2/313-4
వయససస:34
లన: ససస స
75-163/750

1188 SGA1169598
పపరర: ననగ మమత శశనటట

75-163/751

తనడడ:డ భబహహహమయయ శశనటట
ఇనటట ననన:2/316
వయససస:24
లన: ససస స
75-163/753

1191 SGA1672344
పపరర: ననగబడహమయత శశనఠర

75-163/754

తనడడ:డ లకమయత శశనఠర
ఇనటట ననన:2/316
వయససస:49
లన: పప
75-163/756

1194 SGA1672351
పపరర: ననగమణణ శశనఠర

75-163/757

భరస : యయననదదరరవప
ఇనటట ననన:2/317/1
వయససస:49
లన: ససస స
75-163/759

తనడడ:డ ననరరయణ రరవప గగళక
ఇనటట ననన:2/318-1
వయససస:51
లన: పప
75-163/761

75-163/741

భరస : పపరషచనదడరరవప బబ రశ
ఇనటట ననన:2/313-3
వయససస:61
లన: ససస స

భరస : డక కలటటనబ రరవప
ఇనటట ననన:2/317
వయససస:55
లన: ససస స

తనడడ:డ మయనసరశమ
ఇనటట ననన:2/317-1
వయససస:54
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-163/872

భరస : లకమయత
ఇనటట ననన:2/316
వయససస:66
లన: ససస స

తనడడ:డ యయననదద రరవప
ఇనటట ననన:2/317
వయససస:30
లన: పప

తనడడ:డ బసవయత గగళల
ఇనటట ననన:2/318-1
వయససస:25
లన: ససస స

1181 BQN1578889
పపరర: వరమమ బబ రరశ

1176 SGA0308296
పపరర: పరరశత బబ రరశ

భరస : పపరషచనదడరరవప బబ రరశ
ఇనటట ననన:2/313-3
వయససస:61
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగ వననకట బడహమయత శశనఠర
ఇనటట ననన:2/316
వయససస:27
లన: పప

భరస : ననగ బడహమయత
ఇనటట ననన:2/316
వయససస:43
లన: ససస స

1198 SGA1294545
పపరర: లకడమ గగళల

75-163/744

భరస : రరమ మహనరరవప బబ రరశ
ఇనటట ననన:2/313-3
వయససస:33
లన: ససస స

1186 SGA0659971
పపరర: వర ననగ దసరర రరవప
చటటటబబ మమ
తనడడ:డ ననగరశశర రరవప చటటటబబ మమ
ఇనటట ననన:2/313-4
వయససస:39
లన: పప

1195 SGA1672369
పపరర: యయననదద రరవప శశనఠర

1178 SGA0106427
పపరర: రరమమహన రరవప బబ రరశ

75-163/901

భరస : రరమ మహన రరవప
ఇనటట ననన:2/313/3
వయససస:32
లన: ససస స

భరస : లకమయత
ఇనటట ననన:2-313-3
వయససస:97
లన: ససస స

తనడడ:డ పపరష చనదడరరవప బబ రరశ
ఇనటట ననన:2/313-3
వయససస:39
లన: పప

1192 SGA0954537
పపరర: సప నటటట పడసరద

75-163/740

తనడడ:డ పపరష చనదడ రరవప
ఇనటట ననన:2/313-3
వయససస:42
లన: పప

భరస : పపరషచనదడరరవప బబ రశ
ఇనటట ననన:2/313-3
వయససస:61
లన: ససస స
1183 SGA1366186
పపరర: రరమ మహనరరవప బబ రరశ

1175 SGA0132217
పపరర: దసరరరపడసరద బబ రరశ

1173 SGA1878578
పపరర: ననగ లకడమ పపదన ద
భరస : వరకలయత పపదన ద
ఇనటట ననన:2/313
వయససస:29
లన: ససస స

తనడడ:డ పపరష చనదడ రరవప
ఇనటట ననన:2/313/3
వయససస:38
లన: పప

భరస : పపరషచనదడ రరవప
ఇనటట ననన:2/313/3
వయససస:59
లన: ససస స
1180 SGA1377191
పపరర: భబగత లకడమ బబ రశ

75-163/739

భరస : భయషయత
ఇనటట ననన:2/313
వయససస:39
లన: ససస స

తనడడ:డ లకమయత
ఇనటట ననన:2/313-1
వయససస:78
లన: పప
1177 SGA1672310
పపరర: భబగతలకడమ బబ రరశ

1172 BQN1578871
పపరర: ననగమణణ బబ రరశ

1197 SGA1294511
పపరర: పవన కలమయర గగళక

75-163/760

తనడడ:డ బసవయత గగళక
ఇనటట ననన:2/318-1
వయససస:26
లన: పప
75-163/762

1200 SGA1297134
పపరర: లకడమ గగలల

75-163/763

తనడడ:డ బసవయత గగలల
ఇనటట ననన:2/318-1
వయససస:27
లన: ససస స
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1201 SGA1295633
పపరర: లకడమ గగళక

75-163/764

తనడడ:డ బసయత గగళల
ఇనటట ననన:2/318-2
వయససస:25
లన: ససస స
1204 SGA0132274
పపరర: శవ రరనబబబయ జనపరన

75-163/765 1203 SGA0875536
1202 SGA0822719
పపరర: ననగ శశనవరసరరవప మనదపరకల
పపరర: హరరత మనదపరకల

తనడడ:డ ననగరశశర రరవప మనదపరకల
ఇనటట ననన:2/319
వయససస:46
లన: పప
75-164/68

తనడడ:డ రనగరరరవప
ఇనటట ననన:2/319
వయససస:41
లన: పప

1205 SGA0132282
పపరర: శశనవరస రరవప జనపరన

భరస : శవ రరమపడసరద
ఇనటట ననన:2/320
వయససస:60
లన: ససస స
1210 SGA0822529
పపరర: గరత పరమరరస

75-163/770

75-163/773

75-163/772

75-163/778

75-163/779

తనడడ:డ పడకరశరరవప
ఇనటట ననన:2-321-1
వయససస:27
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1217 BQN2288876
పపరర: మహనకరళరరవప పరమరరస

1220 SGA1672377
పపరర: లకడమ పరమరరస

1223 BQN1578624
పపరర: ననగ రరజ వవమయల

75-163/790

1226 SGA0726994
పపరర: తడవవణణ వవమయల

75-163/774

1229 SGA0637274
పపరర: వర లకడమ కరగరత
భరస : అయతపప కరగరత
ఇనటట ననన:2/322
వయససస:30
లన: ససస స

75-163/769

1212 SGA1878644
పపరర: అరరణ ననదన

75-163/902

1215 SGA1170307
పపరర: ససబడమణతన ననధమ

75-163/775

తనడడ:డ రరమ చకశన
ఇనటట ననన:2/320-1
వయససస:31
లన: పప
75-163/776

1218 SGA0132423
పపరర: దదవరకకనడ శశదదవ

75-163/777

భరస : దదవరకకనడ ససధనకర
ఇనటట ననన:2/320-4
వయససస:33
లన: ససస స
75-163/873

1221 SGA1672385
పపరర: జయలకడమ పరమరరస

75-163/874

భరస : మహనకరళ రరవప
ఇనటట ననన:2-320/4
వయససస:59
లన: ససస స
75-163/788

1224 BQN2288587
పపరర: శవయత వవమయల

75-163/789

తనడడ:డ సరశమయలల
ఇనటట ననన:2/321
వయససస:37
లన: పప
75-163/791

తనడడ:డ ననగ రరజ వవమయల
ఇనటట ననన:2/321
వయససస:29
లన: ససస స
75-163/875

1209 SGA0132365
పపరర: వజయ ననదన

తనడడ:డ రరమచకరరమ ననదన
ఇనటట ననన:2/320
వయససస:28
లన: ససస స

తనడడ:డ సరశమయలల వవమయల
ఇనటట ననన:2/321
వయససస:36
లన: పప

భరస : సప మయలల
ఇనటట ననన:2/321
వయససస:61
లన: ససస స
1228 SGA1088962
పపరర: రరజ శశఖర వనమయల

75-163/771

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-320/4
వయససస:44
లన: ససస స

తనడడ:డ పడకరశరరవప
ఇనటట ననన:2/321
వయససస:62
లన: పప
1225 BQN3346673
పపరర: వననకటటశశరమమ వవమయల

1214 SGA0372730
పపరర: కరరణన యలయలపడగడ

75-164/70

భరస : రరమచకశన
ఇనటట ననన:2/320
వయససస:53
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకనట
ఇనటట ననన:2/320-4
వయససస:64
లన: పప

తనడడ:డ ససబమయత
ఇనటట ననన:2/320-4
వయససస:43
లన: పప
1222 BQN3345089
పపరర: సప మయలల వవమయల

75-163/768

భరస : శరతన పడసరద యలయలపడగడ
ఇనటట ననన:2/320-1
వయససస:34
లన: ససస స

తనడడ:డ మహనకరళరరవప
ఇనటట ననన:2/320/4
వయససస:47
లన: పప
1219 SGA1672393
పపరర: దదవరకకనడ ససధనకర

1211 SGA1080191
పపరర: రరజశశఖర బబబయ పరమరరస

1206 SGA0132308
పపరర: ననగమణణ జనపరన
భరస : శవ రరనబబబయ
ఇనటట ననన:2/319
వయససస:38
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప పరమరరస
ఇనటట ననన:2/320
వయససస:22
లన: ససస స

తనడడ:డ శవ రరనపడసరద
ఇనటట ననన:2/320-1
వయససస:39
లన: పప
1216 BQN2286458
పపరర: వననకటటశశర రరవప పరమరరస

75-164/69

తనడడ:డ ససతనరరమయరరవప
ఇనటట ననన:2/320
వయససస:58
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప పరమరరస
ఇనటట ననన:2/320
వయససస:28
లన: ససస స
1213 SGA0068106
పపరర: శరతమ పడసరద యలయలపడగడ

తనడడ:డ శశనవరస రరవప మనదపరకల
ఇనటట ననన:2/319
వయససస:25
లన: ససస స

తనడడ:డ రనగరరరవప
ఇనటట ననన:2/319
వయససస:33
లన: పప

75-163/767 1208 SGA0132332
1207 BQN2292563
పపరర: ఆదదలకడమ కరమమశశరర యయలల య పడగడ
పపరర: రరమచకశన ననదన

75-163/766

1227 SGA1672401
పపరర: సనరతకలమయరర వవమయల

75-163/792

తనడడ:డ పడకరశరరవప
ఇనటట ననన:2/321
వయససస:43
లన: ససస స
75-163/793

1230 SGA0637332
పపరర: అయతపప కరగరత

75-163/794

తనడడ:డ వర బబబయ కరగరత
ఇనటట ననన:2/322
వయససస:30
లన: పప
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1231 SGA1672419
పపరర: రమ కరగరత

75-163/795

భరస : వరబబబయ
ఇనటట ననన:2/322
వయససస:51
లన: ససస స
1234 BQN3346681
పపరర: వననకటటశశరమమ సపపకన

75-163/798

75-163/896

75-163/803

75-163/806

75-163/807

75-163/314

75-164/72

1244 SGA1291897
పపరర: వజయ లకడమ జనపరన

1247 SGA1229111
పపరర: వననకటటశశరమమ పప లగరన

1250 SGA0822909
పపరర: ననగరరజ జనసట

1253 SGA0954446
పపరర: తలకతతరర రరమపడసరద

75-163/812

1256 SGA0637191
పపరర: కకరణమయ ససరగరన

75-164/71

తనడడ:డ వననకట ననగఖనదడ బబబయ తనలకతతరర
ఇనటట ననన:2/326-1
వయససస:26
లన: పప

1239 SGA0637142
పపరర: ససషసమత చనతన

75-163/802

1242 SGA1672450
పపరర: నననచనరమమ చనతన

75-163/805

1245 SGA1356823
పపరర: మణణక బబబయ జరనపమయ

75-165/8

తనడడ:డ ఖజ జరనపమయ
ఇనటట ననన:2/324
వయససస:23
లన: పప
75-163/808

1248 SGA1832047
పపరర: వననకటటశశర రరవప మయకలస

75-163/313

తనడడ:డ ననగరశశర రరవప మయకలస
ఇనటట ననన:2/325
వయససస:58
లన: పప
75-163/809

1251 SGA1837483
పపరర: కకడనల రరమలనగరశశరరరవప

75-163/151

తనడడ:డ ససబడమణణతశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/325-B
వయససస:38
లన: పప
75-163/810

1254 SGA0954479
పపరర: అయననడడ పడభయ కలమయర

75-163/811

తనడడ:డ శశహరర
ఇనటట ననన:2/326
వయససస:28
లన: పప
75-164/309

తనడడ:డ తనత రరవప ససరగరన
ఇనటట ననన:2-326
వయససస:32
లన: ససస స

75-163/813 1259 SGA1873728
1258 SGA1227537
పపరర: సతత దసరర మహహశ తనలకతతరర
పపరర: వరరరఘవమమ తనరకతతరర

75-163/800

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/324
వయససస:74
లన: ససస స

తనడడ:డ రమమష
ఇనటట ననన:2/326
వయససస:31
లన: పప

భరస : గగవనదరరజలల
ఇనటట ననన:2/326
వయససస:49
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-163/804

తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప జనసట
ఇనటట ననన:2/325
వయససస:41
లన: పప

భరస : ససబడమణణతశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/325-B
వయససస:52
లన: ససస స
1255 SGA1672476
పపరర: లకడమ తలకటటరర

1241 SGA1672443
పపరర: అనసనయ చనతన

1236 SGA1672435
పపరర: నననచనరమమ సనరగరన

తనడడ:డ శశనవరస రరవప చనతన
ఇనటట ననన:2/324
వయససస:27
లన: ససస స

భరస : పరనడడరనగరరరవప పప లగరన
ఇనటట ననన:2/324-1
వయససస:61
లన: ససస స

భరస : జనసట నగరజ
ఇనటట ననన:2/325
వయససస:36
లన: ససస స
1252 SGA1832161
పపరర: కకడనల పనడడ రనగమమ

75-163/801

భరస : రరజజ జనపరన
ఇనటట ననన:2/324
వయససస:41
లన: ససస స

తనడడ:డ రతస యత పప లగరన
ఇనటట ననన:2/324-1
వయససస:66
లన: పప
1249 SGA1834068
పపరర: జనసట వసనత కలమయరర

1238 SGA0637118
పపరర: ససధ రరణణ చనతన

75-163/797

భరస : అచచయత
ఇనటట ననన:2/323
వయససస:49
లన: ససస స

భరస : శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/324
వయససస:45
లన: ససస స

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/324
వయససస:54
లన: పప
1246 SGA1229095
పపరర: పరనడడరనగరరరవప పప లగరన

75-163/799

తనడడ:డ శశనవరస రరవప చనతన
ఇనటట ననన:2/324
వయససస:30
లన: ససస స

తనడడ:డ శశనవరసరరవప చనతన
ఇనటట ననన:2/324
వయససస:28
లన: ససస స
1243 SGA1672468
పపరర: శశనవరసరరవప చనతన

1235 SGA1129568
పపరర: కగశరత

1233 BQN2288884
పపరర: అచచయత సనరగరన
తనడడ:డ పపలల యత
ఇనటట ననన:2/323
వయససస:58
లన: పప

తనడడ:డ ఎనడడఎ యయసఫ
ఇనటట ననన:2/323
వయససస:31
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగయత సరయకన
ఇనటట ననన:2/323
వయససస:56
లన: పప
1240 SGA0637175
పపరర: శశదదవ చనతన

75-163/796

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2/322
వయససస:53
లన: పప

భరస : వర రరఘవయత
ఇనటట ననన:2/323
వయససస:63
లన: ససస స
1237 SGA1873736
పపరర: వర రరఘవయత సరయకన

1232 SGA1672427
పపరర: వరబబబయ కరగరత

1257 SGA1831965
పపరర: వర రరఘవమమ తరకటటొరరర

75-163/627

భరస : వర వననకటటశశరరరవప తరకటటరర
ఇనటట ననన:2/326-1
వయససస:75
లన: ససస స
75-163/895

భరస : వర వవననసటటవవరరరరవ తనరకతతరర
ఇనటట ననన:2/326-1
వయససస:75
లన: ససస స

1260 SGA1798867
పపరర: రరఘవమమ తలకటటరర

75-164/73

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/326/1
వయససస:89
లన: ససస స
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1261 BQN3345402
పపరర: సతష తలకటటరర

75-164/74

తనడడ:డ గగవనదరరజలల
ఇనటట ననన:2/326-1
వయససస:33
లన: పప
1264 SGA1834084
పపరర: ఆరఖపలల సతతననరరయణ

75-163/152

75-164/77

75-163/815

75-164/78

75-164/313

75-164/324

75-164/327

తనడడ:డ యతరరజన కకషష రరవప
ఇనటట ననన:2/329
వయససస:47
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 SGA0955112
పపరర: కరగరత భబగత లకడమ

1277 BQN3345436
పపరర: శశనవరస రరవప కరగరత

1280 SGA0982827
పపరర: ససమత కరగరత

1283 SGA1679604
పపరర: ససతనమహలకడమ కరగరత

75-164/80

1286 SGA0769036
పపరర: శశధర యతరరజన

75-164/79

1289 SGA1878933
పపరర: లకడమ రనగమమ ససనహదదడ
భరస : శశషత గగపరల ససనహదదడ
ఇనటట ననన:2/329
వయససస:74
లన: ససస స

1269 SGA1675784
పపరర: పరనడడ రనగరరరవపబబ జవరడ

75-164/312

1272 SGA1879097
పపరర: శవ రరన కరశన

75-163/907

1275 SGA1835271
పపరర: కరశన శవ లకడమ

75-164/169

భరస : కరశన శవ రరన
ఇనటట ననన:2/328
వయససస:28
లన: ససస స
75-164/322

1278 BQN3345444
పపరర: వర బబబయ కరగరత

75-164/323

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-328
వయససస:36
లన: పప
75-164/325

1281 SGA1675792
పపరర: సరవతడ కరగరత

75-164/326

భరస : లకకమ ననరరయణ
ఇనటట ననన:2-328
వయససస:44
లన: ససస స
75-164/328

1284 SGA1832765
పపరర: కరగరత శశనవరస రరవప

75-164/170

తనడడ:డ కరగరత వసనత రరవప
ఇనటట ననన:2/328-3
వయససస:40
లన: పప
75-164/81

తనడడ:డ కకషష రరవప యతరరజన
ఇనటట ననన:2/329
వయససస:43
లన: పప
75-164/171

75-164/310

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప కరశన
ఇనటట ననన:2/328
వయససస:30
లన: పప

భరస : లకమయత
ఇనటట ననన:2-328/2
వయససస:59
లన: ససస స

భరస : వరరసరశమ
ఇనటట ననన:2/328-A
వయససస:55
లన: ససస స
1288 SGA1824382
పపరర: యతరరజన పడసరద

75-163/906

భరస : శశనవరస కరగరత
ఇనటట ననన:2-328
వయససస:24
లన: ససస స

భరస : ససబబమ రరవప
ఇనటట ననన:2-328
వయససస:49
లన: ససస స
1285 SGA0955294
పపరర: దవరరపలల శవకలమయరర

1271 SGA1878941
పపరర: శవ లకడమ కరశన

1266 SGA1811561
పపరర: శకలనతల పప ససన

తనడడ:డ పపపడడయత
ఇనటట ననన:2-327-1
వయససస:74
లన: పప

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-328
వయససస:33
లన: పప

తనడడ:డ లకడమ ననరరయణ కరగరత
ఇనటట ననన:2-328
వయససస:27
లన: ససస స
1282 SGA1675800
పపరర: వసనతకలమయరర కరగరత

75-164/311

భరస : వర బబబయ
ఇనటట ననన:2/328
వయససస:28
లన: ససస స

భరస : వసనత రరవప
ఇనటట ననన:2-328
వయససస:61
లన: ససస స
1279 SGA0965574
పపరర: లకడమ నననచరమమ కరగరత

1268 BQN2293900
పపరర: లకడమ బబజవరడ

75-163/814

భరస : కకటయత
ఇనటట ననన:2-327
వయససస:64
లన: ససస స

భరస : శవ రరన కరససనన
ఇనటట ననన:2/328
వయససస:28
లన: ససస స

భరస : వరపడసరద రరవప
ఇనటట ననన:2/328
వయససస:35
లన: ససస స
1276 SGA1675818
పపరర: రరజతలకడమ కరగరత

75-164/76

భరస : శశనవరస
ఇనటట ననన:2-327-1
వయససస:39
లన: ససస స

తనడడ:డ వర సరశమ
ఇనటట ననన:2/328
వయససస:51
లన: పప
1273 SGA0425314
పపరర: అనక లకడమ వరవరపప

1265 SGA1158799
పపరర: జయకకషష పప ససన

1263 SGA0268888
పపరర: చచననటరర బబబ సరగజన
భరస : చచననటరర రరమసరశమ
ఇనటట ననన:2/326A
వయససస:76
లన: ససస స

తనడడ:డ కకటయత పప ససన
ఇనటట ననన:2/327
వయససస:28
లన: పప

భరస : పరనడడ రనగ రరవప
ఇనటట ననన:2/327/1
వయససస:64
లన: ససస స
1270 SGA1091560
పపరర: లకడమ ననరరయణ కరగరత

75-164/75

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/326-3
వయససస:55
లన: పప

తనడడ:డ ఆరఖపలల చనచయత
ఇనటట ననన:2/327
వయససస:41
లన: పప
1267 SGA1675776
పపరర: వన లకడమ బబజవరడ

1262 BQN2286995
పపరర: రమమష తలకటటరర

1287 SGA0769069
పపరర: ఉష యతరరజన

75-164/82

భరస : శశధర యతరరజన
ఇనటట ననన:2/329
వయససస:36
లన: ససస స
75-164/601

1290 SGA1879105
పపరర: పడసరద యయథరరజరమ

75-164/602

తనడడ:డ కకషషరరవప యతరరజన
ఇనటట ననన:2/329
వయససస:47
లన: పప
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1291 SGA1254200
పపరర: శశవణ కలమయర యయరల గడ

75-163/816

తనడడ:డ లకమణ రరవప యయరల గడ
ఇనటట ననన:2/330
వయససస:21
లన: పప
1294 BQN3345386
పపరర: బడహమయత సనరగరన

75-164/83

75-164/86

75-164/330

75-164/88

75-164/332

75-164/335

75-164/316

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/335-1
వయససస:41
లన: ససస స
1315 BQN3346699
పపరర: ననగలకడమ మటబట

తనడడ:డ మయరళ మటబట
ఇనటట ననన:2-336
వయససస:30
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-164/331

1304 SGA0937557
పపరర: శశ పసడయయనక పప లయగణణ

1307 SGA0132639
పపరర: ననగరశశరరరవప పప లగరన

1310 SGA0937342
పపరర: బబల సరయ కకషష కకశశర
పప లయగణణ
తనడడ:డ వననకటటసశరరరరవ
ఇనటట ననన:2/335-1
వయససస:25
లన: పప
1313 BQN2289833
పపరర: ఆనజనవయయలల మటబట

75-164/338

1316 SGA0132662
పపరర: కకషట కలమయరర మటబట

75-164/89

1319 SGA0982710
పపరర: వననకట లకడమ మటబట
భరస : శవ ననరరయణ మటబట
ఇనటట ననన:2-336
వయససస:29
లన: ససస స

1299 SGA0132563
పపరర: రరజజ జనపరన

75-164/329

1302 SGA1835511
పపరర: పదనమవత పప లగరన

75-163/153

1305 SGA1825025
పపరర: మహహశ పప లగరన

75-164/315

తనడడ:డ కకసపలయయరరవ పప లగరన
ఇనటట ననన:2/335
వయససస:19
లన: పప
75-164/333

1308 SGA1679638
పపరర: కగసలయతరరవప పప లగరన

75-164/334

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-335
వయససస:43
లన: పప
75-164/90

1311 SGA0937599
పపరర: ననగవనశ పసడయయ పప లయగణణ

75-164/91

తనడడ:డ వననకటటసశరరరరవ
ఇనటట ననన:2/335-1
వయససస:23
లన: ససస స
75-164/336

1314 BQN3345097
పపరర: వననకటటశశరరల మటబట

75-164/337

తనడడ:డ మయరళ
ఇనటట ననన:2-336
వయససస:40
లన: పప
75-164/339

భరస : మయరళ
ఇనటట ననన:2-336
వయససస:56
లన: ససస స
75-164/341

75-164/85

భరస : కగసలత రరవప పప లగరన
ఇనటట ననన:2/335
వయససస:40
లన: ససస స

తనడడ:డ మయరళ
ఇనటట ననన:2-336
వయససస:35
లన: పప

భరస : వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:2-336
వయససస:39
లన: ససస స
1318 SGA0597957
పపరర: శవ ననరరయణ మటబట

1301 SGA1811579
పపరర: లకడమ సనరగరన

1296 SGA0937607
పపరర: ససవర పరరశత ససరరగణణ

తనడడ:డ తనతయత
ఇనటట ననన:2-334
వయససస:48
లన: పప

తనడడ:డ రతస యత
ఇనటట ననన:2-335
వయససస:93
లన: పప

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-335
వయససస:46
లన: పప
1312 SGA1834274
పపరర: అనజల పప లగరన

75-164/87

తనడడ:డ కగసలత రరవప
ఇనటట ననన:2/335
వయససస:23
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-335
వయససస:39
లన: పప
1309 SGA1679646
పపరర: వననకటటశశర రరవప పప లగరన

1298 SGA0969204
పపరర: హరర పడకరష బబజవరడ

75-164/502

భరస : బడహమయత
ఇనటట ననన:2/334
వయససస:23
లన: ససస స

భరస : తనతనరరవప
ఇనటట ననన:2-334
వయససస:47
లన: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప పప లగరన
ఇనటట ననన:2/335
వయససస:75
లన: ససస స
1306 BQN2286508
పపరర: రతస యత పప లగరన

75-164/84

తనడడ:డ శశనవరస రరవప బబజవరడ
ఇనటట ననన:2/334
వయససస:23
లన: పప

తనడడ:డ పపలల యత
ఇనటట ననన:2-334
వయససస:54
లన: పప
1303 SGA0822545
పపరర: కకనడలమమ పప లగరన

1295 SGA0637290
పపరర: బయజర బబబయ ససరగరన

1293 SGA1211358
పపరర: లకమణరరవప యయరల గడడ
తనడడ:డ గరరర రరజ యయరల గడడ
ఇనటట ననన:2-330
వయససస:53
లన: పప

తనడడ:డ తనతన రరవప ససరగరన
ఇనటట ననన:2/334
వయససస:31
లన: పప

తనడడ:డ శశనస బబజవరడ
ఇనటట ననన:2/334
వయససస:23
లన: పప
1300 SGA1679620
పపరర: తనతనరరవప సనరగరన

75-164/501

భరస : లకమనవర
డ రవ యరల గడడ
ఇనటట ననన:2-330
వయససస:46
లన: ససస స

తనడడ:డ తతన రరవప సనరగరన
ఇనటట ననన:2/334
వయససస:36
లన: పప
1297 SGA0969113
పపరర: అయతపప బబజవరడ

1292 SGA1167105
పపరర: లలత యరల గడడ

1317 SGA0308338
పపరర: ననగ రమత మటబట

75-164/340

భరస : ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2-336
వయససస:32
లన: ససస స
75-164/342

1320 SGA1212513
పపరర: శవ పరరశత మటబట

75-164/470

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప మటబట
ఇనటట ననన:2/336
వయససస:22
లన: ససస స
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1321 SGA1366913
పపరర: సనపపరష చటటటబబ మమ

75-164/92

భరస : వననకటటశశర రరవప చటటటబబ మమ
ఇనటట ననన:2/336-1
వయససస:51
లన: ససస స
1324 SGA1064146
పపరర: అశశన జజగర

75-164/471

1325 SGA1393172
పపరర: మటబట కలమయరర

75-164/345

1328 SGA1679661
పపరర: వననకటనరసమమ మతతకకరర

75-163/818

తనడడ:డ వననకయత
ఇనటట ననన:2-339
వయససస:64
లన: పప

1331 BQN3345105
పపరర: లకడమ కరనతనరరవప కకనకళల

75-164/346

75-164/93

1336 SGA0937631
పపరర: బనధస వమల తమమన

75-164/96

75-164/349

75-164/344

1329 SGA1679679
పపరర: కకటటశశరమమ మటబట

75-164/347

1332 SGA1679695
పపరర: వననకట రమణ కకనకళక

75-164/350

భరస : రరమయ
ఇనటట ననన:2-340
వయససస:62
లన: ససస స

1334 SGA0982793
పపరర: ననగ వననకట పడభబ రరణణ తమమన

75-164/94

భరస : వననకట ససబబమరరవప తమమన
ఇనటట ననన:2/340-1
వయససస:42
లన: ససస స
1337 SGA0937656
పపరర: హహమజ తమమన

1326 BQN1578582
పపరర: ససబడమణతన మటబట

భరస : వరరసరశమ
ఇనటట ననన:2-339
వయససస:68
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమయ
ఇనటట ననన:2-340
వయససస:38
లన: పప

1333 SGA0982728
పపరర: తమమన వననకట ససబబమరరవప
తమమన
తనడడ:డ వననకరరశశర రరవప తమమన
ఇనటట ననన:2/340-1
వయససస:48
లన: పప

75-164/343

తనడడ:డ వరసరశమ
ఇనటట ననన:2-339
వయససస:37
లన: పప

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-339
వయససస:48
లన: ససస స
75-164/348

1323 SGA1679653
పపరర: లలయవత జజగర
భరస : లవనట
ఇనటట ననన:2-338
వయససస:74
లన: ససస స

భరస : మటబట ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:2/339
వయససస:30
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప మతతకకరర
ఇనటట ననన:2-339
వయససస:28
లన: పప
1330 SGA1679687
పపరర: వరరసరశమ మటబట

75-161/2

తనడడ:డ నననచనరయత జజగర
ఇనటట ననన:2/338
వయససస:27
లన: ససస స

తనడడ:డ నననచనరయత జజగర
ఇనటట ననన:2/338
వయససస:27
లన: ససస స
1327 SGA0597973
పపరర: శశనవరస రరవప మతతకకరర

1322 SGA0568198
పపరర: అశశన జజగర

1335 BQN3233087
పపరర: ననగ వననకట శవపడసరద తమమన
తనడడ:డ సనరత వననకట కకషరషరరవప
ఇనటట ననన:2/340-2
వయససస:49
లన: పప

75-164/97

1338 SGA0982777
పపరర: ససజజత తమమన

75-164/98

తనడడ:డ ననగ వననకట ససవర పడసరద తమమన
ఇనటట ననన:2/340-2
వయససస:25
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగ వననకట ససవర పడసరద తమమన
ఇనటట ననన:2/340-2
వయససస:24
లన: ససస స

భరస : ననగ వననకట శవ పడసరద తమమన
ఇనటట ననన:2/340-2
వయససస:48
లన: ససస స

1339 SGA0577249
పపరర: శశకరనత మమకర

1340 SGA0982751
పపరర: శశపసడయ మమకర

1341 BQN1579341
పపరర: సతతననటరరయణ యయరల గడడ

75-164/99

తనడడ:డ శవరరమ కకషష మమకర
ఇనటట ననన:2/341
వయససస:28
లన: పప
1342 BQN3345451
పపరర: చనదడశశఖర యయరల గడడ
తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-342
వయససస:36
లన: పప

1343 SGA1679703
పపరర: ధనలకడమ యయరల గడడ

తనడడ:డ సనరత వననకట కకషరష రరవప తమమన
ఇనటట ననన:2/342-2
వయససస:49
లన: పప

తనడడ:డ అనకకనడడ
ఇనటట ననన:2/343
వయససస:33
లన: పప

1348 SGA0516302
పపరర: పడసరద యయరల గడనడ

1349 SGA0136622
పపరర: శశనవరస రరవప యయరల గడడ

వయసస 01-01-2021 నటక

75-164/104

తనడడ:డ అనకకనడడ
ఇనటట ననన:2-343
వయససస:31
లన: పప

75-164/351

తనడడ:డ రరనకకటట
ఇనటట ననన:2-342
వయససస:62
లన: పప
75-164/353

భరస : సతతననటరరయణ
ఇనటట ననన:2-342
వయససస:54
లన: ససస స

75-164/101 1346 SGA0268565
1345 SGA0982785
పపరర: ననగ వననకట శవ పడసరద తమమన
పపరర: ననగరశశరరరవప యయరల గడడ

తనడడ:డ అనకకనడడ యయరల గడనడ
ఇనటట ననన:2/343
వయససస:29
లన: పప

75-164/100

తనడడ:డ శవ రరమ కకషష మమకర
ఇనటట ననన:2/341
వయససస:26
లన: ససస స
75-164/352

75-164/95

75-164/472
1344 SGA1044981
పపరర: యరల గడడ రతట కలయతణణ యరల గడడ

భరస : యరల గడడ చనదడశశఖర యరల గడడ
ఇనటట ననన:2/342
వయససస:27
లన: ససస స
75-164/102

1347 SGA0268706
పపరర: సనపత కలమయర యయరల గడడ

75-164/103

తనడడ:డ అనకకనడడ
ఇనటట ననన:2/343
వయససస:37
లన: పప
75-164/354

1350 SGA0901025
పపరర: పడమట ఉష

75-164/355

భరస : ననగరశశర రరవప యయరల గడడ
ఇనటట ననన:2-343
వయససస:25
లన: ససస స
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1351 SGA1679711
పపరర: అనకకనడడ యయరల గడడ

75-164/356

తనడడ:డ పపనటయత
ఇనటట ననన:2-343
వయససస:65
లన: పప
1354 SGA0822818
పపరర: ననగమణణ జజగర

75-164/106

75-164/359

75-164/362

1358 BQN3346707
పపరర: ససబబషసణణ అలక
ల రర

1361 BQN1579861
పపరర: వననకటటశశరరరవప జజగర

75-164/365

1364 BQN2293868
పపరర: బలలససలమమ శశనఠర

1367 SGA1679737
పపరర: వరలకడమ సప గరన

తనడడ:డ వననకట ననగశశర రరవప సప గరన
ఇనటట ననన:2-346
వయససస:28
లన: పప

భరస : వననకట ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-346
వయససస:49
లన: ససస స

1369 SGA0768970
పపరర: మహహశ బబబయ మమకర

1370 SGA0982744
పపరర: మమకర అనత

75-164/108

తనడడ:డ కకటటశశర రరవప మమకర
ఇనటట ననన:2/347
వయససస:30
లన: పప
1372 SGA1679752
పపరర: లకకమనననచనరమమ మమకర

75-164/373

తలల : అలక
ల రర వననకటటసశరమమ
ఇనటట ననన:2-349
వయససస:38
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-164/363

75-164/375

1376 SGA1679778
పపరర: శవకలమయరర దదవరపలల

75-164/366

1379 SGA1679786
పపరర: వననకటటశశరమమ అలక
ల రర
భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-349
వయససస:68
లన: ససస స

75-164/361

1362 BQN3346335
పపరర: పరరశత జజగర

75-164/364

1365 BQN3345378
పపరర: కరమమశశర రరవప సప గరన

75-164/367

తనడడ:డ వననకట ననగరశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-346
వయససస:32
లన: పప
75-164/369

1368 SGA1679745
పపరర: వననకట ననగరశశర రరవప సప గరన

75-164/370

తనడడ:డ వనవలల
ఇనటట ననన:2-346
వయససస:54
లన: పప
75-164/109

1371 SGA0132696
పపరర: కకటటశశర రరవప మమకర

75-164/372

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-347
వయససస:64
లన: పప
75-164/374

1374 SGA0822834
పపరర: వననకట లలత పరమరరస

75-164/110

భరస : భగవరన పరమరరస
ఇనటట ననన:2/348
వయససస:28
లన: ససస స
75-164/376

భరస : వరరసరశమ
ఇనటట ననన:2-348
వయససస:59
లన: ససస స
75-164/378

1359 SGA1679729
పపరర: పదనమవత అలక
ల రర

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-345
వయససస:37
లన: ససస స

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-347
వయససస:84
లన: ససస స

తనడడ:డ ఆదదననరరయణ
ఇనటట ననన:2-348
వయససస:37
లన: పప
1378 SGA0029355
పపరర: రరజ జజగర

1373 SGA1679760
పపరర: వననకటటశశరమమ మమకర

75-164/358

భరస : నరససనహసరశమ
ఇనటట ననన:2-344
వయససస:64
లన: ససస స

తనడడ:డ మమకర కకటటశశర రరవప మమకర
ఇనటట ననన:2/347
వయససస:32
లన: ససస స

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-347
వయససస:49
లన: ససస స
1375 SGA0319871
పపరర: కరళ కకషష భగవరన పరమరరస

75-164/360

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-346
వయససస:38
లన: ససస స
75-164/368

1356 BQN3345113
పపరర: వననకయత అలక
ల రర
తనడడ:డ నరససనహసరశమ
ఇనటట ననన:2-344
వయససస:40
లన: పప

తనడడ:డ ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2-345
వయససస:41
లన: పప

భరస : ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2-345
వయససస:69
లన: ససస స
1366 SGA0597924
పపరర: రరమయ సప గరన

75-164/357

భరస : వననకట ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-344
వయససస:40
లన: ససస స

భరస : ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2-345
వయససస:67
లన: ససస స
1363 SGA0308361
పపరర: శశనవరసమమ మటబట

1355 BQN2289841
పపరర: వననకట ననగరశశరరరవప అలక
ల రర

75-164/105
1353 SGA0822602
పపరర: వననకట లకడమ నననచనరమమ జజగర

తనడడ:డ దదనస
ట లయత జజగర
ఇనటట ననన:2/344
వయససస:26
లన: ససస స

తనడడ:డ నరససనహసరశమ
ఇనటట ననన:2-344
వయససస:43
లన: పప

భరస : వననకయత
ఇనటట ననన:2-344
వయససస:33
లన: ససస స
1360 BQN1579747
పపరర: సరగజన జజగర

75-164/599

భరస : సనపత కలమయర యయరల గడడ
ఇనటట ననన:2/343
వయససస:31
లన: ససస స

భరస : దొనతతలయత జజగర
ఇనటట ననన:2/344
వయససస:46
లన: ససస స
1357 BQN3346368
పపరర: ననగలకడమ అలక
ల రర

1352 SGA1876234
పపరర: అనసష యయరల గడడ

1377 BQN2286854
పపరర: అనజ బబబయ అలక
ల రర

75-164/377

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-349
వయససస:48
లన: పప
75-164/379

1380 SGA0871476
పపరర: వరనకక మయరళ కకషష

75-164/111

తనడడ:డ వరనకక వననకట చలన
ఇనటట ననన:2/349-1
వయససస:38
లన: పప
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1381 SGA0871484
పపరర: వరనకక అనతన

75-164/112

భరస : వరనకక మయరళ కకషరష
ఇనటట ననన:2/349-1
వయససస:34
లన: ససస స
1384 SGA1298850
పపరర: దదవ శశ పసటట ట

75-164/113

75-164/383

75-164/116

75-164/385

75-164/117

75-164/387

75-164/388

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 SGA1016740
పపరర: కకషష చచపతనత వనమయల

1397 SGA1393065
పపరర: ఫరత అబబమస

1400 SGA1672484
పపరర: రవనదడ పడసరద మయచరల

1403 SGA0982736
పపరర: చటటటబబ మమల యలయలయమమ

75-164/391

1406 SGA1683267
పపరర: కలటటనబ రరవప గయణషన

75-164/474

1409 SGA0478974
పపరర: వరరనజనవయయలల గయనటన
తనడడ:డ మలల
ఇనటట ననన:2/359
వయససస:28
లన: పప

1389 SGA1370337
పపరర: భబరత అననమయకకననడ

75-164/115

1392 SGA1679828
పపరర: శశనవరస రరవప పసటట ట

75-164/384

1395 SGA1207844
పపరర: కకరణ కరశన

75-164/475

తలల : అనత కరశన
ఇనటట ననన:2/353-A
వయససస:47
లన: ససస స
75-164/118

1398 BQN3346434
పపరర: షరహహన బబగన

75-164/386

భరస : అబయనల అజజ
ఇనటట ననన:2-354
వయససస:33
లన: ససస స
75-163/819

1401 SGA1088905
పపరర: నరగన సకలస భబయ

75-164/476

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/356
వయససస:86
లన: ససస స
75-164/389

1404 SGA1679836
పపరర: అనటపపరష మమ గయణషన

75-164/390

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-358
వయససస:42
లన: ససస స
75-164/392

తనడడ:డ వననకటరతటన
ఇనటట ననన:2-358
వయససస:72
లన: పప
75-164/119

75-164/172

తనడడ:డ అరరరన రరవప
ఇనటట ననన:2-353-2
వయససస:51
లన: పప

భరస : నరససనహరరవప చటటటబబ మమల
ఇనటట ననన:2-358
వయససస:80
లన: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-358
వయససస:69
లన: ససస స
1408 SGA0478958
పపరర: ననగ వననకట శశనవరసరరవప
గయనటన
తనడడ:డ కలటటనబరరవప
ఇనటట ననన:2/359
వయససస:32
లన: పప

75-164/382

తనడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/354-2
వయససస:60
లన: పప

భరస : ననగబబబయ
ఇనటట ననన:2-358
వయససస:33
లన: ససస స
1405 SGA1679844
పపరర: అనజమమ గయణషన

1391 SGA1679810
పపరర: ననగమణణ పసటట ట

1386 SGA1815042
పపరర: కరశన అనక వరణణ

భరస : నరససనహరరవప అననమయకకననడ
ఇనటట ననన:2/353-2
వయససస:65
లన: ససస స

తనడడ:డ కనబర అల
ఇనటట ననన:2/354
వయససస:21
లన: పప

తనడడ:డ షపక అబయనలయల
ఇనటట ననన:2-354
వయససస:48
లన: పప
1402 SGA0298216
పపరర: వరణణ గయణన

75-164/473

తలల : లకడమ వనమయల
ఇనటట ననన:2/353-a
వయససస:24
లన: పప

తనడడ:డ అజజ అబయనల
ఇనటట ననన:2/354
వయససస:31
లన: పప
1399 SGA0268409
పపరర: అజజ అబయనల

1388 SGA1815133
పపరర: బబ రశ ససబడమణతన

75-164/381

భరస : బబ రశ ససబడమణతన
ఇనటట ననన:2/353-1
వయససస:42
లన: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2-353/2
వయససస:47
లన: ససస స

తనడడ:డ శవరరమయత
ఇనటట ననన:2-353-A
వయససస:53
లన: ససస స
1396 SGA0590365
పపరర: అరరరన అబయనల

75-164/114

తనడడ:డ బబ రశ పనడడ
ఇనటట ననన:2/353-1
వయససస:30
లన: పప

భరస : నరరసనహరరవప అననమయకకననడ
ఇనటట ననన:2/353-2
వయససస:65
లన: ససస స
1393 BQN3346426
పపరర: లకడమ వవమయల

1385 SGA1370352
పపరర: ననరరయణ రరవప పసటట ట

1383 BQN3346715
పపరర: అనత కరసన
భరస : మయరళకకషత
ఇనటట ననన:2-353
వయససస:40
లన: ససస స

తనడడ:డ పసటట ట శశనవరస రరవప రరవప
ఇనటట ననన:2/353-1
వయససస:32
లన: పప

తనడడ:డ చన వననకయత
ఇనటట ననన:2-353-1
వయససస:84
లన: పప
1390 SGA1383983
పపరర: బబరత అననమయకకననడ

75-164/380

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-349/1
వయససస:54
లన: ససస స

తనడడ:డ ననరరయణ రరవప పసటట ట
ఇనటట ననన:2/353-1
వయససస:25
లన: ససస స
1387 SGA1679802
పపరర: అరరరన రరవప పసటట ట

1382 SGA1679794
పపరర: కకషషకలమయరర అలక
ల రర

1407 SGA1683275
పపరర: ననగరశశర రరవప గయణషన

75-164/393

తనడడ:డ వననకటరతటన
ఇనటట ననన:2-358
వయససస:74
లన: పప
75-164/120

1410 SGA0478982
పపరర: రతట సప మమశశర రరవప గయనటన

75-164/121

తనడడ:డ మలల
ఇనటట ననన:2/359
వయససస:27
లన: పప
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1411 SGA0805939
పపరర: శరతమల కలమయరర గయనటన

75-164/122

1412 SGA1835529
పపరర: ననగలకడమ పపదన ద

భరస : యస వ ఎన మలలల శశర రరవప గయనటన
ఇనటట ననన:2/359
వయససస:31
లన: ససస స

భరస : వరకలయత పపదన ద
ఇనటట ననన:2/359
వయససస:29
లన: ససస స

1414 BQN1578657
పపరర: ననగమలలల శశరరరవప గయనటన

1415 SGA0319996
పపరర: నననచనరమమ గయనటన

75-164/394

తనడడ:డ గగవనదరరజలల
ఇనటట ననన:2-359
వయససస:35
లన: పప
1417 SGA1683291
పపరర: మలల ఖయరరరనరరవప గయణషన

75-164/397

75-164/126

75-164/127

75-164/399

75-164/402

75-164/130

భరస : అరరరనరరవప
ఇనటట ననన:2-367
వయససస:47
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1427 SGA0132902
పపరర: ససజజత మమకర

1430 SGA1683325
పపరర: రమ తలకటటరర

1433 SGA0805848
పపరర: పడసరద చనతన

75-164/405

1436 SGA0805855
పపరర: అరచన చనతన

75-164/128

1439 SGA1683333
పపరర: అరరరనరరవప అనసమకకనడ
తనడడ:డ ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2-367
వయససస:58
లన: పప

1419 SGA0937292
పపరర: వనపషషవ గయనటన

75-164/125

1422 SGA1360338
పపరర: వరలకడమ బబ లల

75-163/820

1425 SGA0716003
పపరర: వననకటటష బబబయ మమకర

75-164/129

తనడడ:డ రరనబబబయ మమకర
ఇనటట ననన:2/362
వయససస:28
లన: పప
75-164/400

1428 SGA0136648
పపరర: చనట రరనబబబయ మమకర

75-164/401

తనడడ:డ మహలకడమయత
ఇనటట ననన:2-362
వయససస:49
లన: పప
75-164/403

1431 SGA1029990
పపరర: వర వననకట ససబడహమణతన మమక

75-164/404

తనడడ:డ చనట రరమ బబబయ మమక
ఇనటట ననన:2-362-A1
వయససస:22
లన: పప
75-164/131

1434 SGA0954487
పపరర: చనత రరఘవవనదడ

75-164/132

తనడడ:డ పడసరద రరవప
ఇనటట ననన:2/365
వయససస:25
లన: పప
75-164/406

భరస : పడసరద చనతన
ఇనటట ననన:2-365
వయససస:44
లన: ససస స
75-164/407

75-164/396

భరస : శనకరరవప బబ లల
ఇనటట ననన:2/362
వయససస:34
లన: ససస స

తనడడ:డ రరఘవయత చనతన
ఇనటట ననన:2/365
వయససస:49
లన: పప

తనడడ:డ పడసరద చనతన
ఇనటట ననన:2-365
వయససస:27
లన: ససస స
1438 BQN1578905
పపరర: రమ అనసమకకనడ

75-164/398

భరస : రమమష
ఇనటట ననన:2-362/3
వయససస:43
లన: ససస స

భరస : జజజ న దనసస
ఇనటట ననన:2/365
వయససస:40
లన: ససస స
1435 SGA0805384
పపరర: ఉమ దదవ చనతన

1424 BQN2298552
పపరర: పడమలయ మమకర

1416 SGA1683283
పపరర: పపణతవత గయణషన

భరస : సరయరరన
ఇనటట ననన:2/361
వయససస:24
లన: ససస స

భరస : చనరరనబబబయ
ఇనటట ననన:2-362
వయససస:39
లన: ససస స

భరస : రరనబబబయ
ఇనటట ననన:2-362
వయససస:47
లన: ససస స
1432 SGA0287466
పపరర: ననగ జజతత చనత

75-164/124

భరస : శవరరమకకషష
ఇనటట ననన:2/362
వయససస:44
లన: ససస స

తనడడ:డ మహలకమయత
ఇనటట ననన:2-362
వయససస:52
లన: పప
1429 SGA1683317
పపరర: శవ కలమయరర మమకర

1421 SGA1683309
పపరర: ననగలకడమ గయణషన

75-164/317

భరస : మలల ఖరరరనరరవప
ఇనటట ననన:2-360-1
వయససస:45
లన: ససస స

భరస : శవలనగరరరవప
ఇనటట ననన:2-361
వయససస:56
లన: ససస స

తనడడ:డ మహలకమయత
ఇనటట ననన:2/362
వయససస:46
లన: పప
1426 BQN2298040
పపరర: రరనబబబయ మమకర

75-164/395

తనడడ:డ శవలనగరరజ గయనటన
ఇనటట ననన:2/361
వయససస:32
లన: పప

తనడడ:డ రతస యత గయణషన
ఇనటట ననన:2/361
వయససస:76
లన: పప
1423 BQN2298032
పపరర: శవరరమకకషష మమకర

1418 SGA0716136
పపరర: సరయరరన గయనటన

1413 SGA1836493
పపరర: వరకలయత పపదన ద
తనడడ:డ వర భబససర రరవప పపదన ద
ఇనటట ననన:2/359
వయససస:35
లన: పప

భరస : గగవనదరరజలల
ఇనటట ననన:2-359
వయససస:62
లన: ససస స

తనడడ:డ రతస యత
ఇనటట ననన:2-360-1
వయససస:49
లన: పప
1420 SGA1367382
పపరర: శవ లనగర రరవప గయణషన

75-164/123

1437 BQN2094332
పపరర: బఖర అబబమస మహమమద

75-160/1

తనడడ:డ దనద పసర మహమమద
ఇనటట ననన:2/367
వయససస:37
లన: పప
75-164/408

1440 SGA1089168
పపరర: వననకటటశశరమమ వరనకక

75-163/821

భరస : శశనవరస రరవప వరనకక
ఇనటట ననన:2/369
వయససస:41
లన: ససస స
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1441 SGA0529388
పపరర: మణణకనఠ శశకరకలళపప

75-164/133

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2/369
వయససస:29
లన: పప
1444 SGA1156777
పపరర: అవవద మహమమద

75-164/136

తనడడ:డ షతకకర మహమమద
ఇనటట ననన:2/369
వయససస:33
లన: పప
1447 SGA0029363
పపరర: సనతతష కలమయర శశకరకలళపప

75-164/410

75-164/413

75-164/415

75-164/139

75-164/418

75-164/420

తనడడ:డ బయలల బబబయ
ఇనటట ననన:2-375
వయససస:35
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-164/414

1454 SGA0268672
పపరర: మహమమద మసరసన

1457 SGA0715765
పపరర: షసకత మహమమద

1460 SGA1393115
పపరర: మయకలస చచనచస లకడమ

1463 SGA1683390
పపరర: నలయజలన పరమరరస

75-164/141

1466 SGA0597999
పపరర: ససరరఖ ఈడద

75-164/137

1469 SGA0133090
పపరర: ససబడహమణతన ఈడద
తనడడ:డ బయలల బబబయ
ఇనటట ననన:2-375
వయససస:33
లన: పప

1449 SGA1683341
పపరర: జయలకడమ శశకరకలళపప

75-164/412

1452 SGA1114578
పపరర: మహనకకషష శశకరకలళపప

75-165/9

1455 SGA0269175
పపరర: అకస రరనటసర

75-164/138

భరస : మహమమద మసరసన
ఇనటట ననన:2/370
వయససస:45
లన: ససస స
75-164/416

1458 SGA0951830
పపరర: సబబరరనటసర

75-164/417

తనడడ:డ మహమమద మసరసన
ఇనటట ననన:2-370
వయససస:29
లన: ససస స
75-164/140

1461 SGA0136606
పపరర: రరమతదజ చచరరవప

75-164/419

తనడడ:డ రరమ శశషత కలమయర
ఇనటట ననన:2-373
వయససస:33
లన: పప
75-164/421

1464 SGA1212992
పపరర: కకరణ పరమరరస

75-164/477

తనడడ:డ శవ కలమయర పరమరరస
ఇనటట ననన:2/373-A
వయససస:25
లన: పప
75-164/142

తనడడ:డ ససబడమనతన ఈడద
ఇనటట ననన:2/375
వయససస:28
లన: ససస స
75-164/423

75-164/409

తనడడ:డ ససబబమ రరవప శశకరకలళపప
ఇనటట ననన:2/369
వయససస:29
లన: పప

తనడడ:డ సరనబయత
ఇనటట ననన:2-373
వయససస:69
లన: పప

భరస : గణణష ఈడద
ఇనటట ననన:2/375
వయససస:34
లన: ససస స
1468 BQN3345469
పపరర: గణణశ ఈడద

1451 SGA1683366
పపరర: శశనవరసరరవప శశకరకలళపప

1446 BQN2298057
పపరర: ససబబమరరవప శశకరకలళపప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2-369
వయససస:44
లన: ససస స

భరస : శశనస
ఇనటట ననన:2/373
వయససస:38
లన: ససస స

భరస : నలయజలన
ఇనటట ననన:2-373
వయససస:64
లన: ససస స
1465 SGA0590357
పపరర: ఈడద గరత

75-164/411

తనడడ:డ మసరసన మహమమద
ఇనటట ననన:2-370
వయససస:26
లన: పప

భరస : సరయబబబయ
ఇనటట ననన:2-372
వయససస:64
లన: ససస స
1462 SGA1683382
పపరర: వజయ పరమరరస

1448 SGA0955054
పపరర: శశకరకలళపప వశశననధ

75-164/135

తనడడ:డ వరరరఘవయత
ఇనటట ననన:2-369
వయససస:50
లన: పప

తనడడ:డ మహబయబ
ఇనటట ననన:2/370
వయససస:52
లన: పప

తనడడ:డ మహమమద మసరసన
ఇనటట ననన:2/370
వయససస:29
లన: ససస స
1459 SGA1683374
పపరర: కకషషకలమయరర తనతన

75-164/173

తనడడ:డ వరరరఘవయత
ఇనటట ననన:2-369
వయససస:48
లన: పప

తనడడ:డ షడటటఫ అలయల ఉదదనన
ఇనటట ననన:2-369-B-1
వయససస:29
లన: ససస స
1456 SGA0425306
పపరర: సబబరరనటసర

1445 SGA1831619
పపరర: వరనకక శశనవరస రరవప

1443 SGA1123991
పపరర: ససలట న బబగయమ మహమమద
భరస : అవవద మహమమద
ఇనటట ననన:2/369
వయససస:29
లన: ససస స

తనడడ:డ శశనవరస
ఇనటట ననన:2-369
వయససస:25
లన: పప

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-369
వయససస:46
లన: ససస స
1453 SGA0954792
పపరర: రజయయ ససలయసనన

75-164/134

తనడడ:డ వరనకక నననచనరయత
ఇనటట ననన:2/369
వయససస:46
లన: పప

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-369
వయససస:32
లన: పప
1450 SGA1683358
పపరర: వరణణశశ శశకరకలళపప

1442 SGA1119007
పపరర: సరయ పవన కలమయర
శశకరకలళపప
తనడడ:డ శశనవరస రరవప శశకరకలళపప
ఇనటట ననన:2/369
వయససస:25
లన: పప

1467 BQN2293892
పపరర: చన వననకమమ మయకలస

75-164/422

భరస : వననకటటశశరరరవప 3
ఇనటట ననన:2-375
వయససస:54
లన: ససస స
75-164/424

1470 SGA1683408
పపరర: ససజజత ఈడద

75-164/425

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2-375
వయససస:44
లన: ససస స
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1471 SGA1683416
పపరర: ననరరయణమమ ఈడద

75-164/426

భరస : పరపయత
ఇనటట ననన:2-375
వయససస:84
లన: ససస స
1474 SGA1683432
పపరర: రరధనకకషష కరటడగడడ

75-164/428

75-164/144

75-164/430

75-164/147

75-164/432

75-164/435

75-164/438

తనడడ:డ రరమలనగన
ఇనటట ననన:2-380-1
వయససస:43
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1484 SGA0844432
పపరర: ననసర హహసపసన

1487 BQN3345477
పపరర: రమమష అజరనపపడడ

1490 SGA0133314
పపరర: ససరరష అనశశటట

1493 SGA0308403
పపరర: మరరర పసనకక

75-164/441

1496 SGA1683465
పపరర: అనశర హహసపసన

75-164/148

1499 SGA0133603
పపరర: ననగ దసరర ఎరరశరపప
భరస : పరనయత
ఇనటట ననన:2-380-1
వయససస:32
లన: ససస స

1479 BQN2297034
పపరర: కలమయరసరశమ అతస ల

75-164/429

75-164/146
1482 SGA0597932
పపరర: వననకట ననగ కకరణ అజరనపపడడ

1485 SGA1164524
పపరర: రరజ గగపరల సరయ చదగగనడడ

75-164/149

తనడడ:డ భబససరరవప చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/380
వయససస:22
లన: పప
75-164/433

1488 SGA0133207
పపరర: రరహహల హహసపసన

75-164/434

తనడడ:డ అనశర హహసపసన
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:36
లన: పప
75-164/436

1491 SGA0133355
పపరర: వజయ అజరనపపడడ

75-164/437

భరస : రమమష
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:50
లన: ససస స
75-164/439

1494 SGA0436477
పపరర: హహసపసన మయనశర

75-164/440

తనడడ:డ అనశర హహసపసన
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:29
లన: పప
75-164/442

తనడడ:డ రషసద హహసపసన
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:69
లన: పప
75-164/443

75-163/822

తనడడ:డ రమమష అజరనపపడడ
ఇనటట ననన:2/380
వయససస:30
లన: పప

భరస : ననగయర హహసపసన
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:41
లన: ససస స

భరస : అనశర హహసపసన
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:46
లన: ససస స
1498 SGA0133504
పపరర: కకటటశశర రరవప ఎరరశరపప

75-164/431

తనడడ:డ బబబయరరవప
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:32
లన: పప

భరస : బబబయరరవప
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:53
లన: ససస స
1495 SGA1683457
పపరర: చల ఖస భబగన

1481 SGA1683440
పపరర: వననకటటశశరరవ రరవప అతస ల

1476 SGA1049170
పపరర: ఆనజనవయయలల కకనకలల

తనడడ:డ బబబయరరవప
ఇనటట ననన:2-379
వయససస:45
లన: పప

తనడడ:డ నసరయత
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:54
లన: పప

తనడడ:డ వననకట రతటన
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:68
లన: పప
1492 SGA0133470
పపరర: సరసశత అనశశటట

75-164/145

తనడడ:డ అనశర హహసపసన
ఇనటట ననన:2/380
వయససస:41
లన: పప

తనడడ:డ రరమలనగన
ఇనటట ననన:2-380
వయససస:40
లన: పప
1489 SGA0133249
పపరర: బబబయరరవప అనశశటట

1478 SGA1105055
పపరర: రరమ కకనకలల

75-164/427

తనడడ:డ రరమయ కకనకలల
ఇనటట ననన:2/379
వయససస:28
లన: పప

తనడడ:డ బబబయరరవప
ఇనటట ననన:2-379
వయససస:48
లన: పప

తనడడ:డ అనశర హహసపసన
ఇనటట ననన:2/380
వయససస:29
లన: పప
1486 BQN2297042
పపరర: పరనయత ఎరరశరపప

75-164/478

భరస : రరమయ కకనకలల
ఇనటట ననన:2/379
వయససస:56
లన: ససస స

భరస : కలమయర సరశమ
ఇనటట ననన:2-379
వయససస:36
లన: ససస స
1483 SGA0830530
పపరర: శకొ్త హహసపసన

1475 SGA1092980
పపరర: శశనవరస రరవప కరటడగడడ

1473 SGA1683424
పపరర: రతటమణణ కరటడగడడ
భరస : రరధనకకషష కరటడగడడ
ఇనటట ననన:2-376-2
వయససస:54
లన: ససస స

తనడడ:డ రరధకకషష కరటడగడడ
ఇనటట ననన:2/376-2
వయససస:35
లన: పప

భరస : పపరషచనదడరరవప
ఇనటట ననన:2/379
వయససస:71
లన: ససస స
1480 SGA0955229
పపరర: అతస ల ధనల కడమ

75-164/143

తనడడ:డ శశనవరస ఈడద
ఇనటట ననన:2/375-8
వయససస:30
లన: పప

తనడడ:డ శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2-376-2
వయససస:63
లన: పప
1477 SGA0954859
పపరర: కరజజ ననగమలలల శశరమమ

1472 SGA0598021
పపరర: అననత ఈడద

1497 SGA1086487
పపరర: ననదదన బనడరర

75-164/174

తనడడ:డ వననకట ననరరయణ బనడరర
ఇనటట ననన:2/380-1
వయససస:21
లన: ససస స
75-164/444

1500 SGA0133611
పపరర: జజయయ కలమయరర ఎరరశరపప

75-164/445

భరస : కకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-380-1
వయససస:40
లన: ససస స
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1501 SGA0136689
పపరర: బబలయజ ఎరరశరపప

75-164/446

తనడడ:డ రరమలనగన
ఇనటట ననన:2-380-1
వయససస:35
లన: పప
1504 SGA1212687
పపరర: లకడమ శవ రరఖ గగపప

75-164/479

75-164/480

75-164/483

75-164/176

75-164/179

1511 SGA1212968
పపరర: భబససర రరవప చదగగనడడ

75-164/448

1509 SGA1212927
పపరర: హరర బబబయ చదగగనడడ

1517 SGA1338748
పపరర: గరత రరణణ చదగగనడడ

1520 SGA0598047
పపరర: ననగ బబబయ ససనగనపపడడ

1523 SGA1683499
పపరర: గనగరపడసరద ససనగనపపడడ
తనడడ:డ ననగసమయదనడలల
ఇనటట ననన:2-380-5
వయససస:53
లన: పప

75-164/184
1525 SGA1029941
పపరర: అఖల ననగ సరయ
అనసమయకకనడ
తనడడ:డ ఉమయ మహహశశర రరవప అనసమయకకనడ
ఇనటట ననన:2/381
వయససస:21
లన: ససస స

1526 SGA0029454
పపరర: పరరశత అనసమయకకనడ

1512 SGA1212935
పపరర: దసరర రరజ మహహశ చదగగనడడ

75-165/702

తనడడ:డ హరర బబబయ చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/380-3
వయససస:31
లన: పప
75-164/178

భరస : శశనవరసరరవప ఉపపలకరర
ఇనటట ననన:2/380-4
వయససస:41
లన: ససస స
75-164/180

1518 SGA1340652
పపరర: లకమణరరవప చదగగనడడ

75-164/181

తనడడ:డ గనగనట చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/380-4
వయససస:81
లన: పప
75-164/182

1521 SGA0637076
పపరర: ఫణణ బబబయ ససనగనపపడడ

75-164/183

తనడడ:డ గనగర పడసరద ససనగనపపడడ
ఇనటట ననన:2/380-5
వయససస:28
లన: పప
75-164/450

1524 SGA1683507
పపరర: ననగసమయదనడలల ససనగనపపడడ

75-164/451

తనడడ:డ గనగరధర
ఇనటట ననన:2-380-5
వయససస:78
లన: పప
75-164/452

భరస : ఉమ మహహశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-381
వయససస:41
లన: ససస స

75-164/454 1529 SGA1114289
1528 SGA1683523
పపరర: రరమయనజనవయమమ అనసమకకనడ
పపరర: అననమయకకననడ కణక రతట
కలమయరర
భరస : శరతమససనదర రరవప
భరస : వససదదవ
ఇనటట ననన:2-381
ఇనటట ననన:2/381-2
వయససస:79
లన: ససస స
వయససస:57
లన: ససస స

75-164/175

75-164/482

75-164/177 1515 SGA1185065
1514 SGA1162924
పపరర: శరనత సరగర హనసమ ఉపపలకరర
పపరర: గనగర భవన ఉపపలకరర

భరస : గనగరపడసరద
ఇనటట ననన:2-380-5
వయససస:44
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-164/484

తనడడ:డ గనగ పడసరద ససనగనపపడడ
ఇనటట ననన:2/380-5
వయససస:30
లన: పప
75-164/449

1506 SGA1091628
పపరర: వననకటటశశరమమ మతతకకరర

తనడడ:డ లకమణ రరవప చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/380-3
వయససస:61
లన: పప

భరస : ననరరయణసరశమ చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/380-4
వయససస:34
లన: ససస స

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2-380-4
వయససస:43
లన: పప
1522 SGA1683481
పపరర: వరకలమయరర ససనగనపపడడ

75-164/481

తనడడ:డ శశనవరస రరవప ఉపపలకరర
ఇనటట ననన:2/380-4
వయససస:22
లన: పప

తనడడ:డ లకమణరరవప చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/380-4
వయససస:46
లన: పప
1519 BQN2298081
పపరర: శశనవరసరరవప ఉపపపలకరర

1508 SGA1212885
పపరర: పపషరపవత చదగగనడడ

75-160/2

భరస : నననచనరయత
ఇనటట ననన:2/380-2b
వయససస:37
లన: ససస స

తనడడ:డ లకమణ రరవప చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/380-3
వయససస:54
లన: పప

తనడడ:డ శశనవరస రరవప ఉపపలకరర
ఇనటట ననన:2/380-4
వయససస:24
లన: ససస స
1516 SGA1311778
పపరర: ననరరయణసరశమ చదగగనడడ

75-163/823

భరస : హరర బబబయ చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/380-3
వయససస:56
లన: ససస స

తనడడ:డ హరర బబబయ చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/380-3
వయససస:29
లన: పప
1513 SGA1106889
పపరర: కలపణ రరణణ ఉపపలకరర

1505 SGA1091610
పపరర: కకనడయత మతతకకరర

1503 SGA1227776
పపరర: లకడమ శవ రరఖ గగపప
భరస : చనదడ శశఖర గగపప
ఇనటట ననన:2/380-2
వయససస:29
లన: ససస స

తనడడ:డ నననచనరయత
ఇనటట ననన:2/380-2b
వయససస:20
లన: పప

భరస : భససరరరవప
ఇనటట ననన:2/380-3
వయససస:46
లన: ససస స
1510 SGA1212950
పపరర: మణణకనఠ చదగగనడడ

75-164/447

భరస : రరమలనగన
ఇనటట ననన:2-380-1
వయససస:59
లన: ససస స

భరస : చనదడ శశఖర గగపప
ఇనటట ననన:2/380-2
వయససస:29
లన: ససస స
1507 SGA1089093
పపరర: వరకలమమ చదగగనడడ

1502 SGA1683473
పపరర: మదదన రరవమమ ఎరరశరపప

1527 SGA1683515
పపరర: రరజతలకడమ అనసమకకనడ

75-164/453

భరస : సతతరరమయనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2-381
వయససస:78
లన: ససస స
75-164/185

1530 SGA1114263
పపరర: అననమయకకననడ వససదదవ

75-164/485

తనడడ:డ సతత రరమ ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2/381-2
వయససస:65
లన: పప
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1531 BQN3346731
పపరర: ససమలత పసచసచక

75-164/186

భరస : వరససదదవ రరవప
ఇనటట ననన:2/382
వయససస:38
లన: ససస స
1534 SGA1683531
పపరర: ననగరశశర మమయకసల

75-164/457

1535 SGA1683549
పపరర: లలయవత పసచసచక

75-164/603

1538 SGA1683564
పపరర: సరగజన పసచసచక

1541 SGA0133686
పపరర: బసవవశశరమమ వడల మయడడ

భనధసవప: ననగ వననకట చన ససబమ రరవప కకల
ఇనటట ననన:2/383
వయససస:29
లన: ససస స

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-383
వయససస:71
లన: ససస స

1543 SGA1834472
పపరర: వరవరపప వజడ రరవప

1544 SGA1834480
పపరర: వరవరపప కకటటశశర రరవప

75-164/187

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2/384-4
వయససస:52
లన: పప
1546 SGA1393149
పపరర: ఝనస ఉటల

75-163/825

75-164/189

75-164/464

తనడడ:డ బసవయత
ఇనటట ననన:2-388
వయససస:63
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-164/461

75-164/462

1542 SGA1834456
పపరర: వరవరపప రనగమమ

75-164/150

భరస : వజడ రరవప
ఇనటట ననన:2/384-4
వయససస:46
లన: ససస స
75-164/318

75-164/191

1556 SGA0655912
పపరర: ననగరరజ ఓరరగనటట

75-163/826

1559 BQN3346640
పపరర: వజయలకడమ ఓరరగనటట
భరస : శనకర బబబయ
ఇనటట ననన:2-388-A
వయససస:35
లన: ససస స

75-164/604

1548 SGA0937326
పపరర: శశనవరసరరవప యరశడపప

75-164/188

తనడడ:డ మయధవరరవప
ఇనటట ననన:2/385
వయససస:45
లన: పప
75-164/190

1551 SGA1683580
పపరర: వరపడసరద రరవప వరవరపప

75-164/463

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-385
వయససస:42
లన: పప
75-164/486

1554 SGA0029462
పపరర: ఉమ మహహశశర రరవప
అనసమయకకనడ
తనడడ:డ శరతమ ససనదర
ఇనటట ననన:2-387
వయససస:53
లన: పప

75-164/465

75-164/192

1557 SGA0937318
పపరర: ఈసవరర ఓరరగనటట

75-164/193

తనడడ:డ రఘయరరన ఓరరగనటట
ఇనటట ననన:2/388
వయససస:34
లన: పప
75-164/466

1545 SGA1915032
పపరర: కకటటశశరరరవప వరవరపప
తనడడ:డ వజడ రరవప
ఇనటట ననన:2/384-4
వయససస:26
లన: పప

తనడడ:డ వననకట ననరరయణ అనబటట
ఇనటట ననన:2/385
వయససస:48
లన: పప

తనడడ:డ రఘయరరన
ఇనటట ననన:2/388
వయససస:40
లన: పప
1558 SGA1686724
పపరర: రఘయరరమ ఓరరగనటట

1553 SGA1117688
పపరర: పడభయదనస అనబటట

75-164/459

1539 SGA1683572
పపరర: గనగరధర ననగ సరయ ఈశశర
రరవప
తనడడ:డ శరతమససనదర రరవప
ఇనటట ననన:2-382-1
వయససస:63
లన: పప

తనడడ:డ మయధవరరవప యరరశరపప
ఇనటట ననన:2/385
వయససస:45
లన: పప

తనడడ:డ చలపతరరవప
ఇనటట ననన:2-385
వయససస:79
లన: పప
1555 BQN2298115
పపరర: శనకరబబబయ ఓరరగనటట

1550 SGA0982769
పపరర: శశనవరసరరవప యరరశరపప

1536 SGA1683556
పపరర: కకటననగనట పసచసచక

75-164/460

భరస : పడభయ దనస అనబటట
ఇనటట ననన:2/385
వయససస:38
లన: ససస స

భరస : వననకట ననరరయణ అనబటట
ఇనటట ననన:2/385
వయససస:81
లన: ససస స
1552 SGA1686716
పపరర: ససబబమరరవప వడల మయడడ

1547 SGA1397694
పపరర: లకడమ కలమయరర అనబటట

75-164/456

తనడడ:డ కకటససబబమరరయయడడ
ఇనటట ననన:2-382
వయససస:78
లన: పప

తనడడ:డ వజడ రరవప
ఇనటట ననన:2/384-4
వయససస:30
లన: పప

తనడడ:డ ననగరశశరరవప ఉటల
ఇనటట ననన:2/385
వయససస:23
లన: ససస స
1549 SGA0967828
పపరర: జయమమ అనబటట

75-164/458

భరస : కకటససబడహమణతన
ఇనటట ననన:2-382-1
వయససస:62
లన: ససస స
75-163/824

1533 BQN2298099
పపరర: అయతపప ఓరరగనటట
తనడడ:డ రఘయరరమ
ఇనటట ననన:2-382
వయససస:36
లన: పప

భరస : కకటననగనట
ఇనటట ననన:2-382
వయససస:72
లన: ససస స

తనడడ:డ ఏన ఏస ఈశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/382
వయససస:34
లన: ససస స
1540 SGA1090521
పపరర: గరతననజల కకల

75-164/455

తనడడ:డ కకట ననగనట
ఇనటట ననన:2-382
వయససస:46
లన: పప

భరస : బసవయత
ఇనటట ననన:2-382
వయససస:63
లన: ససస స
1537 SGA1897339
పపరర: పస శతమల కలమయరర మమడక

1532 BQN1579416
పపరర: వరససదదవ రరవప పసచసచక

భరస : అయతపప సరశమ
ఇనటట ననన:2/388
వయససస:35
లన: ససస స
75-164/503

1560 SGA1675719
పపరర: లకకమననగరశశరమమ తరరమయన

75-163/827

భరస : పపరశరజ
ఇనటట ననన:2/389
వయససస:52
లన: ససస స
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1561 SGA1014711
పపరర: వరసవ పపదపపడడ

75-163/828

తనడడ:డ చనదడశశకరఅరరవప పపదపపడడ
ఇనటట ననన:2/393
వయససస:25
లన: ససస స
1564 SGA1218429
పపరర: పపరష చనదడరరవప శశకరకలళపప

75-164/196

75-164/505

75-164/199

75-164/201

75-164/508

75-164/511

75-164/205

భరస : మయణణకరతలరరవప
ఇనటట ననన:2-394-2
వయససస:66
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1574 BQN2298776
పపరర: వననకటటశశరరరవప పపదపపడడ

1577 SGA1686773
పపరర: వరమమ పపదపపడడ

1580 SGA1686807
పపరర: ననగరశశరరరవప పపదపపడడ

75-164/514

75-164/202

1589 SGA1686849
పపరర: శశ రనగసరశమ అజరనపపడడ
తనడడ:డ మయణణకరతలరరవప
ఇనటట ననన:2-394-2
వయససస:43
లన: పప

75-164/198

1572 SGA1368141
పపరర: అనబటట శశనవరస రరవప

75-164/507

1575 SGA1381003
పపరర: అనబటట భబరత

75-164/203

భరస : వననకట రరమయత
ఇనటట ననన:2/394-1
వయససస:68
లన: ససస స
75-164/509

1578 SGA1686781
పపరర: మలలల శశరరరవప పపదపపడడ

75-164/510

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-394-1
వయససస:44
లన: పప
75-164/512

1581 BQN2298685
పపరర: సరళకలమయరర అరరరన పపడడ

75-164/204

భరస : శశరనగసరశమ
ఇనటట ననన:2/394-2
వయససస:39
లన: ససస స
75-164/513

తనడడ:డ పప తతరరజ
ఇనటట ననన:2-394-2
వయససస:53
లన: పప
75-164/515

భరస : గగపరలసరశమ
ఇనటట ననన:2-394-2
వయససస:43
లన: ససస స
75-164/517

1569 SGA0954875
పపరర: అజరనపపడడ శరరద

75-164/206 1584 BQN3345733
1583 SGA1309749
పపరర: శవ శశష సరయననధ అజరనపపడక
పపరర: శవననటరరయణ నలక
ల రర

1586 SGA1686815
పపరర: కనకదసరర అజరనపపడడ

75-164/504

తనడడ:డ అనబటట వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:2-394
వయససస:38
లన: పప

తనడడ:డ శశ రనగ సరశమ అజరనపపడక
ఇనటట ననన:2/394-2
వయససస:20
లన: పప

తనడడ:డ శవననటరరయణ
ఇనటట ననన:2-394-2
వయససస:33
లన: పప
1588 SGA1686831
పపరర: రరమలకడమ అజరనపపడడ

75-164/200

తనడడ:డ శవయత
ఇనటట ననన:2-394-1
వయససస:76
లన: పప

తనడడ:డ శశరనగసరశమ
ఇనటట ననన:2/394-2
వయససస:24
లన: ససస స
1585 BQN3345741
పపరర: బ ఏ వ పడసరద నలక
ల రర

1571 SGA1393081
పపరర: అనబటట రమదదవ

1566 SGA1686732
పపరర: కనకదసరర మమ పపదపపడడ

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/394
వయససస:25
లన: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-394-1
వయససస:73
లన: ససస స

తనడడ:డ మయధవరరవప
ఇనటట ననన:2-394-1
వయససస:54
లన: పప
1582 SGA0955260
పపరర: ఆరరనపపడడ వరర లకడమ

75-164/506

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2/394-1
వయససస:41
లన: పప

భరస : దసరరరరరవప
ఇనటట ననన:2-394-1
వయససస:47
లన: ససస స
1579 SGA1686799
పపరర: దసరరరరరవప ఏరరశరపప

1568 SGA1686757
పపరర: పరనడడరనగరరరవప పపదపపడడ

75-164/195

భరస : పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:2-393
వయససస:66
లన: ససస స

భరస : అనబటట వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:2/394
వయససస:69
లన: ససస స

భరస : మలలల శశరరరవప
ఇనటట ననన:2/394-1
వయససస:39
లన: ససస స
1576 SGA1686765
పపరర: పదనమవత ఏరరశరపప

75-164/197

తనడడ:డ రరజలనగన
ఇనటట ననన:2-393
వయససస:76
లన: పప

భరస : అనబటట శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/394
వయససస:34
లన: ససస స
1573 BQN2298156
పపరర: ననగమణణ పపదపపడడ

1565 SGA1240670
పపరర: కనకదసరర మమ పపదపపడడ

1563 SGA1218411
పపరర: పదమ శశకరకలళపప
భరస : పపరష చనదడరరవప శశకరకలళపప
ఇనటట ననన:2/393
వయససస:61
లన: ససస స

భరస : పరనడడరనగరరరవప పపదపపడడ
ఇనటట ననన:2/393
వయససస:73
లన: ససస స

తనడడ:డ పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:2-393
వయససస:53
లన: పప
1570 SGA1368158
పపరర: అనబటట వజయ లకడమ

75-164/194

తనడడ:డ పపదపపడడ చనదడ శశఖర రరవప
ఇనటట ననన:2/393
వయససస:27
లన: పప

తనడడ:డ రరమయరరవప శశకరకలళపప
ఇనటట ననన:2/393
వయససస:66
లన: పప
1567 SGA1686740
పపరర: చనదడశశఖర పపదపపడడ

1562 SGA0598062
పపరర: పపదపపడడ రరజరష

1587 SGA1686823
పపరర: జజతత అజరనపపడడ

75-164/516

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-394-2
వయససస:44
లన: ససస స
75-164/518

1590 SGA1686856
పపరర: గగపరలసరశమ అజరనపపడడ

75-164/519

తనడడ:డ మయణణకరతలరరవప
ఇనటట ననన:2-394-2
వయససస:46
లన: పప
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1591 SGA1686864
పపరర: వననకటటశశరరరవప అజరనపపడడ

75-164/520

తనడడ:డ మయణణకరతలరరవప
ఇనటట ననన:2-394-2
వయససస:49
లన: పప
1594 SGA0860305
పపరర: వరరనజనవయయలల నలక
ల రర

75-164/522

75-164/525

75-164/152

75-164/209

75-164/529

75-164/210

75-164/533

తనడడ:డ గనగరధర రరవప నలక
ల రర
ఇనటట ననన:2-397
వయససస:29
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1604 SGA0029470
పపరర: ననగబబబయ పటట పప

1607 SGA1686930
పపరర: ననగరశశరరరవప పటట పప

1610 SGA0715906
పపరర: పటట పప మహలకడమ

1613 BQN3345147
పపరర: ననగ రరజ బపసపడడ

75-164/536

1616 SGA0822479
పపరర: సరయ తదజ నలక
ల రర

75-164/527

1619 SGA1686971
పపరర: ససబమరరవమమ నలక
ల రర
భరస : పప తతరరజ
ఇనటట ననన:2-397
వయససస:87
లన: ససస స

1599 SGA1835156
పపరర: బబ రశ సరయ కలమయర

75-164/151

1602 SGA0681107
పపరర: ననగ దనడకకయన పటట పప

75-164/208

1605 SGA1686914
పపరర: సరమయమ జతన పటట పప

75-164/528

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-395
వయససస:58
లన: ససస స
75-164/530

1608 SGA1686948
పపరర: ససతమమ నలక
ల రర

75-164/531

భరస : రనగరరరవప
ఇనటట ననన:2-395-1
వయససస:74
లన: ససస స
75-164/211

1611 SGA0425363
పపరర: ననగమణణ పటట పప

75-164/532

భరస : వననకట ననగబబబయ
ఇనటట ననన:2-395-2
వయససస:29
లన: ససస స
75-164/534

1614 BQN3346749
పపరర: లకకమ పదనమవత బపసపడడ

75-164/535

భరస : ననగ రరజ
ఇనటట ననన:2-395-3
వయససస:39
లన: ససస స
75-164/212

తనడడ:డ గనగరధర రరవప నలక
ల రర
ఇనటట ననన:2/397
వయససస:26
లన: పప
75-164/538

75-164/524

భరస : లకకమనరససనహ రరవప పటట పప
ఇనటట ననన:2/395
వయససస:32
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకట ససబయమలల
ఇనటట ననన:2-395-3
వయససస:43
లన: పప

భరస : ననగరశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-396
వయససస:35
లన: ససస స
1618 SGA0878555
పపరర: శశ హరర నలక
ల రర

75-164/207

భరస : పటట పప చరనజవ కలమయర
ఇనటట ననన:2/395-2
వయససస:26
లన: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇనటట ననన:2-395-2
వయససస:54
లన: ససస స
1615 BQN3346624
పపరర: గగవరరన పపదనపపడడ

1601 BQN2298727
పపరర: లకడమనరససనహరరవప పటట పప

1596 SGA1686880
పపరర: సరనబశవరరవప నలక
ల రర

తనడడ:డ బబ రశ బబబయరరవప
ఇనటట ననన:2/395
వయససస:19
లన: పప

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2-395
వయససస:68
లన: పప

తనడడ:డ పటట పప ననగరరజ
ఇనటట ననన:2/395-2
వయససస:34
లన: పప
1612 SGA1686955
పపరర: రరజకలమయరర పటట పప

75-164/526

తనడడ:డ ననగరరజ
ఇనటట ననన:2-395
వయససస:35
లన: పప

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2-395
వయససస:59
లన: పప
1609 BQN3345675
పపరర: పటట పప చరనజవ కలమయర

1598 SGA1686906
పపరర: శశమననటరరయణ నలక
ల రర

75-165/292

తనడడ:డ వరరసరశమ
ఇనటట ననన:2-394-4
వయససస:48
లన: పప

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2/395
వయససస:41
లన: పప

తనడడ:డ బబ రరశ ననగబబ తనరరవ
ఇనటట ననన:2/395
వయససస:60
లన: పప
1606 SGA1686922
పపరర: ననగరరజ పటట పప

75-164/523

తనడడ:డ పప తతరరజ
ఇనటట ననన:2-394-5
వయససస:54
లన: పప

భరస : బబ రశ బబబయరరవప
ఇనటట ననన:2/395
వయససస:41
లన: ససస స
1603 SGA1834126
పపరర: బబ రశ బబబయరరవప

1595 SGA1686872
పపరర: వననకటలకడమ నలక
ల రర

1593 SGA1690478
పపరర: ననగమణణ గనదరపప
భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-394-3
వయససస:54
లన: ససస స

భరస : సరనబశవరరవప
ఇనటట ననన:2-394-4
వయససస:44
లన: ససస స

భరస : శశమననటరరయణ
ఇనటట ననన:2-394-5
వయససస:49
లన: ససస స
1600 SGA1835180
పపరర: బబ రశ వసనత నరమల

75-164/521

తనడడ:డ ననగరశశర రరవప ఓరరగనటట
ఇనటట ననన:2-394-2B
వయససస:29
లన: పప

తనడడ:డ సరనబ ససవర రరవప నలక
ల రర
ఇనటట ననన:2-394-4
వయససస:25
లన: పప
1597 SGA1686898
పపరర: మలలల శశరర నలక
ల రర

1592 SGA0577298
పపరర: ససవర వననకట గణణశ ఓరరగనటట

1617 BQN1578731
పపరర: మననకకదదవ నలక
ల రర

75-164/537

భరస : గనగరధరరరవప
ఇనటట ననన:2-397
వయససస:48
లన: ససస స
75-164/539

1620 SGA1686989
పపరర: గనగరధరరరవప నలక
ల రర

75-164/540

తనడడ:డ పప తతరరజ
ఇనటట ననన:2-397
వయససస:54
లన: పప
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1621 SGA0310441
పపరర: ససరరష కలమయర రరమయన

75-163/829

తనడడ:డ రరజ రరమయన
ఇనటట ననన:2/397-7
వయససస:35
లన: పప
1624 SGA0309047
పపరర: శశనవరసరరవప నలక
ల రర

75-164/542

75-164/545

75-164/548

75-164/215

75-164/551

75-164/218

75-164/553

భనధసవప: సతతననరరయణ జజర రర
ఇనటట ననన:2/401-1
వయససస:67
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1634 SGA1121433
పపరర: ననగ శశనవరస నలక
ల రర

1637 BQN3346657
పపరర: శరనత రరజలపరటట

1640 SGA1011253
పపరర: ననగ తతలశ పప లగరన

1643 SGA1690486
పపరర: వననకటటశశరమమ పప లగరన

75-164/319

1646 SGA1092931
పపరర: ఉమ మహహశశరర జజర రర

75-164/216

1649 SGA1687078
పపరర: ఉరరటట బసవయత
తనడడ:డ ఉరరటట రనగయత
ఇనటట ననన:2/401-1
వయససస:62
లన: పప

1629 SGA1687011
పపరర: కసన
స రర నలక
ల రర

75-164/547

1632 SGA1327121
పపరర: నలక
ల రర పపరష చనదర రరవప

75-164/214

1635 SGA1687045
పపరర: రమయదదవ నలక
ల రర

75-164/550

భరస : చనదడశశఖర రరవప
ఇనటట ననన:2-400
వయససస:49
లన: ససస స
75-165/293

1638 SGA1008150
పపరర: పపషప పప లగరన

75-164/217

తనడడ:డ కరశ వశశననథ పప లగరన
ఇనటట ననన:2/400-2
వయససస:27
లన: ససస స
75-164/487

1641 BQN3345683
పపరర: శవ వననకట పపదన దరరజలల
ఓరరగనటట
తనడడ:డ ననగరశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-400-2
వయససస:32
లన: పప

75-164/552

75-165/294

1644 SGA1395953
పపరర: బసవయత వపరరటట

75-164/219

తనడడ:డ రనగయత వపరరటట
ఇనటట ననన:2/401
వయససస:60
లన: పప
75-164/220

భనధసవప: ససరరశ బబబయ జజర రర
ఇనటట ననన:2/401-1
వయససస:33
లన: ససస స
75-164/222

75-164/544

తనడడ:డ రనగరరరవప
ఇనటట ననన:2/399-1
వయససస:64
లన: పప

భరస : కరశవశశననధ
ఇనటట ననన:2-400-2
వయససస:45
లన: ససస స

భరస : బసవయత వపరరటట
ఇనటట ననన:2/401
వయససస:53
లన: ససస స
1648 SGA1092972
పపరర: అనటపపరష జజర రర

75-164/549

తనడడ:డ కరశ వశశననథ పప లగరన
ఇనటట ననన:2/400-2
వయససస:29
లన: ససస స

తనడడ:డ శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2-400-2
వయససస:53
లన: పప
1645 SGA1395979
పపరర: సతతవత వపరరటట

1631 SGA1687037
పపరర: వననకట ససబమ రరవప నలక
ల రర

1626 SGA0533886
పపరర: వజయలకడమ నలక
ల రర

భరస : శశమననటరరయణ
ఇనటట ననన:2-399
వయససస:64
లన: ససస స

భరస : రరమయడడ
ఇనటట ననన:2-400
వయససస:73
లన: ససస స

భరస : కరశ వశశననథన
ఇనటట ననన:2/400-2
వయససస:46
లన: ససస స
1642 SGA1687060
పపరర: ననగరశశరరరవప ఓరరగనటట

75-164/546

తలల : లకడమ రరమ దదవ నలక
ల రర
ఇనటట ననన:2/400
వయససస:22
లన: పప

భరస : శశరనగననయకలలల
ఇనటట ననన:2-400
వయససస:69
లన: ససస స
1639 SGA1092659
పపరర: వననకటటశశరమమ పప లగరన

1628 SGA1687003
పపరర: ధనలకడమ నలక
ల రర నలక
ల రర

75-164/541

తలల : సరళళ దదవ నలక
ల రర
ఇనటట ననన:2-399
వయససస:35
లన: ససస స

తనడడ:డ శశమననటరరయణ
ఇనటట ననన:2-399
వయససస:47
లన: పప

తనడడ:డ చనదనడశశఖరరరవప
ఇనటట ననన:2/400
వయససస:23
లన: పప
1636 SGA1687052
పపరర: పపదన దనటల మమ నలక
ల రర

75-164/543

భరస : మధససనధనరరవప
ఇనటట ననన:2-399
వయససస:46
లన: ససస స

తనడడ:డ శశమననటరరయణ
ఇనటట ననన:2-399
వయససస:44
లన: పప
1633 SGA0955062
పపరర: నలక
ల రర ననగ శశనవరస

1625 SGA0369603
పపరర: సరళళదదవ నలక
ల రర

1623 BQN2298719
పపరర: ననగవలల నలక
ల రర
భరస : శశధర
ఇనటట ననన:2-399
వయససస:37
లన: ససస స

భరస : పపరష చనదడరరవప
ఇనటట ననన:2-399
వయససస:49
లన: ససస స

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-399
వయససస:42
లన: ససస స
1630 SGA1687029
పపరర: శశధర నలక
ల రర

75-164/213

తనడడ:డ పపరష చనదడ రరవప నలక
ల రర
ఇనటట ననన:2/399
వయససస:37
లన: పప

తనడడ:డ పపరషచనదడరరవప
ఇనటట ననన:2-399
వయససస:37
లన: పప
1627 SGA1686997
పపరర: భబగతలకడమ నలక
ల రర

1622 SGA0577983
పపరర: శశనవరససలల నలక
ల రర

1647 SGA1092956
పపరర: ససరరశ బబబయ జజర రర

75-164/221

తనడడ:డ సతతననరరయణ జజర రర
ఇనటట ననన:2/401-1
వయససస:43
లన: పప
75-164/223

1650 SGA0303131
పపరర: వ దసరరర పడసరద వపరరటట

75-164/554

తనడడ:డ బసవయత వపరరటట
ఇనటట ననన:2-401-1
వయససస:34
లన: పప
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1651 BQN2297976
పపరర: సతతననరరయణ శశకరకలళపప

75-164/224

తనడడ:డ వరరసరశమ
ఇనటట ననన:2/404
వయససస:41
లన: పప
1654 BQN3346632
పపరర: అనసనయ శశకరకలళపప

75-164/557

75-164/560

75-164/562

75-164/565

75-164/228

75-164/231

75-164/234

తనడడ:డ వననకట రమణన రరవప
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:39
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1664 SGA0937284
పపరర: రమయదదవ వనజరలల య

1667 SGA0681065
పపరర: ధనలకడమ కకమరరపరలలన

1670 SGA1123926
పపరర: రరణణ కరజ

1673 SGA1833433
పపరర: పప లగరన అరరణ కలమయర

75-164/566

1676 BQN3345709
పపరర: రరమయరరవప వరవరపప

75-164/226

1679 SGA0290056
పపరర: రరజరశశర రరవప కకమరరపరలలన

1659 BQN2297851
పపరర: వననకటరరజ శశకరకలళపప

75-164/561

1662 SGA1687136
పపరర: ననగరరజకలమయరర శశకరకలళపప

75-164/564

1665 SGA0425371
పపరర: రరణణ వరవరపప

75-164/227

భరస : రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:30
లన: ససస స
75-164/229

1668 SGA0741919
పపరర: పరప జజతత పప లయగణణ

75-164/230

భరస : పరనడడరనగ రరవప పప లయగణణ
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:38
లన: ససస స
75-164/232

1671 SGA1138411
పపరర: ఫణణనదడ కరజజ

75-164/233

తనడడ:డ వర పడసరద కరజజ
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:32
లన: పప
75-164/235

1674 SGA1822097
పపరర: యయరరశరపప సరయ బబబయ

75-164/320

తనడడ:డ దసరర రరవప
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:23
లన: పప
75-164/567

తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:35
లన: పప
75-164/569

75-164/559

భరస : కకషష
ఇనటట ననన:2-404-2
వయససస:58
లన: ససస స

తనడడ:డ పప లగరన వజయ కలమయర
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:29
లన: పప

తనడడ:డ వననకట రరమయత
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:37
లన: పప
1678 SGA0290049
పపరర: శశనవరస రరవప కకమరరపరలలన

75-164/563

భరస : హరర కకషష కరజ
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:23
లన: ససస స

తనడడ:డ పడసరద నమమలలరర
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:25
లన: పప
1675 BQN3345667
పపరర: దదవరరజ వరవరపప

1661 SGA1687128
పపరర: కకటటశశరరరవప శశకరకలళపప

1656 SGA1687094
పపరర: శశనవరసరరవప శశకరకలళపప

తనడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-404-1
వయససస:39
లన: పప

భరస : శశనవరసరరవప కకమరరపరలలన
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:37
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప వరవరపప
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:24
లన: పప
1672 SGA1831973
పపరర: ననగ శవ నమమలలరర

75-164/225

తనడడ:డ పసచచబబబయ
ఇనటట ననన:2/404-A
వయససస:40
లన: ససస స

తనడడ:డ పడసరదరరవప
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:29
లన: పప
1669 SGA0900688
పపరర: అజయ బబబయ వరవరపప

1658 SGA0716060
పపరర: నవన శశకరకలళపప

75-164/556

తనడడ:డ వరరసరశమ
ఇనటట ననన:2-404
వయససస:43
లన: పప

తనడడ:డ పప తతరరజ
ఇనటట ననన:2-404-1
వయససస:58
లన: పప

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-404-2
వయససస:63
లన: పప
1666 SGA0482174
పపరర: నమమలకరర ననగబబబయ

75-164/558

తనడడ:డ కకటటశశర రరవప శశకరకలళపప
ఇనటట ననన:2/404-1
వయససస:32
లన: పప

భరస : కకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-404-1
వయససస:53
లన: ససస స
1663 SGA1687144
పపరర: కకషష శశకరకలళపప

1655 SGA1687086
పపరర: ససలలచన శశకరకలళపప

1653 BQN3345725
పపరర: వననకటటశ బబబయ శశకరకలళన
తనడడ:డ కకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-404
వయససస:34
లన: పప

భరస : వరరసరశమ
ఇనటట ననన:2-404
వయససస:58
లన: ససస స

తనడడ:డ పప తతరరజ
ఇనటట ననన:2-404
వయససస:68
లన: పప
1660 SGA1687110
పపరర: కకటటశశరమమ శశకరకలళపప

75-164/555

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2-404
వయససస:40
లన: ససస స

భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-404
వయససస:35
లన: ససస స
1657 SGA1687102
పపరర: వరరసరశమ శశకరకలళపప

1652 BQN2297794
పపరర: ననగమణణ శశకరకలళపప

1677 SGA0133728
పపరర: హరర కకషష కరజ

75-164/568

తనడడ:డ వర పడసరద
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:35
లన: పప
75-164/570

తనడడ:డ వననకట రమణ రరవప కకమరరపరలలన
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:34
లన: పప

1680 SGA0301440
పపరర: శవశనకర పప లగరన

75-164/571

తనడడ:డ వజయ కలమయర
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:36
లన: పప
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1681 SGA1687151
పపరర: ససబమమమ కకమరరపరలలన

75-164/572

భరస : వననకటరమణనరరవప
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:59
లన: ససస స
1684 BQN3346616
పపరర: ధనలకడమ వరవరరల

తనడడ:డ పప తతరరజ
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:64
లన: పప
75-165/295

తనడడ:డ వననకట రరమయత
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:32
లన: ససస స
1687 SGA1019389
పపరర: భబగత శశ వరవరపప

75-165/703

75-164/575

75-164/578

75-164/581

75-164/584

75-164/236

భరస : రరమయడడ
ఇనటట ననన:2-405-20
వయససస:44
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1694 SGA1690379
పపరర: చటటట మమ మలయలరపప

1697 BQN2297810
పపరర: వజడమమ కకమరరపరలలన

1700 SGA1690411
పపరర: శశనస మమరరగరమలల

1703 SGA1690502
పపరర: వననకటటశశరమమ పప లగరన

75-165/300

1706 SGA1690528
పపరర: చటటటమమ వరవరపప

75-164/579

1709 SGA1337716
పపరర: కకశశర చదలమయరర
తనడడ:డ ఏససబబబయ చదలమయరర
ఇనటట ననన:2/406
వయససస:21
లన: పప

75-164/574

1692 SGA1690361
పపరర: వననకట రమణ కరజజ

75-164/577

1695 BQN2297802
పపరర: పదమ కలదదనడడ

75-164/580

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-405-9
వయససస:52
లన: ససస స
75-164/582

1698 SGA1690395
పపరర: రరఘవపలల కకమరరపరలలన

75-164/583

తనడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-405-10
వయససస:42
లన: పప
75-164/585

1701 BQN2297869
పపరర: యయసస కలమయరర కలదదనడడ

75-164/586

భరస : ససబడమణతన
ఇనటట ననన:2-405-12
వయససస:37
లన: ససస స
75-165/298

1704 SGA1690510
పపరర: వజయకలమయర పప లగరన

75-165/299

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-405-17
వయససస:51
లన: పప
75-165/301

భరస : వననకటరరమయత
ఇనటట ననన:2-405-18
వయససస:66
లన: ససస స
75-164/587

1689 SGA1690338
పపరర: భయలకడమ పప లగరన

భరస : వరపడసరద
ఇనటట ననన:2-405-4
వయససస:49
లన: ససస స

భరస : వజయకలమయర
ఇనటట ననన:2-405-17
వయససస:49
లన: ససస స

భరస : వరవననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-405-18
వయససస:42
లన: ససస స
1708 SGA1690429
పపరర: జజతత మమరరగరమలల

75-164/576

తనడడ:డ అమకతలనగన
ఇనటట ననన:2-405-11
వయససస:42
లన: పప

భరస : గనగ రరజ కడడసస
ఇనటట ననన:2/405-15A
వయససస:59
లన: ససస స
1705 BQN1578681
పపరర: వరణణ వరవరపప

1691 SGA1690353
పపరర: సతతననరరయణ పప లగరన

75-165/297

భరస : ననగరనదడరరవప
ఇనటట ననన:2-405-2
వయససస:82
లన: ససస స

భరస : రరఘవపలల
ఇనటట ననన:2-405-10
వయససస:37
లన: ససస స

తనడడ:డ రరఘవపలల
ఇనటట ననన:2-405-10
వయససస:69
లన: పప
1702 SGA0906966
పపరర: లకడమ కడడసస

75-165/721

భరస : రరమయలల
ఇనటట ననన:2-405-7
వయససస:64
లన: ససస స

తనడడ:డ ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:2-405-9
వయససస:54
లన: పప
1699 SGA1690403
పపరర: కకటటశశరరరవప కకమరరపరలలన

1688 SGA1033703
పపరర: ససదదననవన నవన పడశరనత

1686 SGA1690494
పపరర: వననకటటశశర రరవప వరవరపప
తనడడ:డ వననకటరరమయత
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:51
లన: పప

తనడడ:డ ననగరనదడరరవప
ఇనటట ననన:2-405-2
వయససస:45
లన: పప

భరస : నరససనహహలల
ఇనటట ననన:2-405-5
వయససస:65
లన: ససస స
1696 SGA1690387
పపరర: వననకటటశశరరరవప కలదదనడడ

75-165/296

తనడడ:డ రనగ రరవప
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:20
లన: పప

తనడడ:డ ననగరనదడరరవప
ఇనటట ననన:2-405-2
వయససస:43
లన: పప
1693 BQN2298792
పపరర: ఏసమమ చటటటమతత

1685 SGA0133736
పపరర: ససజజత వరవరపప

75-165/10

భరస : సతతననరరయణ పప లగరన
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:42
లన: ససస స

భరస : దదవరరజ
ఇనటట ననన:2-405
వయససస:34
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప వరవరపప
ఇనటట ననన:2/405
వయససస:26
లన: ససస స
1690 SGA1690346
పపరర: పరనడడరనగరరరవప పప లగరన

75-164/573 1683 SGA0857799
1682 SGA1687169
పపరర: వననకటరమణనరరవప కకమరరపరలలన
పపరర: కసన
స రర పప లగరన

1707 SGA1690536
పపరర: వననకటరరమయత వరవరపప

75-165/302

తనడడ:డ దదవళళక
ఇనటట ననన:2-405-18
వయససస:72
లన: పప
75-165/11

1710 SGA1690544
పపరర: చనదనడవత గయడనరర

75-165/308

భరస : వననకటరతటన
ఇనటట ననన:2-406
వయససస:69
లన: ససస స
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1711 SGA1338730
పపరర: సశపట గయడనరర

75-165/13

తనడడ:డ రమమశబబబయ గయడనరర
ఇనటట ననన:2/406-1
వయససస:21
లన: ససస స
1714 SGA0301457
పపరర: చనతయత చనవల

75-165/311

1715 SGA0301572
పపరర: మణణ చనవల

75-165/314

1718 SGA1690577
పపరర: రమమష బబబయ గయడనరర

1721 SGA1091800
పపరర: యయలకకరఠర రరజరశశరర

భరస : రరనబబబయ గయడనరర
ఇనటట ననన:2-406-2
వయససస:24
లన: ససస స

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/406-6
వయససస:71
లన: ససస స

75-164/237
1723 SGA1165141
పపరర: మమరరగయమల యయలయమనదనలక
మమరరగయమల
తనడడ:డ అమకఠరలనగమ మమరరగయమల
ఇనటట ననన:2/406 desaipet
వయససస:46
లన: పప

1724 SGA1173673
పపరర: మమరరగయమల అనజమమ
మమరరగయమల
భరస : యయలయమనదలక మమరరగయమల
ఇనటట ననన:2/406 desaipet
వయససస:44
లన: ససస స

1726 BQN2298818
పపరర: ససనత చలలమయరర

1727 SGA1690593
పపరర: రరణణ

75-165/318

భరస : యసప బయ
ఇనటట ననన:2-407
వయససస:39
లన: ససస స
1729 SGA1195742
పపరర: జజతతరమయ చలలమయరర

75-165/722

75-165/323

తనడడ:డ వననకయత
ఇనటట ననన:2-407-6
వయససస:37
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1733 SGA1690635
పపరర: మమరరమమ

75-165/325

1736 SGA1690643
పపరర: లకడమ గయడనరర

75-165/14

1739 BQN3346566
పపరర: మమరర పప తనరల నక
భరస : పడభయదనసస
ఇనటట ననన:2-407-6
వయససస:33
లన: ససస స

75-165/313

1719 SGA1690585
పపరర: భబససరరరవప శలన

75-165/316

1722 SGA1091826
పపరర: యయలకకరఠర వననకటటశశర రరవప

75-165/15

తనడడ:డ అమకత లనగన
ఇనటట ననన:2/406-6
వయససస:74
లన: ససస స
75-165/12

1725 SGA1291475
పపరర: పప దర లనక వర సరశమ

75-165/16

తనడడ:డ వననకయత
ఇనటట ననన:2/407
వయససస:40
లన: పప
75-165/319

1728 SGA1690601
పపరర: యసప బయ చలలమయరర

75-165/320

తనడడ:డ మహలకమడడ
ఇనటట ననన:2-407
వయససస:42
లన: పప
75-165/321

1731 SGA1690627
పపరర: ఏసస

75-165/322

తనడడ:డ సప మమలల
ఇనటట ననన:2-407-1
వయససస:54
లన: పప
75-165/324

1734 SGA0891465
పపరర: లకడమ ననగ భవరన గయడనరర

75-165/17

భరస : కకటటసశరర రరవప గయడనరర
ఇనటట ననన:2/407-3
వయససస:24
లన: ససస స
75-165/326

భరస : బబలకకటయత
ఇనటట ననన:2-407-3
వయససస:47
లన: ససస స
75-165/328

1716 SGA1690551
పపరర: వజయకలమయరర గయడనరర

తనడడ:డ ససబమయత
ఇనటట ననన:2-406-1
వయససస:59
లన: పప

భరస : కరనతనరరవప
ఇనటట ననన:2-407-2
వయససస:51
లన: ససస స

తనడడ:డ బబల కకటయత
ఇనటట ననన:2-407-3
వయససస:32
లన: పప
1738 BQN3345618
పపరర: పడభయదనస పప తనరల నక

75-165/315

భరస : ఏసస
ఇనటట ననన:2-407-1
వయససస:46
లన: ససస స

తనడడ:డ కరనతన రరవప
ఇనటట ననన:2-407-2
వయససస:32
లన: ససస స
1735 BQN3345626
పపరర: కకటటశశర రరవప గయడనరర

1730 SGA1690619
పపరర: గరశసమమ పప తనరల నక

75-165/310

భరస : రమమష బబబయ
ఇనటట ననన:2-406-1
వయససస:43
లన: ససస స

భరస : కకటటననగయలల
ఇనటట ననన:2-407
వయససస:49
లన: ససస స

భరస : జయబబబయ చలలమయరర
ఇనటట ననన:2-407
వయససస:20
లన: ససస స
1732 SGA0301580
పపరర: లలత శలన

75-165/312

తనడడ:డ వననకటరతటన
ఇనటట ననన:2-406-1
వయససస:46
లన: పప
75-165/317

1713 BQN3346764
పపరర: పడసనట లకడమ శలన
భరస : వరపడసరద శలన
ఇనటట ననన:2-406-1
వయససస:36
లన: ససస స

భరస : చనతయత
ఇనటట ననన:2-406-1
వయససస:36
లన: ససస స

భరస : భబససరరరవప
ఇనటట ననన:2-406-1
వయససస:54
లన: ససస స
1720 SGA0967844
పపరర: సరశత గయడనరర

75-165/309

తనడడ:డ బబససరరరవప
ఇనటట ననన:2-406-1
వయససస:38
లన: పప

తనడడ:డ వననకట రరవప
ఇనటట ననన:2-406-1
వయససస:40
లన: పప
1717 SGA1690569
పపరర: మరరయమమ శలన

1712 BQN3345154
పపరర: వరపడసరదవరమ శలన

1737 SGA1690650
పపరర: బబలకకటయత గయడనరర

75-165/327

తనడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-407-3
వయససస:49
లన: పప
75-165/329

1740 SGA0133835
పపరర: జయపడద పప తనరల నక

75-165/330

భరస : ఇమయమనయయలల
ఇనటట ననన:2-407-6
వయససస:36
లన: ససస స

Page 60 of 79

మచలపటనస నగర పలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-32
1741 SGA1690668
పపరర: ఆనధడరరషట నస పప తనరల నక

75-165/331

భరస : వననకయత
ఇనటట ననన:2-407-6
వయససస:60
లన: ససస స
1744 SGA1920271
పపరర: ససనల పప తరల నక

75-165/775

75-165/20

75-164/238

75-165/23

75-165/26

75-165/338

75-165/704

తనడడ:డ సనజవరరవప
ఇనటట ననన:2-409-2
వయససస:42
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1754 SGA0891267
పపరర: సరయరరన పపదపపడడ

1757 BQN2298206
పపరర: అజయ మటబట

1760 SGA0133892
పపరర: ససవరష గయడనరర

1763 SGA0577157
పపరర: మమరర గరశస మటబట

75-165/341

1766 SGA1029222
పపరర: సనజయ పపదనపపడడ

75-165/24

1769 SGA1093004
పపరర: జజతత రరణణ కకనడదటట
భనధసవప: రరజరశ కకనడదటట
ఇనటట ననన:2/409-A
వయససస:28
లన: ససస స

1749 BQN3345634
పపరర: రరజరష కకనడదటట

75-165/335

1752 SGA0133843
పపరర: గయడనరర ససధనకర బబబయ

75-165/22

1755 SGA0891481
పపరర: సనజయ పపదపపడడ

75-165/25

తనడడ:డ వననకటటసశరరరరవ పపడపపడడ
ఇనటట ననన:2/409
వయససస:23
లన: పప
75-165/336

1758 BQN3346608
పపరర: నరమల శల

75-165/337

భరస : దనవదస
ఇనటట ననన:2-409
వయససస:58
లన: ససస స
75-165/339

1761 SGA0436527
పపరర: రవనదడ చల

75-165/340

తనడడ:డ దనవదస
ఇనటట ననన:2-409
వయససస:29
లన: పప
75-165/27

1764 SGA1093020
పపరర: సనదత రరణణ పపదనపపడడ

75-165/28

తనడడ:డ వరయత పపదనపపడడ
ఇనటట ననన:2/409-2
వయససస:22
లన: ససస స
75-165/342

తనడడ:డ వరయత పపదనపపడడ
ఇనటట ననన:2-409/2
వయససస:24
లన: పప
75-165/344

75-165/19

తనడడ:డ గయడనరర గగపరలకకషష
ఇనటట ననన:2/409
వయససస:35
లన: పప

భరస : మహహశ మటబట
ఇనటట ననన:2/409-1
వయససస:32
లన: ససస స

తనడడ:డ వరయత పపదనపపడడ
ఇనటట ననన:2-409/2
వయససస:31
లన: ససస స
1768 SGA1690692
పపరర: వరయత పపదపపడడ

75-164/239

భరస : ససధనకర
ఇనటట ననన:2-409
వయససస:35
లన: ససస స

భరస : సరయ రరమ పదపపడడ
ఇనటట ననన:2/409
వయససస:22
లన: ససస స
1765 SGA1029172
పపరర: సనధత రరణణ పపదనపపడడ

1751 SGA0900332
పపరర: పరవన చల

1746 BQN3345931
పపరర: రరయవరపప జజతత

తనడడ:డ రఠబబనస
ఇనటట ననన:2-408-A
వయససస:35
లన: పప

తనడడ:డ రరమ మహన రరవప మటబట
ఇనటట ననన:2-409
వయససస:43
లన: పప

భరస : సప మయలల
ఇనటట ననన:2-409
వయససస:70
లన: ససస స
1762 SGA0989020
పపరర: ససనత పదపపడడ

75-165/21

తనడడ:డ వననకటటసశరరరరవ
ఇనటట ననన:2/409
వయససస:30
లన: పప

భరస : గగపరలకకషష
ఇనటట ననన:2/409
వయససస:59
లన: ససస స
1759 BQN3346756
పపరర: ఉష మయనతన

1748 BQN3346772
పపరర: కకనడదటట మరరయమమ

75-165/333

భరస : రరయవరపప బయజర
ఇనటట ననన:2/408
వయససస:41
లన: ససస స

భరస : రవనదడ చల
ఇనటట ననన:2/409
వయససస:30
లన: ససస స

తనడడ:డ గయడనరర గగపరలకకషష
ఇనటట ననన:2/409
వయససస:36
లన: పప
1756 SGA1690684
పపరర: నరమలకలమయరర

75-165/18

భరస : కకనడదటట రఠబబన
ఇనటట ననన:2/408A
వయససస:46
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటసశరరరరవ పపదపపడడ
ఇనటట ననన:2/409
వయససస:28
లన: పప
1753 SGA0301465
పపరర: గయడనరర మయరళ

1745 BQN3345162
పపరర: రరయవరపప బబబర

1743 SGA1690676
పపరర: ఏససపరదన కకకకసలగడడ
తనడడ:డ ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2-407-7
వయససస:42
లన: పప

తనడడ:డ రరయవరపప ససనదరరరవప
ఇనటట ననన:2/408
వయససస:44
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2/408
వయససస:28
లన: పప
1750 SGA0891325
పపరర: రవ వరమ పపదపపడడ

75-165/332

భరస : ఏససపరదన
ఇనటట ననన:2-407-7
వయససస:39
లన: ససస స

తనడడ:డ ఏసస
ఇనటట ననన:2/407-A
వయససస:18
లన: పప
1747 SGA0975508
పపరర: రవవరమ పపదపపడడ

1742 BQN3346574
పపరర: ససనత కకకకసలగడడ

1767 BQN2297570
పపరర: దదవ పపదపపడడ

75-165/343

భరస : వరయత
ఇనటట ననన:2-409-2
వయససస:40
లన: ససస స
75-164/240

1770 SGA0928655
పపరర: రమమశ బబబయ జజరవరపప

75-165/29

తనడడ:డ జల చనదసడడడ జజరవరపప
ఇనటట ననన:2/409-A
వయససస:40
లన: పప
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1771 SGA0891499
పపరర: పడశరనత పపదపపడడ

75-165/30

భరస : సరయరరన పపదపపడడ
ఇనటట ననన:2/409B
వయససస:26
లన: ససస స
1774 SGA1061100
పపరర: అనసష చనదదలల

75-164/241

75-164/244

75-165/347

75-165/350

75-165/353

75-165/356

75-165/357

తనడడ:డ సప మయత
ఇనటట ననన:2-412
వయససస:64
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1784 SGA1694918
పపరర: కలమయర

1787 SGA0290064
పపరర: కలమయర ఇనటటరర

1790 SGA1090570
పపరర: గణణశ జనసపపడక

1793 SGA1694959
పపరర: సమయదనడలల

75-165/360

1796 BQN3345188
పపరర: మటబట ఉదయకలమయర

75-165/351

1799 SGA0533845
పపరర: కకరణ కలమయర మటబట
తనడడ:డ ససబమ రరవప మటబట
ఇనటట ననన:2/413
వయససస:34
లన: పప

1779 SGA1029479
పపరర: ససబబమరరవప గరజలలటట

75-165/346

1782 SGA1811587
పపరర: చటటటబబబయ

75-165/349

1785 SGA1694926
పపరర: జరజమమ రరయళక

75-165/352

భరస : అనజయత
ఇనటట ననన:2-410-2
వయససస:59
లన: ససస స
75-165/354

1788 SGA1694934
పపరర: శరరమమ

75-165/355

భరస : చనతయత
ఇనటట ననన:2-410-3
వయససస:54
లన: ససస స
75-164/245

1791 BQN3345170
పపరర: జనపపడడ రవనదడ బబబయ

75-165/33

తనడడ:డ జనపపడడ సమయదడ
ఇనటట ననన:2/410-5
వయససస:35
లన: పప
75-165/358

1794 SGA1694967
పపరర: మయరస మమ మటబట

75-165/359

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-411
వయససస:44
లన: ససస స
75-165/35

తనడడ:డ మటబట సరయబబబయ
ఇనటట ననన:2/411-A
వయససస:37
లన: పప
75-165/361

75-164/243

తనడడ:డ పడసరదరరవప
ఇనటట ననన:2-410
వయససస:44
లన: పప

తనడడ:డ గనటబదదడ
ఇనటట ననన:2-410-5
వయససస:69
లన: పప

తనడడ:డ భబపరరగర
ఇనటట ననన:2-411
వయససస:49
లన: పప
1798 SGA1694983
పపరర: సరయబబబయ మటబట

75-165/348

తనడడ:డ సమయదడలయత జనసపపడక
ఇనటట ననన:2/410-5
వయససస:25
లన: పప

భరస : సమయదనడలల
ఇనటట ననన:2-410-5
వయససస:54
లన: ససస స
1795 SGA1694975
పపరర: ససబబమరరవప మటబట

1781 SGA1690700
పపరర: సమయధననన చనదదలల

1776 SGA1090406
పపరర: ససబమ రరవప గరజలలటట

తనడడ:డ యయకకబ గరజలలటట
ఇనటట ననన:2-410
వయససస:45
లన: పప

తనడడ:డ చనతయత
ఇనటట ననన:2-410-3
వయససస:35
లన: పప

తనడడ:డ మహలకమడడ
ఇనటట ననన:2-410-3
వయససస:59
లన: పప
1792 BQN3346780
పపరర: వశరశనతన

75-165/345

తనడడ:డ పడసరదరరవప
ఇనటట ననన:2-410-1
వయససస:49
లన: పప

భరస : కలమయర
ఇనటట ననన:2-410-3
వయససస:31
లన: ససస స
1789 SGA1694942
పపరర: చనతయత ఇనటటరర

1778 SGA1029263
పపరర: ఉమయదదవ గరజలలటట

75-165/32

తనడడ:డ యకకబ గరజలలటట
ఇనటట ననన:2/410
వయససస:45
లన: పప

భరస : పడసరదరరవప
ఇనటట ననన:2-410
వయససస:72
లన: ససస స

భరస : కలమయర
ఇనటట ననన:2-410-1
వయససస:46
లన: ససస స
1786 SGA0133900
పపరర: తదజ ఇనటటరర

75-164/242

భరస : ససబబమరరవప గరజలలటట
ఇనటట ననన:2-410
వయససస:30
లన: ససస స

తనడడ:డ చటటటబబబయ చనదదలల
ఇనటట ననన:2-410
వయససస:22
లన: పప
1783 SGA1690726
పపరర: ససనత చనదదలల

1775 SGA1090364
పపరర: ఉమ దదవ గరజలలటట

1773 SGA0967869
పపరర: సనపపరష పపదపపడడ
భరస : వననకటటశశరరరవప పపదపపడడ
ఇనటట ననన:2/409-B
వయససస:45
లన: ససస స

భనధసవప: ససబమ రరవప గరగయలలటట
ఇనటట ననన:2/410
వయససస:40
లన: ససస స

భనధసవప: చటటట బబబయ చనదదలల
ఇనటట ననన:2/410
వయససస:43
లన: ససస స
1780 SGA1029487
పపరర: ఆననద చనదదలల

75-165/31

భరస : రరనబబబయ జజరవరపప
ఇనటట ననన:2/409-B
వయససస:33
లన: ససస స

తనడడ:డ చటటట బబబయ చనదదలల
ఇనటట ననన:2/410
వయససస:22
లన: ససస స
1777 SGA1095652
పపరర: లలత చనదదలల

1772 SGA0929158
పపరర: శరరష జజరవరపప

1797 SGA1142074
పపరర: సశరష లత మటబట

75-165/36

భరస : ఉదయ కలమయర మటబట
ఇనటట ననన:2/411-A
వయససస:31
లన: ససస స
75-165/37

1800 SGA0533852
పపరర: పవన కలమయర మటబట

75-165/38

తనడడ:డ ససబమ రరవప మటబట
ఇనటట ననన:2/413
వయససస:32
లన: పప
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1801 SGA0681073
పపరర: నవన కలమయర మటబట

75-165/39

తనడడ:డ ససబబమరరవప మటబట
ఇనటట ననన:2/413
వయససస:28
లన: పప
1804 SGA1153840
పపరర: దదవత మటబట

75-165/362

75-165/365

75-165/368

75-165/371

75-165/43

75-165/375

75-165/377

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-423
వయససస:37
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1814 SGA1695014
పపరర: మహలకడమ చలలమయరర

1817 SGA1695022
పపరర: కలమయరర చలలమయరర

1820 SGA1695055
పపరర: శశనవరసరరవప పపదపపడడ

1823 SGA0308569
పపరర: మమత యలమరరస

75-165/45

1826 SGA0783549
పపరర: కలగనటట వరరడడ బబచస

75-165/372

1829 SGA0133942
పపరర: రమయ ససబమలకడమ అతస ల
భరస : శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2-423
వయససస:33
లన: ససస స

1809 BQN3346798
పపరర: మయరస మమ యయరల గడడ

75-165/367

1812 BQN2297604
పపరర: కరరణ చలలమయరర

75-165/370

1815 SGA0891457
పపరర: ఆననదరరవప చలలమయరర

75-165/42

తనడడ:డ చనదన చలలమయరర
ఇనటట ననన:2/417
వయససస:29
లన: పప
75-165/373

1818 SGA1695030
పపరర: చనదన చలలమయరర

75-165/374

తనడడ:డ చనట
ఇనటట ననన:2-417
వయససస:56
లన: పప
75-165/376

1821 SGA1333822
పపరర: నలమ రరయవరపప

75-165/723

తనడడ:డ బబబర రరయవరపప
ఇనటట ననన:2-418-2
వయససస:20
లన: ససస స
75-165/378

1824 SGA0269100
పపరర: గనగ బయసన

75-165/44

భరస : ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:2/420
వయససస:77
లన: ససస స
75-165/46

తనడడ:డ వననకట కకషష రరవప బబచస
ఇనటట ననన:2/422-4
వయససస:56
లన: పప
75-165/379

75-165/364

భరస : ససరరష
ఇనటట ననన:2-416
వయససస:45
లన: ససస స

తనడడ:డ మయతస యత
ఇనటట ననన:2-419
వయససస:32
లన: ససస స

తనడడ:డ ససరరష చలలమయరర
ఇనటట ననన:2/422
వయససస:21
లన: ససస స
1828 BQN3345691
పపరర: ససరరష బబబయ అతస ల

75-165/369

తనడడ:డ సనజవరరవప
ఇనటట ననన:2-418
వయససస:48
లన: పప

తనడడ:డ మయతయత యలవరరస
ఇనటట ననన:2-419
వయససస:45
లన: ససస స
1825 SGA1196088
పపరర: ససమనత చలలమయరర

1811 SGA1695006
పపరర: జగజరవనరరవప యయరల గడడ

1806 SGA1694991
పపరర: ససధనకర సనకర

భరస : జగజరవనరరవప
ఇనటట ననన:2-415
వయససస:42
లన: ససస స

భరస : చనదన
ఇనటట ననన:2-417
వయససస:53
లన: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2-418
వయససస:43
లన: ససస స
1822 SGA0133918
పపరర: అచచమమ యలవరరస

75-165/366

భరస : చనట
ఇనటట ననన:2-416
వయససస:69
లన: ససస స

భరస : ఆననద రరవప చలలమయరర
ఇనటట ననన:2/417
వయససస:23
లన: ససస స
1819 SGA1695048
పపరర: వజయ పపదపపడడ

1808 BQN3346590
పపరర: వరమమ కకలక
ల రర

75-165/41

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-413
వయససస:46
లన: పప

తనడడ:డ రరజరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-415
వయససస:46
లన: పప

తనడడ:డ చనట
ఇనటట ననన:2-416
వయససస:41
లన: పప
1816 SGA0891473
పపరర: ససవరరస చలలమయరర

75-165/363

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-415
వయససస:53
లన: ససస స

తనడడ:డ ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:2-415
వయససస:32
లన: ససస స
1813 BQN2298859
పపరర: ససరరష చలలమయరర

1805 SGA1153923
పపరర: వనననటల మటబట

1803 SGA1090497
పపరర: వనననటల మటబట
భనధసవప: నవన కలమయర మటబట
ఇనటట ననన:2/413
వయససస:22
లన: ససస స

భరస : నవన కలమయర మటబట
ఇనటట ననన:2-413
వయససస:22
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-415
వయససస:36
లన: పప
1810 SGA0136713
పపరర: ననగమణణ కకలక
ల రర

75-165/40

భనధసవప: పవన కలమయర మటబట
ఇనటట ననన:2/413
వయససస:25
లన: ససస స

భరస : పవన కలమయర మటబట
ఇనటట ననన:2-413
వయససస:25
లన: ససస స
1807 BQN3345659
పపరర: ససబడహమణతన కకలక
ల రర

1802 SGA1090430
పపరర: దదవత మటబట

1827 SGA0598088
పపరర: భవరన అతస ల

75-164/246

భరస : ససరరష బబబయ అతస ల
ఇనటట ననన:2/423
వయససస:27
లన: ససస స
75-165/380

1830 SGA1695063
పపరర: శశలకకమ అతస ల

75-165/381

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-423
వయససస:36
లన: ససస స
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1831 SGA1695071
పపరర: శశనవరసరరవప అతస ల

75-165/382

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-423
వయససస:42
లన: పప
1834 SGA0967786
పపరర: రమమష పపదపపడడ

75-165/47

75-165/387

75-165/390

75-165/393

75-165/395

75-165/49

తనడడ:డ నలక
ల రర పప తరరజ
ఇనటట ననన:2/426
వయససస:46
లన: పప

1844 SGA1029396
పపరర: భవరన శశకరకలళపప

75-165/400

1850 SGA1695170
పపరర: తరరపతమమ నలక
ల రర

1853 SGA1695204
పపరర: ననగమణణ నలక
ల రర

1856 SGA1695238
పపరర: ఆనజనవయయలల నలక
ల రర

వయసస 01-01-2021 నటక

75-165/386

1839 SGA0029371
పపరర: దదవ ససరరష ఆనజనవయయలల
వరవరపప
తనడడ:డ వర భదడరరవప
ఇనటట ననన:2-424
వయససస:33
లన: పప

75-165/388

1842 SGA1695121
పపరర: బసవలకడమ నమమలకరర

75-165/392

భరస : పడసరద
ఇనటట ననన:2-424-1
వయససస:54
లన: ససస స
75-165/389

1845 SGA1140680
పపరర: సనతతష కలమయర శశకరకలళపప

75-165/394

తనడడ:డ వరయత శశకరకలళపప
ఇనటట ననన:2-424-3
వయససస:35
లన: పప
75-165/397

తనడడ:డ దదవళళక
ఇనటట ననన:2-424-4
వయససస:74
లన: పప
75-165/398

1851 SGA1695188
పపరర: సతతననరరయణ నలక
ల రర

75-165/399

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-425
వయససస:56
లన: పప
75-165/401

భరస : పప తరరజ
ఇనటట ననన:2-425-1
వయససస:59
లన: ససస స
75-165/50

1836 SGA1695105
పపరర: జయమమ పపదపపడడ

75-165/396 1848 SGA1695162
1847 SGA1695154
పపరర: వననకటననగరశశరరరవప కకమరరపర
పపరర: వరభదడరరవప వరవరపప

1854 SGA1695212
పపరర: రఘయబబబయ నలక
ల రర

75-165/402

తనడడ:డ పప తరరజ
ఇనటట ననన:2-425-1
వయససస:48
లన: పప
75-165/51

తనడడ:డ పప తతరరజ నలక
ల రర
ఇనటట ననన:2/426
వయససస:46
లన: పప

75-165/52 1859 SGA0598112
1858 SGA0598104
పపరర: శవరరమ ననగ వర పడసరద బతస న
పపరర: ననగ రరణణ బతస న

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప బతస న
ఇనటట ననన:2/427-1
వయససస:44
లన: పప

75-165/391

భరస : వననకటననకరరజ
ఇనటట ననన:2-425
వయససస:55
లన: ససస స

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-425
వయససస:61
లన: పప
1855 SGA0977512
పపరర: నలక
ల రర మషప

1841 SGA0290072
పపరర: ననగశశనస నమమలకరర

తనడడ:డ కకటయత
ఇనటట ననన:2-424-3
వయససస:55
లన: పప

తనడడ:డ వననకట ననక రరజ
ఇనటట ననన:2/425
వయససస:34
లన: పప
1852 SGA1695196
పపరర: వననకటననకరరజ నలక
ల రర

75-165/48

భరస : సనతతష కలమయర శశకరకలళపప
ఇనటట ననన:2-424/3
వయససస:32
లన: ససస స

భరస : వననకటననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-424-3
వయససస:52
లన: ససస స
1849 SGA0529545
పపరర: కలమయర రరజ నలక
ల రర

1838 SGA0681115
పపరర: కనకయత రఖడలపప

75-165/384

భరస : పపదనననచనరయత
ఇనటట ననన:2-423-3
వయససస:46
లన: ససస స

తనడడ:డ పడసరద
ఇనటట ననన:2-424-1
వయససస:39
లన: పప

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2-424-2
వయససస:49
లన: ససస స
1846 SGA1695147
పపరర: వననకటగగరమమ కకమరరపరలలన

75-165/385

తనడడ:డ ననకయత రఖడలపప
ఇనటట ననన:2/424
వయససస:67
లన: పప

భరస : ననగశశనస
ఇనటట ననన:2-424-1
వయససస:36
లన: ససస స
1843 SGA1695139
పపరర: వననకటటశశరమమ నలక
ల రర

1835 SGA1029461
పపరర: శశనవరస రరవప పపదపపడడ

1833 SGA1695097
పపరర: ససబబమరరవప పరటటపనడల
తనడడ:డ శశభననదదడ
ఇనటట ననన:2-423-1
వయససస:69
లన: పప

తనడడ:డ పపద నననచనరయత పపదపపడడ
ఇనటట ననన:2-423-2
వయససస:24
లన: పప

తనడడ:డ అచచయత
ఇనటట ననన:2-423-3
వయససస:53
లన: పప
1840 SGA0289637
పపరర: బబలబబలయజ నమమలకరర

75-165/383

భరస : ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-423-1
వయససస:64
లన: ససస స

భరస : పపద నననచనరయత
ఇనటట ననన:2/423-2
వయససస:28
లన: ససస స
1837 SGA1695113
పపరర: పపదనననచనరయత పపదపపడడ

1832 SGA1695089
పపరర: కనకదసరర పరటటపనడల

1857 SGA1811595
పపరర: సరసశత నలక
ల రర

75-165/403

భరస : పప తరరజ
ఇనటట ననన:2-426
వయససస:69
లన: ససస స
75-165/53

భరస : శవరరమ ననగ వర పడసరద బతస న
ఇనటట ననన:2/427-1
వయససస:36
లన: ససస స

1860 SGA0298240
పపరర: శవ పసడయ వడల మయడడ

75-165/54

తనడడ:డ పరరశతస రరవప
ఇనటట ననన:2/429
వయససస:31
లన: ససస స
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1861 SGA0577207
పపరర: భబనసతదజ వడల మయడడ

75-165/55

తనడడ:డ పరరశతశశర రరవప వడల మయడడ
ఇనటట ననన:2/429
వయససస:67
లన: పప
1864 SGA0029330
పపరర: ససశల రరయపరఖడడడ

75-165/406

75-165/57

75-165/410

75-165/58

75-165/60

75-164/489

75-165/412

తనడడ:డ వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:2-431
వయససస:88
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1874 SGA1379593
పపరర: రఖణయక పపనవటరర

1877 SGA1114479
పపరర: మయరళ శశకరకలళపప

1880 SGA0783622
పపరర: శరత కలమయర ససదన దనవన

1883 BQN2297679
పపరర: శశలకడమ ససదన దనవన

75-165/415

1886 SGA1695253
పపరర: శశనవరసరరవప ససదన దనవన

75-165/59

1889 SGA1117852
పపరర: ససఢకనవన పవన కలమయర
తనడడ:డ ససఢకనవన
ఇనటట ననన:2/431
వయససస:24
లన: పప

1869 SGA0133975
పపరర: ఆదదశశషత ససదదననవన

75-165/409

1872 SGA0886887
పపరర: భబనసతదజజ వడల మయడడ

75-164/247

1875 SGA1333160
పపరర: ధన లకడమ నలక
ల రర

75-165/705

తనడడ:డ శశనవరస రరవప నలక
ల రర
ఇనటట ననన:2/430
వయససస:26
లన: ససస స
75-165/61

1878 SGA1122316
పపరర: జజగరసశరర రరవప ననడనరర

75-164/488

తనడడ:డ శశ ఆనజనవయయలల ననడనరర
ఇనటట ననన:2/431
వయససస:39
లన: పప
75-165/62

1881 SGA1337567
పపరర: అజయ కలమయర ససడదటతన

75-165/63

తనడడ:డ సరనబశవ రరవప ససడదటతన
ఇనటట ననన:2/431
వయససస:24
లన: పప
75-165/413

1884 SGA0134015
పపరర: వరవననకటలకడమ ససదన దనవన

75-165/414

భరస : రనగరరరవప
ఇనటట ననన:2-431
వయససస:37
లన: ససస స
75-165/416

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2-431
వయససస:47
లన: పప
75-165/418

75-165/56

తనడడ:డ పరరశతసశర రరవప వడల మయడడ
ఇనటట ననన:2/429-2
వయససస:27
లన: పప

భరస : సరనబశవరరవప
ఇనటట ననన:2-431
వయససస:43
లన: ససస స

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2-431
వయససస:46
లన: ససస స
1888 SGA1695279
పపరర: నరససనహరరవప ససదన దనవన

75-165/411

తనడడ:డ సరనబశవ రరవప ససదన దనవన
ఇనటట ననన:2/431
వయససస:31
లన: పప

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2-431
వయససస:42
లన: పప
1885 SGA0134049
పపరర: ననగవవణణ ససదన దనవన

1871 SGA0298463
పపరర: లకకమననరరయణ ససదన దనవన

1866 SGA1203967
పపరర: కటకన లకడమ ననరరయణ

తనడడ:డ యయననదద రరవప
ఇనటట ననన:2-429-1
వయససస:33
లన: పప

తనడడ:డ రరమయరరవప శశకరకలళపప
ఇనటట ననన:2/430-A
వయససస:36
లన: పప

భరస : జజగరసశరర రరవప ననడనరర
ఇనటట ననన:2/431
వయససస:37
లన: ససస స
1882 BQN2297653
పపరర: రనగరరరవప ససదన దనవన

75-165/408

తనడడ:డ ననగ మయణణదదర
డ రవ పపనవటరర
ఇనటట ననన:2/430
వయససస:35
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2/430-A
వయససస:36
లన: పప
1879 SGA1127331
పపరర: ననగ దసరర ననడనరర

1868 BQN3346806
పపరర: లకకమననరరయణమమ ససదన దనవన

75-165/405

తనడడ:డ కర సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2/429-1
వయససస:30
లన: పప

తనడడ:డ యయననదద రరవప
ఇనటట ననన:2-429-1
వయససస:35
లన: పప

తనడడ:డ ననగ మయనవనదడ రరవప పపనవటరర
ఇనటట ననన:2/430
వయససస:31
లన: ససస స
1876 SGA0268771
పపరర: మయరళ శశకరకలళపప

75-165/407

భరస : యయననదదరరవప
ఇనటట ననన:2-429-1
వయససస:49
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-429-1
వయససస:59
లన: పప
1873 SGA0857807
పపరర: అనసష పపనవటరర

1865 SGA1695246
పపరర: ననగమలలల శశరర వడల మయడడ

1863 SGA0029314
పపరర: శశషగరరర రరవప వడల మయడడ
తనడడ:డ పరరశతదశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-429
వయససస:35
లన: పప

భరస : పరరశతశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-429
వయససస:60
లన: ససస స

భరస : కర లకడమ ననరరయణ
ఇనటట ననన:2/429-1
వయససస:21
లన: ససస స
1870 SGA0133983
పపరర: యయననదదరరవప ససదన దనవన

75-165/404

తనడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇనటట ననన:2-429
వయససస:65
లన: పప

భరస : ననరరయణరరవప
ఇనటట ననన:2-429
వయససస:79
లన: ససస స
1867 SGA1203975
పపరర: కటకన ఫణణ కలమయరర

1862 BQN1579614
పపరర: పరరశతశశరరరవప వడల మయడడ

1887 SGA1695261
పపరర: సరనబశవరరవప ససదన దనవన

75-165/417

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2-431
వయససస:54
లన: పప
75-165/706

1890 SGA1695287
పపరర: ననగరనదడన యరరశరపప

75-165/419

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-432
వయససస:67
లన: ససస స
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1891 SGA1397561
పపరర: దదవత పప తతబబ యన

75-165/64

భరస : రరజ పప తతబబ యన
ఇనటట ననన:2/432-1
వయససస:28
లన: ససస స
1894 SGA0967836
పపరర: భబరర వ ఖయజజ

75-165/65

75-165/424

75-165/66

75-165/429

75-165/707

75-165/68

భరస : కకషప ర కరడడ
ఇనటట ననన:2/436
వయససస:34
లన: ససస స
1912 SGA1698513
పపరర: బబబసరగజన శశకరకలళపప

75-165/433

భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-436/3
వయససస:74
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-165/427

1904 SGA1695352
పపరర: రరనబబబయ కవటపప

1907 SGA1342781
పపరర: బబ పననపయ తరరవధసల

75-165/440

75-165/430

1902 SGA1695337
పపరర: లలయకకషష కరజ

75-165/708

1911 SGA0436550
పపరర: కకషప ర కరడడ

తనడడ:డ వవనకటటశవరరన నలకరర
ఇనటట ననన:2/436-3-1
వయససస:30
లన: ససస స

75-165/431

1908 SGA0376178
పపరర: దసరర నల

1910 SGA0533985
పపరర: ససత కరడడ

1919 SGA1228428
పపరర: ననగదదవ నలకరర

75-165/428

1905 SGA1698505
పపరర: పపదన దరరజలల ననదన

తనడడ:డ మసరసన
ఇనటట ననన:2/436
వయససస:41
లన: పప

1916 SGA1698539
పపరర: వననకటటశశరరరవప నలక
ల రర

75-165/426

తనడడ:డ శశషయత
ఇనటట ననన:2-435
వయససస:79
లన: పప

75-165/69

75-165/67

75-165/432

తనడడ:డ ససత
ఇనటట ననన:2-436
వయససస:37
లన: పప
75-165/434

1914 SGA0134072
పపరర: ననగ వవణణ నలక
ల రర

75-165/439

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-436-1
వయససస:35
లన: ససస స
75-165/441

తనడడ:డ వరయత
ఇనటట ననన:2-436-2
వయససస:59
లన: పప
75-165/436

1899 SGA1695311
పపరర: సరమయమ జతన కరజ

తనడడ:డ దశరథ రరమఅలయహ తరరవధసల
ఇనటట ననన:2/435
వయససస:55
లన: పప

1913 SGA1698521
పపరర: వననకటకకషషబబబయ పరలవనచస

75-165/423

తనడడ:డ రరఘవయత
ఇనటట ననన:2-434-1
వయససస:54
లన: పప

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-436
వయససస:49
లన: పప

భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-436-2
వయససస:54
లన: ససస స
1918 SGA1698554
పపరర: వననకటకకటటశశరమమ పరలవన

1901 SGA1695329
పపరర: నననచనరమమ కరజ

1896 SGA1029404
పపరర: ననగ రరజ ఖయజజ

భరస : భకకలరరవప
ఇనటట ననన:2-434
వయససస:43
లన: ససస స

భరస : శనకర ననరరయణ కరడడ
ఇనటట ననన:2/436
వయససస:56
లన: ససస స

భరస : సరనబశవరరవప
ఇనటట ననన:2-436
వయససస:54
లన: ససస స
1915 SGA0134114
పపరర: భబగతలకడమ నలక
ల రర

75-165/425

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-434-2
వయససస:59
లన: పప

భరస : బబపననత తరరవధసల
ఇనటట ననన:2/435
వయససస:53
లన: ససస స
1909 SGA0533944
పపరర: లకడమ కరడడ

1898 SGA1154483
పపరర: మహహష కరజ

75-165/421

తనడడ:డ బకలల ఖయజజ
ఇనటట ననన:2-434
వయససస:27
లన: పప

భరస : లలయకకషష
ఇనటట ననన:2-434-1
వయససస:49
లన: ససస స

భరస : రరనబబబయ
ఇనటట ననన:2-434-2
వయససస:54
లన: ససస స
1906 SGA1341072
పపరర: నలవవణణ తరరవధసల

75-165/422

తనడడ:డ శశనవరస రరవప కరజ
ఇనటట ననన:2-434
వయససస:28
లన: పప

తనడడ:డ రరనబబబయ కవతనపప
ఇనటట ననన:2/434-1
వయససస:31
లన: ససస స
1903 SGA1695345
పపరర: భయలకడమ కవటపప

1895 SGA0436543
పపరర: రమమష కరజజ

1893 SGA1695303
పపరర: రరమయరరవప శశకరకలళపప
తనడడ:డ పప తతరరజ
ఇనటట ననన:2-432-1
వయససస:59
లన: పప

తనడడ:డ లల కకషష
ఇనటట ననన:2-434
వయససస:31
లన: పప

భరస : శశనవరస రరవప కరజ
ఇనటట ననన:2-434
వయససస:44
లన: ససస స
1900 SGA0533910
పపరర: ననగ దదవ కవతనపప

75-165/420

భరస : రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-432-1
వయససస:53
లన: ససస స

తనడడ:డ రమమష ఖయజజ
ఇనటట ననన:2/434
వయససస:27
లన: ససస స
1897 SGA1154475
పపరర: లకడమ కరజ

1892 SGA1695295
పపరర: నననచనరమమ శశకరకలళపప

1917 SGA1698547
పపరర: వననకటలకడమ పరలవనచస

75-165/435

భరస : వననకటకకషషబబబయ
ఇనటట ననన:2-436/3
వయససస:44
లన: ససస స
75-163/830

1920 SGA0928721
పపరర: రవ కలమయర నలక
ల రర

75-165/72

తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప నలక
ల రర
ఇనటట ననన:2/436-3-1
వయససస:34
లన: పప
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1921 SGA1044114
పపరర: ననగదదవ నలక
ల రర

75-165/442

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప నలక
ల రర
ఇనటట ననన:2-436-3-1
వయససస:30
లన: ససస స
1924 SGA0967497
పపరర: శశభబరరణణ తరరవధసల

75-165/73

75-165/443

75-59/5

75-165/128

75-165/132

75-165/513

75-165/134

తనడడ:డ పడసరద
ఇనటట ననన:2-449-2
వయససస:35
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1934 BQN2299030
పపరర: ససధనకర బడద

1937 BQN2297711
పపరర: వననకట ననగ ససరరష మయదనసస

1940 BQN2298511
పపరర: పడసరద కరనన

1943 SGA0308601
పపరర: ననరరయణమమ బబ లలల

75-165/137

1946 BQN2298495
పపరర: శవననగరశశరరరవప కరనన

75-165/507

1949 SGA1702612
పపరర: పడసరద కకతస పపడడ
తనడడ:డ శశషగరరరరరవప
ఇనటట ననన:2-449-2
వయససస:64
లన: పప

1929 SGA1029248
పపరర: వననకటటష నల

75-165/438

1932 SGA0134296
పపరర: రరవత అనశశటట

75-165/127

1935 SGA1702588
పపరర: గగవరర నమమ బడద

75-165/508

భరస : లనగయతననయయడడ
ఇనటట ననన:2-449
వయససస:74
లన: ససస స
75-165/511

1938 SGA1702596
పపరర: వననకటససబమమమ మయదనసస

75-165/512

భరస : కకషష
ఇనటట ననన:2-449-1
వయససస:54
లన: ససస స
75-165/129

1941 BQN2297455
పపరర: లకడమదసరర కరనన

75-165/133

భరస : పడసరద
ఇనటట ననన:2/449-1A
వయససస:47
లన: ససస స
75-165/135

1944 SGA0309070
పపరర: అపపల రరమసరశమ బబ లలల

75-165/136

తనడడ:డ కనటయత
ఇనటట ననన:2/449-1A
వయససస:93
లన: పప
75-165/509

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-449/1A
వయససస:36
లన: పప
75-165/515

75-165/437

భరస : శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/449
వయససస:33
లన: ససస స

భరస : అపపల రరమసరశమ
ఇనటట ననన:2/449-1A
వయససస:78
లన: ససస స

భరస : శవ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2/449-1A
వయససస:32
లన: ససస స
1948 SGA0134312
పపరర: రవకలమయర కకతస పపడడ

75-165/126

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2/449/1A
వయససస:51
లన: పప

భరస : రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2/449-1A
వయససస:73
లన: ససస స
1945 SGA0482224
పపరర: కరనమ ననగలకడమ

1931 BQN3345584
పపరర: వననకట ననగ సతష మయదనసస

1926 SGA1698570
పపరర: నలవవణణ తరరవధసల

తనడడ:డ దసరర నల
ఇనటట ననన:2-436/5
వయససస:20
లన: పప

తనడడ:డ కకషష
ఇనటట ననన:2-449-1
వయససస:36
లన: పప

తనడడ:డ తనతనరరవప
ఇనటట ననన:2-449-1
వయససస:59
లన: పప
1942 BQN2298487
పపరర: ససతనమహలకడమ కరనన

75-165/75

తనడడ:డ లనగయతననయయడడ
ఇనటట ననన:2-449
వయససస:40
లన: పప

భరస : వననకట ననగ ససరరష మదనసస
ఇనటట ననన:2/449-1
వయససస:34
లన: ససస స
1939 SGA1702604
పపరర: కకషష మయదనసస

1928 SGA0377630
పపరర: లలత ననల

75-165/71

భరస : బబపనయత
ఇనటట ననన:2-436/4
వయససస:58
లన: ససస స

తనడడ:డ కకషష
ఇనటట ననన:2/449
వయససస:33
లన: పప

భరస : ససధనకర
ఇనటట ననన:2/449
వయససస:37
లన: ససస స
1936 SGA0638066
పపరర: తతలససరతటన మదనసస

75-165/74

భరస : దసరర
ఇనటట ననన:2/436-5
వయససస:38
లన: ససస స

భరస : పపరరషప తస మ రరవప
ఇనటట ననన:2/448/7
వయససస:73
లన: ససస స
1933 SGA0134304
పపరర: లకడమ బడద

1925 SGA1341601
పపరర: శవ గనటయత తరరవధసల

1923 SGA1698588
పపరర: బబపనయత తరరవధసల
తనడడ:డ దశరధరరమయత
ఇనటట ననన:2/436/4
వయససస:60
లన: పప

తనడడ:డ బబపనయత తరరవధసల
ఇనటట ననన:2/436-4
వయససస:35
లన: పప

భరస : పపరషచనదడరరవప
ఇనటట ననన:2-436-4
వయససస:54
లన: ససస స
1930 BQN3109782
పపరర: ససతనమహలకడమ కలవగయనట

75-165/70

తనడడ:డ బబపనయత
ఇనటట ననన:2/436/4
వయససస:36
లన: పప

భరస : శవగనటయత
ఇనటట ననన:2/436-4
వయససస:30
లన: ససస స
1927 SGA1698562
పపరర: పదమ శశకరకలళపప

1922 BQN3345550
పపరర: శవ గనటయత తరరవధసల

1947 BQN2297752
పపరర: శశనవరసరరవప అనశశటట

75-165/514

తనడడ:డ బబబయరరవప
ఇనటట ననన:2-449-2
వయససస:37
లన: పప
75-165/516

1950 SGA0134320
పపరర: ధనలకడమ చరల

75-165/130

భరస : శశహరర
ఇనటట ననన:2/449/3
వయససస:32
లన: ససస స
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1951 SGA1702620
పపరర: ససతనరరవమమ చరల

75-165/510

భరస : భబససరరరవప
ఇనటట ననన:2-449/3
వయససస:59
లన: ససస స

75-165/517

తనడడ:డ భబససరరరవప
ఇనటట ననన:2-449-3
వయససస:36
లన: పప

1954 SGA1285683
పపరర: మయదదత శవనగ సరయరరన
బబలయజ చమట
తనడడ:డ శశనవరస రరవప చమట
ఇనటట ననన:2/449-4
వయససస:21
లన: పప

75-165/138

1957 SGA1702638
పపరర: వజయలకడమ కకతస పపడడ

75-165/518

1955 SGA0928671
పపరర: శశరరమ కరయల

1958 SGA0269118
పపరర: ననగలకడమ పరదనల

75-165/139

1961 SGA1291699
పపరర: యయరల గడ వరణణ శశ

75-165/141

75-165/520

భరస : రనగబబబయ
ఇనటట ననన:2-450
వయససస:59
లన: ససస స
1966 SGA1174143
పపరర: దసరరర సరయ అనశశటట

75-165/144

75-165/148

75-165/522

75-165/156

భరస : పసచదచశశర పడసరద కలయరర
ఇనటట ననన:2-451/2
వయససస:49
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-165/149

1973 SGA0425470
పపరర: వరణణ పప నసటరర

75-165/531

1976 SGA0134361
పపరర: రవ కలమయర కకటటడ

75-165/523

1979 SGA1397348
పపరర: అనసష కలయరర
తనడడ:డ పసచదచశశర పడసరద కలయరర
ఇనటట ననన:2-451/2
వయససస:30
లన: ససస స

1962 BQN2299048
పపరర: సతత ససలలచన చనత

75-165/519

1965 SGA0134346
పపరర: రరజరష అనసపటట

75-165/521

1968 SGA0740051
పపరర: శశకరనఠ సరయ వవమయల

75-165/150

1971 SGA0425413
పపరర: ససజనత లత పప ననటరర

75-165/155

తనడడ:డ కకషష
ఇనటట ననన:2/451-1
వయససస:31
లన: ససస స
75-165/157

1974 BQN3345485
పపరర: భబనస తదజ బడద

75-165/524

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2-451/1
వయససస:35
లన: పప
75-165/158

తనడడ:డ సరనబశవ రరవప
ఇనటట ననన:2/451-2
వయససస:35
లన: పప
75-165/525

75-165/142

తనడడ:డ దసరర వర పడసరద వవమయల
ఇనటట ననన:2/451
వయససస:26
లన: పప

తనడడ:డ కకషష
ఇనటట ననన:2/451-1
వయససస:29
లన: ససస స

తనడడ:డ కకషష
ఇనటట ననన:2-451-1
వయససస:34
లన: పప
1978 SGA1397330
పపరర: లకడమ కలయరర

1970 SGA1029321
పపరర: నలమ ననడనరర

1959 SGA0377671
పపరర: రమయ దదవ పరదల

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-450-1
వయససస:40
లన: పప

తనడడ:డ శశనవరస రరవప ననడనరర
ఇనటట ననన:2-451
వయససస:24
లన: ససస స

భరస : కకషష
ఇనటట ననన:2/451-1
వయససస:54
లన: ససస స
1975 SGA0436584
పపరర: రరజరష పప ననటరర

75-165/145

భరస : శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/451
వయససస:40
లన: ససస స

తనడడ:డ ఆనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2-451
వయససస:43
లన: పప
1972 SGA0425462
పపరర: రరజరశశరర పప ననటరర

1967 SGA0134353
పపరర: శవ ననగ మలల శశరర ననడనరర

75-165/140

భరస : శశనవరస రరవప చమటబ
ఇనటట ననన:2-450
వయససస:52
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2/450-1
వయససస:42
లన: పప

తనడడ:డ ససబడమణణతశశర రరవప అనశశటట
ఇనటట ననన:2/450-2
వయససస:21
లన: పప
1969 SGA0309088
పపరర: శశనవరస రరవప ననడనరర

1964 BQN2298941
పపరర: శశనవరసరరవప అనసపటట

1956 SGA0929091
పపరర: రజన కరయల

భరస : ధన ననగరరజ
ఇనటట ననన:2/449-6
వయససస:30
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగమహన మయరళ గరరరధర రరవప యరల గ భరస : ననగ మహనమయరఅల
ఇనటట ననన:2/450
ఇనటట ననన:2/450
వయససస:22
లన: పప
వయససస:51
లన: ససస స
1963 SGA0134338
పపరర: రరజజమణణ కరటటరర

75-165/131

భరస : శశరరమ కరయల
ఇనటట ననన:2/449-5
వయససస:38
లన: ససస స

భరస : మహన పడసరద
ఇనటట ననన:2/449-6
వయససస:37
లన: ససస స
75-165/143

1953 SGA0315747
పపరర: శశనవరస రరవప చమటబ
తనడడ:డ రరఘవయత
ఇనటట ననన:2/449/4
వయససస:58
లన: పప

తనడడ:డ లకకమననరరయణ కరయల
ఇనటట ననన:2/449-5
వయససస:41
లన: పప

భరస : పడసరద
ఇనటట ననన:2-449-5
వయససస:54
లన: ససస స
1960 SGA1061019
పపరర: ననగ పసచచయత యరల గడడ

1952 BQN2297216
పపరర: శశహరర చరల

1977 SGA0587271
పపరర: లకడమ లయవణత కరటటడ

75-165/159

భరస : రవ కలమయర కరటటడ
ఇనటట ననన:2/451-2
వయససస:27
లన: ససస స
75-165/526

1980 SGA1397355
పపరర: శరరష కలయరర

75-165/527

తనడడ:డ పసచదచశశర పడసరద కలయరర
ఇనటట ననన:2-451/2
వయససస:28
లన: ససస స
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1981 SGA0136481
పపరర: రరమయరరవప కరటటడ

75-165/532

తనడడ:డ సరనబశవరరవప
ఇనటట ననన:2-451-2
వయససస:37
లన: పప
1984 BQN3346467
పపరర: నననచనరమమ నలకరర

75-165/160

75-165/536

75-165/162

75-165/530

75-165/539

75-165/542

75-165/546

తనడడ:డ శశనవరసరరవప ససదన దనవన
ఇనటట ననన:2/456
వయససస:25
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1994 SGA0308585
పపరర: లకడమ ససదన దనవన

1997 SGA1702711
పపరర: సరసశత అనశశటట

2000 BQN2297638
పపరర: వరలకడమ బతస న

2003 SGA1702745
పపరర: ననగలకడమ అనశశటట

75-165/549

2006 SGA1825181
పపరర: పసడత యయరల గడ

75-165/165

2009 SGA1825165
పపరర: పడశరనత యరల గడడ
తనడడ:డ ననరరయణ యరల గడడ
ఇనటట ననన:2/456
వయససస:20
లన: పప

1989 SGA1297746
పపరర: జజతత మత

75-165/161

1992 BQN2298537
పపరర: రమయమణణ వవమయల

75-165/529

1995 SGA1702695
పపరర: కనకససశల ససదన దనవన

75-165/538

భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-454
వయససస:59
లన: ససస స
75-165/540

1998 SGA0845935
పపరర: ననగ రరవత బడద

75-165/541

భరస : భబనస తదజ బడద
ఇనటట ననన:2-454-2
వయససస:26
లన: ససస స
75-165/543

2001 SGA1702729
పపరర: శవ బతస న

75-165/545

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-455
వయససస:43
లన: పప
75-165/547

2004 SGA1702752
పపరర: కనకదసరర చనపల

75-165/548

భరస : చలమయత
ఇనటట ననన:2-455-A
వయససస:64
లన: ససస స
75-165/151

తనడడ:డ ననరరయణ యరల గడడ
ఇనటట ననన:2/456
వయససస:20
లన: ససస స
75-165/168

75-165/535

భరస : దసరరరపడసరద
ఇనటట ననన:2-451/4
వయససస:48
లన: ససస స

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-455-A
వయససస:59
లన: ససస స

తనడడ:డ పప తతరరజ
ఇనటట ననన:2-455-A
వయససస:64
లన: పప
2008 SGA0928705
పపరర: ననగరనదడ బబబయ ససదన దనవన

75-165/528

భరస : సరనబశవరరవప
ఇనటట ననన:2-455
వయససస:47
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-455
వయససస:50
లన: పప
2005 SGA1702760
పపరర: వననకటటశశరరరవప అనశశటట

1991 BQN2298529
పపరర: వననకటననగరశశరమమ వవమయల

1986 SGA1702653
పపరర: భబరత కరటటడ

భరస : శరతన కలవరమమ మత
ఇనటట ననన:2/451-4
వయససస:22
లన: ససస స

భరస : బబబయరరవప
ఇనటట ననన:2-454-1
వయససస:54
లన: ససస స

భరస : శవ
ఇనటట ననన:2-455
వయససస:39
లన: ససస స
2002 SGA1702737
పపరర: సరనబశవరరవప బతస న

75-165/537

భరస : వర బబబయ
ఇనటట ననన:2/454
వయససస:39
లన: ససస స

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-454
వయససస:46
లన: పప
1999 BQN2297463
పపరర: ఉమయమహహశశరర బతస న

1988 SGA1702679
పపరర: ననగరశశరరరవప కరటటడ

75-165/711

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-451-3
వయససస:59
లన: ససస స

భరస : రరజజరరవప
ఇనటట ననన:2-451/4
వయససస:78
లన: ససస స

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2-451/4
వయససస:83
లన: పప
1996 SGA1702703
పపరర: వరబబబయ ససదన దనవన

75-165/534

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-451-3
వయససస:69
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప మత
ఇనటట ననన:2/451-4
వయససస:35
లన: పప
1993 SGA1702687
పపరర: రరజజరరవప వవమయల

1985 SGA0134379
పపరర: శశశలజ కరటటడ

1983 SGA1008028
పపరర: కరటటడ ఝయనస
భరస : రరమ రరవప
ఇనటట ననన:2/451-2
వయససస:39
లన: ససస స

భరస : రరమకకశషష
ఇనటట ననన:2-451-3
వయససస:40
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-451-3
వయససస:43
లన: పప
1990 SGA1297779
పపరర: శరతన కలమయర మత

75-165/533

భరస : సరనబశవరరవప కరటటడ
ఇనటట ననన:2-451-2
వయససస:54
లన: ససస స

భరస : వననకట రరవప
ఇనటట ననన:2/451-2-1
వయససస:70
లన: ససస స
1987 SGA1702661
పపరర: రరమకకషష కరటటడ

1982 SGA1702646
పపరర: వననకటలకడమ కరటటడ

2007 SGA0681164
పపరర: ఝయనస లకడమ ససదన దనవన

75-165/167

తనడడ:డ శశనవరసరరవప ససదన దనవన
ఇనటట ననన:2/456
వయససస:26
లన: ససస స
75-165/169

2010 BQN2297661
పపరర: ససజజత సరతన

75-165/550

భరస : కమలయకర
ఇనటట ననన:2-456
వయససస:39
లన: ససస స
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2011 BQN2297695
పపరర: ఆదదలకడమ ససదన దనవన

75-165/551

భరస : నననచనరయత
ఇనటట ననన:2-456
వయససస:69
లన: ససస స
2014 SGA1705870
పపరర: శశనవరసరరవప ససదన దనవన

75-165/554

2015 SGA1705888
పపరర: నననచనరయత ససదన దనవన

75-165/778

2018 SGA0134437
పపరర: ననగమణణ యయరల గడడ
భరస : ననగరరజ
ఇనటట ననన:2/456/1
వయససస:33
లన: ససస స

2020 BQN2297232
పపరర: ననగరరజ యయరల గడడ

2021 BQN2297240
పపరర: ననగమలల యయరల గడడ

75-165/558

తనడడ:డ పసచచయత
ఇనటట ననన:2-456-1
వయససస:39
లన: పప

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-456-2
వయససస:37
లన: ససస స
2026 SGA1705912
పపరర: చనపరమయ ససదన దనవన

75-165/563

75-165/556

75-165/565

భరస : పరమమశశరర కకనడపలల
ఇనటట ననన:2/457-2
వయససస:64
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-165/557

75-165/559

2022 SGA0134452
పపరర: వననకటటశశవరరరవప ససదన దనవన

75-165/171

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2/456-2
వయససస:42
లన: పప
75-165/561

2033 SGA0134478
పపరర: శశషత బబబయ దనవప

75-165/175

2036 SGA1180322
పపరర: అనత ససదన దనవన

75-165/564

2039 BQN2297901
పపరర: లలత ససనగనశశటట
భరస : పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:2-458
వయససస:79
లన: ససస స

75-165/562

2028 SGA1046531
పపరర: సరయ తదజ ససదన దరఖడడడ

75-165/172

తనడడ:డ చన పరమయ ANDHRA PRADESH
ఇనటట ననన:2/456-3
వయససస:22
లన: పప
75-165/173

2031 SGA0681131
పపరర: దసరర రరజ మహహష చదగగనడడ

75-165/174

తనడడ:డ హరరబబబయ చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/457
వయససస:31
లన: పప
75-165/566

2034 SGA0134494
పపరర: నననచనరమమ దనవప

75-165/567

భరస : శశషత బబబయ
ఇనటట ననన:2-457
వయససస:46
లన: ససస స
75-165/176

భరస : దసరర పడసరద
ఇనటట ననన:2/457-2
వయససస:22
లన: ససస స
75-165/777

2025 SGA1705904
పపరర: పదనమవత ససదన దనవన
భరస : రరమరరవప
ఇనటట ననన:2-456-2
వయససస:78
లన: ససస స

తనడడ:డ ససబబమరరవప
ఇనటట ననన:2-457
వయససస:54
లన: పప

తనడడ:డ శవయత
ఇనటట ననన:2/457/2
వయససస:77
లన: పప
2038 SGA1947100
పపరర: ససతమమ కకనడపలల

2030 SGA0680950
పపరర: మణణకనఠ చదగగనడడ

75-165/772

2019 BQN2297224
పపరర: వరవననకటననగననరరయణరరవప
యయరల గడడ
తనడడ:డ పసచచయత
ఇనటట ననన:2-456-1
వయససస:44
లన: పప

తనడడ:డ హరర బబబయ చదగగనడడ
ఇనటట ననన:2/457
వయససస:29
లన: పప

తనడడ:డ ననగమలలల శశరరరవప
ఇనటట ననన:2-457
వయససస:38
లన: పప
2035 SGA0975516
పపరర: వర వననకటరరవప నలక
ల రర

2027 SGA1705920
పపరర: రరమరరవప ససదన దనవన

2016 SGA1885409
పపరర: పసడత యయరల గడ

75-165/170

తనడడ:డ వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:2-456-2
వయససస:84
లన: పప

తనడడ:డ చనట పరమయలల ససదన దనవన
ఇనటట ననన:2-456/3
వయససస:22
లన: పప
2032 BQN2297950
పపరర: రవనదడకలమయర మయమడడ

2024 BQN2297729
పపరర: ససనత ససదన దనవన

75-165/553

తనడడ:డ వర వననకట ననరరయణ యయరల గడ
ఇనటట ననన:2/456
వయససస:33
లన: ససస స

భరస : చనపరమయ
ఇనటట ననన:2-456-2
వయససస:36
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-456-2
వయససస:48
లన: పప
2029 SGA1029388
పపరర: సరయ తదజ ససదన దనవన

75-165/555

భరస : వరవననకటననరరయణ
ఇనటట ననన:2-456-1
వయససస:38
లన: ససస స
75-165/560

2013 SGA1029495
పపరర: ఉష రరణణ ససదన దనవన
భరస : శశనవరస రరవప ససదన దనవన
ఇనటట ననన:2-456
వయససస:46
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-456
వయససస:74
లన: పప

తనడడ:డ వర వననకట ననరరయణ యయరల గడడ
ఇనటట ననన:2/456
వయససస:20
లన: పప

2023 BQN2297687
పపరర: ననగలకడమ ససదన దనవన

75-165/552

తనడడ:డ బబ స
ఇనటట ననన:2-456
వయససస:43
లన: పప

తనడడ:డ నననచనరయత
ఇనటట ననన:2-456
వయససస:52
లన: పప
2017 SGA1947175
పపరర: లల పడశరనత కలమయర యరల గడడ

2012 BQN2298909
పపరర: కమలయకర సరతన

2037 SGA1089945
పపరర: ససదన దనవన దసరర పడసరద

75-165/712

తనడడ:డ పపదన పరమయ
ఇనటట ననన:2/457-2
వయససస:27
లన: పప
75-165/568

2040 BQN2297968
పపరర: పరనడడరనగరరవప ససనగనశశటట

75-165/569

తనడడ:డ ననరరయణ రరవప
ఇనటట ననన:2-458
వయససస:82
లన: పప
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2041 BQN2298966
పపరర: హరరబబబయ చదగగనడడ

75-165/570

తనడడ:డ లకమణరరవప
ఇనటట ననన:2-458
వయససస:60
లన: పప
2044 BQN3346384
పపరర: కసన
స రర పపలవరరస

75-165/573

75-165/576

75-165/579

75-165/713

75-165/581

75-165/584

75-165/587

75-165/180

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప తలలపపల
ఇనటట ననన:2/462
వయససస:31
లన: ససస స
2068 SGA1705987
పపరర: సరయలకడమ తలలపపలల
భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-462
వయససస:56
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

75-164/249

2054 SGA0482240
పపరర: సనక దసషతనత కలమయర

2057 SGA0298273
పపరర: సనరతననగరశశరమమ సనకర

2060 SGA1705953
పపరర: పదనమవత సనకర

2063 SGA0823246
పపరర: ననగ వననకట సరయ రరన
తలలపపల
తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప తలలపపల
ఇనటట ననన:2/462
వయససస:30
లన: పప

75-165/178

2049 SGA0136507
పపరర: కకరస ర శశ గనథన

75-165/578

2052 SGA0340364
పపరర: ససశల ఓలలటట

75-165/177

2055 BQN2298354
పపరర: లలయపడసరద సనకర

75-165/580

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-461/1
వయససస:49
లన: పప
75-165/582

2058 SGA0298281
పపరర: పపడమలత

75-165/583

తనడడ:డ జయ శనకరకలమయర
ఇనటట ననన:2-461/1
వయససస:38
లన: ససస స
75-165/585

2061 SGA1705979
పపరర: సనరరబబబయ సనకర

75-165/586

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-461/1
వయససస:56
లన: పప
75-164/251

2064 SGA0823238
పపరర: సరయ శరన తలలపపల

75-165/179

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప తలలపపల
ఇనటట ననన:2/462
వయససస:29
లన: పప

75-165/181 2067 SGA0134577
2066 SGA1056589
పపరర: ననగ వననకట సరయ రరన తలపపల
పపరర: వననకటటశశరరరవప తలలపపలల

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/462
వయససస:29
లన: పప
75-165/589

75-165/575

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2/459
వయససస:33
లన: ససస స

భరస : సనరరబబబయ
ఇనటట ననన:2-461/1
వయససస:55
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-461-1
వయససస:43
లన: పప
2065 SGA0823345
పపరర: నగరమ తలలపపల

2051 SGA1038520
పపరర: జగదదష ఓలలటట

2046 SGA0134510
పపరర: సనరరత రరవప గనఠర

తనడడ:డ సనరరత రరవప
ఇనటట ననన:2-458-1
వయససస:32
లన: ససస స

భరస : రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-461/1
వయససస:79
లన: ససస స

తనడడ:డ బడహమయతననయయడడ
ఇనటట ననన:2-461/1
వయససస:83
లన: పప
2062 SGA1705961
పపరర: జయ శనకర కలమయర సనక

75-165/577

తనడడ:డ సనరరబబబయ
ఇనటట ననన:2/460
వయససస:34
లన: పప

భనధసవప: లలయపడసరద
ఇనటట ననన:2-461/1
వయససస:48
లన: ససస స
2059 SGA0298497
పపరర: రరమయరరవప సనకర

2048 SGA0136499
పపరర: అనల కలమయర గనఠర

75-165/572

తనడడ:డ అనటయత
ఇనటట ననన:2-458-1
వయససస:63
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప ఓలలటట
ఇనటట ననన:2/459
వయససస:30
లన: పప

భరస : వననకటటశశర రరవప ఓలలటట
ఇనటట ననన:2/459
వయససస:49
లన: ససస స
2056 SGA0298265
పపరర: సతతవరణణ సనకర

75-165/574

తనడడ:డ సనరరత రరవప
ఇనటట ననన:2-458-1
వయససస:34
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-458-1
వయససస:43
లన: పప
2053 SGA1113638
పపరర: మహలకడమ ఓలలటట

2045 BQN3346400
పపరర: గరరరజ గనథన

2043 SGA1705938
పపరర: దసరరరపడసరద వవమయల
తనడడ:డ రరజజరరవప
ఇనటట ననన:2-458
వయససస:58
లన: పప

భరస : సనరరత రరవప
ఇనటట ననన:2-458-1
వయససస:58
లన: ససస స

భరస : బబపపజ
ఇనటట ననన:2-458-1
వయససస:49
లన: ససస స
2050 SGA1705946
పపరర: గగరరశనకర పరలపరరస

75-165/571

తనడడ:డ భబవననటరయణ
ఇనటట ననన:2-458
వయససస:53
లన: పప

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-458-1
వయససస:74
లన: ససస స
2047 SGA0134536
పపరర: తతలసస దదవ

2042 SGA0134502
పపరర: బబపపజ

2069 SGA0425496
పపరర: వననకట రమణ గయనడనరపప
భరస : పపదదనరరజలల
ఇనటట ననన:2/462-A
వయససస:32
లన: ససస స

75-165/588

తనడడ:డ వననకటటశశరరల
ఇనటట ననన:2-462
వయససస:63
లన: పప
75-165/182

2070 BQN2298164
పపరర: సతతననరరయణ గనడనరపప

75-165/590

తనడడ:డ కకషషమయరరస
ఇనటట ననన:2-462-A
వయససస:64
లన: పప
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2071 SGA0290106
పపరర: పపదదనరరజలల గనడనరపప

75-165/591

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-462-A
వయససస:36
లన: పప
2074 SGA0482273
పపరర: పరమరరస వసనత కలమయరర

75-165/185

75-165/594

75-165/597

75-165/188

75-165/600

75-165/189

75-165/192

75-165/603

భరస : నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2-466
వయససస:83
లన: ససస స
2098 SGA0928630
పపరర: యశవనత కలమయర గరజల
తనడడ:డ వననకటటసశరరవప గరజల
ఇనటట ననన:2/468
వయససస:25
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-165/186

2079 SGA1705995
పపరర: సనరతకళ జజతగర

75-165/596

2082 BQN2297109
పపరర: లకడమననరరయణమమ పరమరరస

75-165/598 2085 SGA0134635
2084 SGA0134627
పపరర: వననకటసతతననరరయణ పప లగరన
పపరర: వననకటలకడమ పప లగరన

2087 SGA0208017
పపరర: భబససర రరవప పప లగరన

2090 SGA0929240
పపరర: మలలల శ బరన

2093 SGA0799611
పపరర: ననగ ఉమ జగదదసవరర
ససరనదనసస
తనడడ:డ పపదదన రరజలల ససరనదనసస
ఇనటట ననన:2/466
వయససస:27
లన: ససస స

75-165/599

75-165/601

2088 SGA1706019
పపరర: పడసరద బరన

75-165/602

తనడడ:డ నరససనహరరవప
ఇనటట ననన:2-464-1
వయససస:56
లన: పప
75-165/190

2091 SGA0975490
పపరర: మణణదదప బరన

75-165/191

తనడడ:డ పడసరద
ఇనటట ననన:2/465
వయససస:24
లన: పప
75-165/193

2094 SGA1304344
పపరర: ననగ జజతత శరనదనసస

75-165/194

తనడడ:డ పపదన దరరజలల శరనదనసస
ఇనటట ననన:2/466
వయససస:24
లన: ససస స

75-165/195 2097 SGA0801507
2096 SGA0577256
పపరర: ఉదయ ఫణణనదడ కలమయర గరజల
పపరర: శశ హరర మలల శశరర ననకల

2099 BQN2298990
పపరర: వననకటటశశరరరవప గరజల
తనడడ:డ వషత
ష ననరరయణ
ఇనటట ననన:2-468
వయససస:48
లన: పప

75-165/187

భరస : జననడజరరవప
ఇనటట ననన:2-464
వయససస:63
లన: ససస స

తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప గరజల
ఇనటట ననన:2/468
వయససస:27
లన: పప
75-165/197

75-165/593

భరస : లకకమననరరయణ
ఇనటట ననన:2/464
వయససస:54
లన: ససస స

తనడడ:డ పడసరద బరన
ఇనటట ననన:2/465
వయససస:24
లన: పప

భరస : బరన పడసరద
ఇనటట ననన:2/465-1
వయససస:50
లన: ససస స
2095 SGA1706035
పపరర: సకలసబబయమమ బరన

2081 SGA0878746
పపరర: రహహన మహమమద

2076 BQN2297067
పపరర: లకడమననరరయణ పరమరరస

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-463
వయససస:59
లన: ససస స

తనడడ:డ చచననటజ రరవప
ఇనటట ననన:2-464
వయససస:35
లన: పప

తనడడ:డ పడసరద బరన
ఇనటట ననన:2/465
వయససస:28
లన: పప
2092 SGA1706027
పపరర: బరన ససబమలకడమ

75-165/595

తనడడ:డ చననటజరరవప
ఇనటట ననన:2-464
వయససస:41
లన: పప

భరస : వననకట సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-464
వయససస:35
లన: ససస స
2089 SGA0577223
పపరర: రవ తదజ బరన

2078 SGA0134593
పపరర: ఫణణ కలమయర పరమరరస

75-165/184

తనడడ:డ సప మయత
ఇనటట ననన:2-463
వయససస:64
లన: పప

తనడడ:డ ఖయదర వల మహమమద
ఇనటట ననన:2/463-1
వయససస:30
లన: పప

భరస : భబససర రరవప పప లగరన
ఇనటట ననన:2/464
వయససస:35
లన: ససస స
2086 SGA0134650
పపరర: వజరత పప లగరన

75-165/592

తనడడ:డ లకకమననరరయణ
ఇనటట ననన:2-463
వయససస:35
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-463
వయససస:44
లన: పప
2083 SGA0857773
పపరర: మయలత పప లగరన

2075 BQN2297059
పపరర: సప మయతబబబయ పరమరరస

2073 SGA0482265
పపరర: పరమరరస దదవత పపనటమమ
భరస : సప మయతబబబయ
ఇనటట ననన:2/463
వయససస:33
లన: ససస స

తనడడ:డ లకడమననరరయణ
ఇనటట ననన:2-463
వయససస:37
లన: పప

భరస : ననగరశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-463
వయససస:37
లన: ససస స
2080 SGA1706001
పపరర: ననగరశశరరరవప జజగర

75-165/183

భరస : పడసరదస
ఇనటట ననన:2/463
వయససస:56
లన: ససస స

భరస : ఫణణకలమయర
ఇనటట ననన:2/463
వయససస:27
లన: ససస స
2077 BQN2297083
పపరర: వననకటలకడమ జజతగర

2072 BQN2297091
పపరర: మయరళ బడడగయ

75-165/196

భరస : వననకట ససబబమరరవప ననకల
ఇనటట ననన:2/468
వయససస:68
లన: ససస స
75-165/604

2100 SGA0134718
పపరర: శశ లకడమ బబల గరజల

75-165/605

భరస : వననకటటసశర రరవప గరజల
ఇనటట ననన:2-468
వయససస:46
లన: ససస స
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2101 SGA0680968
పపరర: భవరన యయరల గడడ

75-165/198

తనడడ:డ రరమ కకషష యయరల గడడ
ఇనటట ననన:2/469
వయససస:29
లన: ససస స
2104 SGA1706050
పపరర: వననకటటశశరమమ యయరల గడడ

75-165/607

75-165/611

2105 SGA1706068
పపరర: రరమకకషష యయరల గడడ

75-165/608

భరస : ననగరరజ
ఇనటట ననన:2-469
వయససస:33
లన: ససస స

75-165/606

2106 SGA1706076
పపరర: మహలకమయత యయరల గడడ

75-165/609

తనడడ:డ గనగరరజ
ఇనటట ననన:2-469
వయససస:63
లన: పప

2108 BQN2297133
పపరర: ననగరరజ యయరల గడడ

75-165/612

తనడడ:డ మహలకమయత
ఇనటట ననన:2-469
వయససస:38
లన: పప
75-165/614

2103 SGA1706043
పపరర: శవగనగ యయరల గడడ
భరస : రరమకకషష
ఇనటట ననన:2-469
వయససస:44
లన: ససస స

తనడడ:డ గనగరరజ
ఇనటట ననన:2-469
వయససస:53
లన: పప

తనడడ:డ రరమకకషష
ఇనటట ననన:2-469
వయససస:36
లన: పప
2110 SGA0134684
పపరర: వననకటటశశరమమ యయరల గడడ

75-165/199

భరస : మహనకరల రరవప యయరల గడనడ
ఇనటట ననన:2/469
వయససస:27
లన: ససస స

భరస : మహలకమయత
ఇనటట ననన:2-469
వయససస:58
లన: ససస స
2107 BQN1579556
పపరర: శశనస యయరల గడడ

2102 SGA0928986
పపరర: గరయతడ యయరల గడనడ

2109 SGA0134676
పపరర: మహనకరళ రరవప యయరల గడడ
తనడడ:డ మహలకమయత
ఇనటట ననన:2-469
వయససస:33
లన: పప

2111 SGA1237395
పపరర: భబరత అనసమకకనడ

75-165/200

భరస : వననకటటశశర రరవప అనసమకకనడ
ఇనటట ననన:2/470
వయససస:65
లన: ససస స

2112 SGA0134692
పపరర: లకడమ అనసమకకనడ

75-165/615

భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-470
వయససస:37
లన: ససస స

75-165/616 2114 SGA1195056
75-165/724 2115 SGA0680992
2113 SGA1706084
పపరర: సతతననరరయణ అనసమయకకనడ
పపరర: వననకటటశశర రరవప అననమయకకననడ
పపరర: ససభబషసణణ అనకకరఖడడడ

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-470
వయససస:51
లన: పప
2116 SGA0982900
పపరర: ససధన ననగ వననకట ససతనరతటన
బబజవరడ
తనడడ:డ ససబడమనవయసరశరరరవప
ఇనటట ననన:2/471
వయససస:36
లన: ససస స

75-165/202

2119 SGA1706092
పపరర: సనరతకలమయరర బబజవరడ

75-165/619

2117 BQN1579143
పపరర: ససబడహమణతన బబజవరడ

2118 BQN2299006
పపరర: మయధవ బబజవరడ

75-165/617

75-165/204

2125 SGA0268847
పపరర: వననకటశశనవరసవరపడసరద
వనటకకట
తనడడ:డ ససతనరరమసరశమ
ఇనటట ననన:2-472-2
వయససస:55
లన: పప

75-165/623

2128 SGA1035005
పపరర: వననకట శశనవరస వర పడసరద
రరవప వనటకకట
తనడడ:డ ససతనరరమ సరశమ వనటకకట
ఇనటట ననన:2-472/2
వయససస:56
లన: పప

75-165/725

2123 SGA0268508
పపరర: కరరరసక వనటకకట

75-165/201

75-165/618

భరస : ససబడమణతన
ఇనటట ననన:2-471
వయససస:37
లన: ససస స
75-165/620

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇనటట ననన:2-471
వయససస:78
లన: ససస స

తనడడ:డ ససరరష కగతవరపప
ఇనటట ననన:2/472
వయససస:27
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

తనడడ:డ శవ కలమయర అనకకరఖడడ
ఇనటట ననన:2/471
వయససస:30
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇనటట ననన:2-471
వయససస:51
లన: పప

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇనటట ననన:2-471
వయససస:45
లన: ససస స
2122 SGA0680943
పపరర: జజతసట త కలమయరర కగతవరపప

తనడడ:డ నరససనహరరవప అననమయకకననడ
ఇనటట ననన:2-470
వయససస:75
లన: పప

2120 SGA1706100
పపరర: ససబమరరవమమ బబజవరడ

2121 SGA1706118
పపరర: సరయబబబయ బబజవరడ

75-165/621

తనడడ:డ రరమకకషరషరరవప
ఇనటట ననన:2-471
వయససస:44
లన: పప
75-165/211

2124 BQN2298321
పపరర: గయణలకడమ వనటకకట

75-165/622

తనడడ:డ వ వ యస వ పడసరద వనటకకట
ఇనటట ననన:2/472-2
వయససస:33
లన: పప

భరస : వననకటశశనవరసవరపడసరద
ఇనటట ననన:2-472-2
వయససస:48
లన: ససస స

2126 SGA1035021
పపరర: మననరనజన వనటకకట

2127 SGA1035039
పపరర: ససత రరమసరశమ వనటకకట

75-165/714

తనడడ:డ ససతనరరమసరశమ వనటకకట
ఇనటట ననన:2/472-2
వయససస:82
లన: ససస స
2129 SGA1035013
పపరర: గయణ లకడమ వనటకకట

75-165/613

75-165/715

తనడడ:డ వననకట ససబమరరవప వనటకకట
ఇనటట ననన:2/472-2
వయససస:87
లన: పప
75-166/1224

2130 SGA0289652
పపరర: రజన వనటకకట

75-165/205

భరస : వననకట శశనవరస వర పడసరద రరవప వనటకకట భరస : సతష
ఇనటట ననన:2-472/2
ఇనటట ననన:2/472/3
వయససస:51
లన: ససస స
వయససస:37
లన: ససస స
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75-165/624 2132 SGA1708841
2131 BQN1578517
పపరర: ఎన .వ.సతష బబబయ వనటకకట
పపరర: చనదనడవళళదదవ వనటకకట

తనడడ:డ కలటటనబరరవప
ఇనటట ననన:2-472-3
వయససస:42
లన: పప
2134 SGA0134767
పపరర: గగస బబగ

భరస : కలటటనబరరవప
ఇనటట ననన:2-472-3
వయససస:66
లన: ససస స
75-165/206

తనడడ:డ నసరరలయల
ఇనటట ననన:2/472/4
వయససస:48
లన: పప
2137 SGA0982850
పపరర: గయలజర బబగన షపపక

75-165/210

75-165/214

75-165/629

75-165/216

తనడడ:డ కలటటనబ రరవప ఆళపరరరర
ఇనటట ననన:2/473
వయససస:49
లన: పప
75-165/630

2152 SGA1708882
పపరర: వజయలకడమ వనటకకట

75-165/633

75-165/627

2144 XXC0686055
పపరర: ససజనత జజననటదసల

75-165/636

75-165/220

తనడడ:డ వననకట ససబడహమణతన వనటకకట
ఇనటట ననన:2/473-5
వయససస:70
లన: పప

2139 SGA1828565
పపరర: షపక షహహనన బబగన

2142 SGA1708866
పపరర: వరణణ కగతవరపప

75-165/768

2145 SGA0812595
పపరర: రజన కలమయరర అలల పరరస

భరస : ఏస ఏన వ సతత పడసరద కగతవరపప
ఇనటట ననన:2/472-b
వయససస:24
లన: ససస స

తనడడ:డ కలటటనబరరవప అలల పరరస
ఇనటట ననన:2/473
వయససస:46
లన: ససస స

2147 SGA0830787
పపరర: వననకట రమణ ఆళపరరరర

2148 SGA0830795
పపరర: అనకరలమమ ఆళపరరరర

2150 SGA0134809
పపరర: కళళతణణ వననటకకట

2153 SGA1708890
పపరర: మహనరరవప వనటకకట

2156 SGA0681016
పపరర: సరయ రరఖ దదవ నరహరరశశటట

75-165/217

75-165/213

75-165/628

75-165/215

75-165/218

భరస : కలటటనబ రరవప వలలలల
ఇనటట ననన:2/473
వయససస:71
లన: ససస స
75-165/631

2151 SGA0319905
పపరర: మధససనధన రరవప పరశన

75-165/632

తనడడ:డ సతతననరరయణ రరవప
ఇనటట ననన:2-473
వయససస:74
లన: పప
75-165/634

2154 BQN1578699
పపరర: లకడమ కటకన

75-165/635

భరస : రరధనకకషష
ఇనటట ననన:2-473-2
వయససస:57
లన: ససస స
75-165/219

75-165/637
2157 SGA1708908
పపరర: వననకటవరపడసరద చనకరసయల

తనడడ:డ వననకటటశశర రరవప నరహరరశశటట
ఇనటట ననన:2/473-4
వయససస:26
లన: ససస స

తనడడ:డ రరమయరరవప
ఇనటట ననన:2-473-4
వయససస:54
లన: పప

2159 SGA0967919
పపరర: శశకరనత నరహరరశశటట

2160 SGA0268474
పపరర: రరమకకశషష వడల మయడడ

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప నరహరరశశటట
ఇనటట ననన:2/473-A
వయససస:24
లన: పప

75-165/209

భరస : ననగరనదడరరవప
ఇనటట ననన:2-472-B
వయససస:58
లన: ససస స

తనడడ:డ చనరరమయతననయయడడ
ఇనటట ననన:2-473
వయససస:77
లన: పప

తనడడ:డ ససతనరరమయత
ఇనటట ననన:2-473-3
వయససస:48
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

2141 SGA0134742
పపరర: మహన పసడయ

2136 SGA0680984
పపరర: మయకకసయయర బబగ

తనడడ:డ షపక అమర
ఇనటట ననన:2/472-A
వయససస:28
లన: ససస స

భరస : వననకట ననగ ససబడహమణతన
ఇనటట ననన:2-473
వయససస:35
లన: ససస స

భరస : మహనరరవప
ఇనటట ననన:2-473
వయససస:73
లన: ససస స

2158 SGA1332311
పపరర: పడభబకర రరవప వనటకకట

75-165/212

తనడడ:డ కలటటనబ రరవప ఆళపరరరర
ఇనటట ననన:2/473
వయససస:44
లన: పప

2149 BQN2297026
పపరర: వననకటననగరరమససబడహమణతన
వననటకకట
తనడడ:డ మహనరరవప
ఇనటట ననన:2-473
వయససస:45
లన: పప

2155 BQN2297554
పపరర: సరశమ చనతలకరర

2138 SGA1393024
పపరర: షపక షహహనన బబగన షపక

75-165/626

తనడడ:డ గగస బబగ
ఇనటట ననన:2/472/4
వయససస:26
లన: పప

తనడడ:డ ననగరనదడ రరవప
ఇనటట ననన:2-472-B
వయససస:33
లన: ససస స

తనడడ:డ కకనడయత
ఇనటట ననన:2-472-B
వయససస:61
లన: పప
2146 SGA0814278
పపరర: శశనవరస ఆళపరరరర

75-165/208

తనడడ:డ ఎసససకఖ అమర షపక
ఇనటట ననన:2/472-A
వయససస:28
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగరనదడ రరవప కగతవరపప
ఇనటట ననన:2/472-B
వయససస:30
లన: పప
2143 SGA1708874
పపరర: ననగరనదడరరవప కగతవరపప

2135 SGA0134783
పపరర: మమహర జనటసర బబగ

2133 SGA1708858
పపరర: కలటటనబరరవప వనటకకట
తనడడ:డ పపరష చనదడరరవప
ఇనటట ననన:2-472-3
వయససస:77
లన: పప

భరస : గగస
ఇనటట ననన:2/472/4
వయససస:43
లన: ససస స

తనడడ:డ అమర
ఇనటట ననన:2/472/A
వయససస:25
లన: ససస స
2140 SGA0376228
పపరర: ఎస ఎన వ సతత పడసరద కఖ

75-165/625

75-165/221

75-165/638

తనడడ:డ మహన రరవప
ఇనటట ననన:2-474
వయససస:39
లన: పప

Page 74 of 79

మచలపటనస నగర పలక సససస ఫట ఓటరర జబత : 2021 డవజన-32
2161 SGA0268961
పపరర: కనకదసరర వడల మయడడ

75-165/639

భరస : రరమకకశషష
ఇనటట ననన:2-474
వయససస:37
లన: ససస స
2164 BQN1578947
పపరర: శశనవరసరరవప వనటకకట

75-165/642

75-165/224

75-165/222

2168 SGA0268995
పపరర: వనజజకడ జనజజల

75-165/718

2171 SGA0967356
పపరర: సరయ బతస న

75-165/643

భరస : సతతననరరయణ మయరరస వనటకకట
ఇనటట ననన:2/477-A
వయససస:40
లన: ససస స

2174 BQN2297075
పపరర: మయధవ చలమలశశటట

75-165/225

75-165/644

భరస : సరపశవరరమచనదపడకరష
ఇనటట ననన:2-477-A
వయససస:49
లన: ససస స

2179 BQN1578855
పపరర: అరరణ పసనట

75-165/651

భరస : రమమష
ఇనటట ననన:2/478
వయససస:46
లన: ససస స
2182 SGA1708999
పపరర: రమమశ పసనట
తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప పసనట
ఇనటట ననన:2-478
వయససస:56
లన: పప
2185 BQN1578558
పపరర: రరమకకశషష కకదనటట

75-165/230

తనడడ:డ రరమకకశషష
ఇనటట ననన:2/480
వయససస:28
లన: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

2186 BQN1578632
పపరర: పదమ కకదనటట

75-165/654

2189 BQN3275013
పపరర: పరరరసరరధద చలలకకటట
తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2/480
వయససస:32
లన: పప

75-165/227

2175 SGA1708932
పపరర: సరమయమ జతన వనటకకట

75-165/646

2178 SGA1708973
పపరర: ననగరనదడబబబయ వనటకకట

75-165/650

2181 SGA1708981
పపరర: బబబర పసనట

75-165/652

2184 BQN2297281
పపరర: ఈశశరర పసనట

75-165/655

భరస : ససధనకర
ఇనటట ననన:2-479
వయససస:53
లన: ససస స
75-165/231

భరస : రరమకకషష
ఇనటట ననన:2/480
వయససస:53
లన: ససస స
75-165/233

2172 SGA1254507
పపరర: రగహహత కలమయర బతస న

తనడడ:డ వననకటటసశర రరవప పసనట
ఇనటట ననన:2-478
వయససస:49
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-479
వయససస:54
లన: పప

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2/480
వయససస:55
లన: పప
2188 SGA0482323
పపరర: కకదనటట ఆశరజజతత

2183 BQN1578756
పపరర: ససధనకర పసనట

75-165/717

తనడడ:డ పపనటయతననయయడడ
ఇనటట ననన:2-477-A
వయససస:81
లన: పప

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-478
వయససస:76
లన: ససస స
75-165/653

2169 SGA1175603
పపరర: రమమష రరకపలల

భరస : ననగరనదడబబబయ
ఇనటట ననన:2-477-A
వయససస:72
లన: ససస స
75-165/649

2180 BQN1578863
పపరర: పపషపవలల తనయయరర పసనట

75-165/223

తనడడ:డ శవ బటటటన
ఇనటట ననన:2/477-4
వయససస:21
లన: పప

75-165/647 2177 SGA1708965
2176 SGA1708940
పపరర: సతతననరరయణమయరరస వనటకకట
పపరర: సరపశవరరమచనదడపక
డ రష
వనటకకట
తనడడ:డ ననగరనదడబబబయ
తనడడ:డ ననగరనదడబబబయ
ఇనటట ననన:2-477-A
ఇనటట ననన:2-477-A
వయససస:45
లన: పప
వయససస:52
లన: పప
75-165/229

2166 SGA1082478
పపరర: సరయ బబబయ జన జజలయ

తనడడ:డ చటటటబబబయ రరకపలల
ఇనటట ననన:2/476
వయససస:39
లన: పప

తనడడ:డ శవ బతస న
ఇనటట ననన:2/477-4
వయససస:24
లన: ససస స
75-165/228

75-165/641

తనడడ:డ సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2/476
వయససస:21
లన: పప

భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-476
వయససస:41
లన: ససస స

భరస : రవ కకనడ దనససల
ఇనటట ననన:2/477
వయససస:54
లన: ససస స
2173 SGA0680976
పపరర: ససనత అనదచ

2165 SGA1082452
పపరర: దసరర భవన జన జజలయ

2163 SGA1708924
పపరర: లకడమర వడల మయడడ
భరస : మహనరరవప
ఇనటట ననన:2-474
వయససస:68
లన: ససస స

తనడడ:డ సతతననరరయట
ఇనటట ననన:2/476
వయససస:22
లన: ససస స

భరస : రమమష రరకపలల
ఇనటట ననన:2/476
వయససస:34
లన: ససస స
2170 SGA1015064
పపరర: రతట కలమయరర కకనడదనససల

75-165/640

భరస : వననకటససబమయత
ఇనటట ననన:2-474
వయససస:54
లన: ససస స

తనడడ:డ పపలల యత
ఇనటట ననన:2-475
వయససస:41
లన: పప
2167 SGA1175645
పపరర: ననగ మణణ రరకపలల

2162 SGA1708916
పపరర: మనగతనయయరర వడల మయడడ

2187 SGA0482307
పపరర: కకదనటట వలల దదవ

75-165/232

తనడడ:డ రరమకకశషష
ఇనటట ననన:2/480
వయససస:27
లన: ససస స
75-165/776

2190 SGA1709005
పపరర: రరజమమ ననదన

75-165/656

భరస : పపదన దరరజలల
ఇనటట ననన:2-481
వయససస:76
లన: ససస స
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2191 SGA1166024
పపరర: చనదడ శశఖర కలలల

75-165/234

తనడడ:డ శశకకషష కలలల
ఇనటట ననన:2/481-1
వయససస:24
లన: పప
2194 SGA0638108
పపరర: రరజరశశరర తరరవధసల

2192 SGA1053289
పపరర: గరరరధర ఆకలరత

75-164/588

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2-482
వయససస:21
లన: పప
75-165/236

2195 SGA1082528
పపరర: లకడమ కలమయరర ఆకలరత

2193 SGA0315754
పపరర: వర దసరరరరరవప తరరవధసల
తనడడ:డ పరనడడరనగర రరవప
ఇనటట ననన:2/482
వయససస:32
లన: పప

75-165/237

2196 SGA1082569
పపరర: వననకట లకడమ తరరవధసల

భరస : వర వననకటటశశర రరవప తరరవధసల
ఇనటట ననన:2/482
వయససస:33
లన: ససస స

భరస : శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/482
వయససస:44
లన: ససస స

2197 SGA1082643
పపరర: గరరరధర ఆకలరరస

75-165/657 2199 BQN1579085
2198 BQN1578574
పపరర: వరవననకటటశశరరరవప తరరవధసల
పపరర: వజయలకడమ తరరవధసల

75-165/239

తనడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇనటట ననన:2/482
వయససస:21
లన: పప
2200 SGA1709013
పపరర: రరమయ తరరవధసల
తనడడ:డ పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:2-482
వయససస:41
లన: పప
2203 SGA1395037
పపరర: పరరశత గగరర

75-165/243

75-165/773

75-165/664

75-165/667

తనడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-483-2
వయససస:40
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

2210 SGA0289678
పపరర: ససభబషసణణ కగతవరపప

2213 SGA1709054
పపరర: కకనడయత కగతవరపప

75-165/245

75-165/670

2216 SGA0929182
పపరర: వనపషషవ ననరరయణ౦

75-165/662
2205 SGA0830381
పపరర: వననకట శవ పడసరద మయనగరల

75-165/244

2208 BQN2297307
పపరర: ససభబషసణణ కగతవరపప

75-165/663

తనడడ:డ కకనడయత
ఇనటట ననన:2-483
వయససస:37
లన: ససస స
75-165/665

2211 SGA1709039
పపరర: భబససరరరవప కగతవరపప

75-165/666

తనడడ:డ కకనడయత
ఇనటట ననన:2-483
వయససస:43
లన: పప
75-165/668

2214 SGA1709062
పపరర: ననగమహనరరవప కగతవరపప

75-165/669

తనడడ:డ కకనడయత
ఇనటట ననన:2-483-1
వయససస:56
లన: పప
75-165/246

2217 SGA1299247
పపరర: మయకకసయయర బబగ

తనడడ:డ వ సరరశసశర రరవప ననరరయణ౦
ఇనటట ననన:2/483-2
వయససస:25
లన: ససస స

తనడడ:డ గగస బబగ
ఇనటట ననన:2/483-2
వయససస:26
లన: పప

2219 SGA0269001
పపరర: ననగ జజతత ననరరయణ

2220 SGA1709070
పపరర: వననకటససన ననరరయణ

భరస : సతష
ఇనటట ననన:2-483-2
వయససస:35
లన: ససస స

75-165/241

తనడడ:డ మయణణకరతల రరవప మయనగరల
ఇనటట ననన:2-482/1
వయససస:39
లన: పప

తనడడ:డ రరమయత
ఇనటట ననన:2-483
వయససస:84
లన: పప

తనడడ:డ సరరశసశర రరవప ననరరయణ
ఇనటట ననన:2/483-2
వయససస:28
లన: పప
2218 BQN1579333
పపరర: సతష ననరరయణ

75-165/661

భరస : భబససర రరవప
ఇనటట ననన:2-483
వయససస:38
లన: ససస స

తనడడ:డ దశరరధరరమయత
ఇనటట ననన:2-483
వయససస:65
లన: పప
2215 SGA0482331
పపరర: వననకట మహహశ ననరరయణ

2207 SGA1056605
పపరర: హససన బబగయమ షపక

2202 SGA0529560
పపరర: శశ లకడమ తరరవననదసల
భరస : రరమయ
ఇనటట ననన:2/482-1
వయససస:34
లన: ససస స

భరస : అమర
ఇనటట ననన:2/483
వయససస:52
లన: ససస స

తనడడ:డ ననగ మహన రరవప
ఇనటట ననన:2-483
వయససస:33
లన: పప
2212 SGA1709047
పపరర: వఠల ననరరయణ తరరవధసల

75-165/660

భరస : వననకట శవ పడసరద
ఇనటట ననన:2-482/1
వయససస:35
లన: ససస స

భరస : వర వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2/482-1
వయససస:42
లన: ససస స
2209 SGA0268524
పపరర: భబనస పడకరశ కగతవరపప

2204 SGA0796815
పపరర: రఠపర రరణణ మయనగరల

75-165/658

భరస : పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:2-482
వయససస:60
లన: ససస స

తనడడ:డ దశరధరరమయత
ఇనటట ననన:2-482
వయససస:64
లన: పప

భరస : వర వననకటటశశర రరవప గగరర
ఇనటట ననన:2/482-1
వయససస:42
లన: ససస స
2206 SGA1901305
పపరర: గగరర పరరశత గగరర

2201 SGA1709021
పపరర: పరనడడరనగరరరవప తరరవధసల

75-165/238

తనడడ:డ పరనడడరనగ రరవప
ఇనటట ననన:2/482
వయససస:26
లన: ససస స

తనడడ:డ పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:2-482
వయససస:38
లన: పప
75-165/659

75-165/235

75-165/671

75-165/247

75-165/672

భరస : వననకట సరరశశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-483-2
వయససస:48
లన: ససస స
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75-165/673 2222 SGA0134890
2221 SGA1709088
పపరర: వననకట సరరశశశరరరవప ననరరయణ
పపరర: తలక
ల రర కలయతణణ

తనడడ:డ కకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-483-2
వయససస:50
లన: పప
2224 SGA1709096
పపరర: ననగమలలల శశరమమ కగతవరపప

భరస : గణణశ
ఇనటట ననన:2/484
వయససస:34
లన: ససస స
75-165/675

భరస : రరమకకషరషరరవప
ఇనటట ననన:2-484-1
వయససస:63
లన: ససస స
2227 BQN2297380
పపరర: ఏడడకకనడలల కగతవరపప

75-165/678

75-165/676

2228 BQN2297398
పపరర: సతతననరరయణ కగతవరపప

75-165/681

2231 SGA1095264
పపరర: హహమలత కగఠరపప

75-165/679

భరస : వననకటజజనకకరరవప
ఇనటట ననన:2-485
వయససస:45
లన: ససస స

2234 SGA1709120
పపరర: శకలనతల కగతవరపప

75-165/677
2226 BQN2297315
పపరర: వరవననకటటశశరరరవప కగతవరపప

2229 SGA0134908
పపరర: ధనశశ కగతవరపప

75-165/680

భరస : సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-485
వయససస:35
లన: ససస స
75-165/682

భరస : వర వననకటటశశ రరరవప
ఇనటట ననన:2-485
వయససస:22
లన: ససస స
75-165/684

75-165/674

తనడడ:డ గనటయత
ఇనటట ననన:2-485
వయససస:39
లన: పప

తనడడ:డ గనటయత
ఇనటట ననన:2-485
వయససస:43
లన: పప

భరస : ఏడడకకనడలల
ఇనటట ననన:2-485
వయససస:33
లన: ససస స
2233 SGA1709112
పపరర: పదనమవత కగతవరపప

2225 SGA1709104
పపరర: రరమకకషరషరరవప కగతవరపప

2223 SGA0309096
పపరర: ననగగణణష తలక
ల రర
తనడడ:డ కకషరషరరవప
ఇనటట ననన:2-484
వయససస:42
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-484-1
వయససస:71
లన: పప

తనడడ:డ గనటయత
ఇనటట ననన:2-485
వయససస:41
లన: పప
2230 SGA0134916
పపరర: తనసజ కగతవరపప

75-165/248

2232 SGA1155274
పపరర: హహమలత కగతరపప

75-165/683

భరస : వర వననకటటశశర రరవప కగతరపప
ఇనటట ననన:2-485
వయససస:32
లన: ససస స
75-165/685

2235 SGA1709138
పపరర: వననకటజజనకకరరవప కగతవరపప

75-165/686

భరస : గనటయత
ఇనటట ననన:2-485
వయససస:73
లన: ససస స

తనడడ:డ గనటయత
ఇనటట ననన:2-485
వయససస:48
లన: పప
2238 SGA0482356
పపరర: కగతనరపప శశశత

తనడడ:డ వననకట జజనకక రరమయత కగతవరపప
ఇనటట ననన:2/485-1
వయససస:21
లన: ససస స

75-165/687
2237 SGA1709146
పపరర: ఎన..యస.వ..కఖ.. ససతనరరమయత
ననదన
తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-487
వయససస:60
లన: పప

తనడడ:డ వననకట సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2/488
వయససస:29
లన: ససస స

2239 SGA0208033
పపరర: ననగ ససరరనదడ కగతరపప

2240 SGA1709153
పపరర: రతటకలమయరర కగతరపప

75-165/690
2241 SGA1709161
పపరర: వననకటసతతననరరయణ కగతరపప

2236 SGA1155076
పపరర: హరర వరరనన కగతవరపప

75-165/249

75-165/688

తనడడ:డ వననకట సతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-488
వయససస:33
లన: పప
2242 SGA0289686
పపరర: భబగతలకడమ ననదన

భరస : వననకటసతతననరరయణ
ఇనటట ననన:2-488
వయససస:52
లన: ససస స
75-165/691

భరస : వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-496-1
వయససస:63
లన: ససస స
2245 SGA0289694
పపరర: ననగ వజయ ననదన

75-165/693

75-165/692

2246 SGA0878613
పపరర: రరజరశశరర పరలనకక

75-165/254

2249 SGA0134924
పపరర: బబబసరగజన ననదన
భరస : ససతనరరమయత
ఇనటట ననన:2-497
వయససస:58
లన: ససస స

2244 BQN2298362
పపరర: రరమ శశనవరస ననదన

75-165/252

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2/496-2
వయససస:40
లన: పప
75-165/152

భరస : రరనబబబయ పరలనకక
ఇనటట ననన:2/497
వయససస:47
లన: ససస స

తనడడ:డ శశ వననకట కకదనడ ససతనరరమయత ననదన
ఇనటట ననన:2/497
వయససస:27
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

2243 SGA1709179
పపరర: వననకటటశశరరరవప ననదన

తనడడ:డ హరరశరసససరరల
ఇనటట ననన:2-488
వయససస:56
లన: పప

తనడడ:డ గగపరలరరవప
ఇనటట ననన:2-496-1
వయససస:67
లన: పప

భరస : రరమ శశనవరస
ఇనటట ననన:2-496-2
వయససస:33
లన: ససస స
2248 SGA1308089
పపరర: ఓనకరర ననదన

75-165/689

75-165/251

2247 SGA0937128
పపరర: సరయ లకడమ వరరకకటట

75-165/253

భరస : రరమయనజనవయయలల
ఇనటట ననన:2/497
వయససస:31
లన: ససస స
75-165/694

2250 SGA0134932
పపరర: ససభబషసణణ ననదన

75-165/695

భరస : ససతనరరమయత
ఇనటట ననన:2-497
వయససస:48
లన: ససస స
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2251 SGA0134940
పపరర: వననకటటశశర రరవప ససట రనదనసస

75-165/255

తనడడ:డ లకకమ కరనతన రరవప
ఇనటట ననన:2/498
వయససస:44
లన: పప
2254 BQN2298370
పపరర: రరజశశ ననదన

75-165/696

75-165/699

75-165/726

75-165/729

75-165/719

75-165/732

75-165/735

75-165/769

75-165/261

తనడడ:డ ససబడహమణణతశశర రరవప తదలపప డ లల
ఇనటట ననన:2/501
వయససస:26
లన: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

75-165/258

2261 SGA1711043
పపరర: పరనడడరనగరరరవప పప తత
స రర

తనడడ:డ పపదన ద రరజలల
ఇనటట ననన:2/498-2
వయససస:21
లన: ససస స
75-165/727

2264 SGA1878354
పపరర: ననగ సరయ శశరరన మటట

2267 BQN2297349
పపరర: వననకటటశశర రరవప చలలకకటట

2270 BQN2297356
పపరర: పదమ తదలపప డ లల

2273 SGA1711076
పపరర: శశనవరసరరవప తదలపప డ లల

2276 SGA0681040
పపరర: వవణయ గగపరల తదలపప డ లల

2262 BQN2297331
పపరర: వరణణ మటబట

75-165/728

భరస : ససరరష
ఇనటట ననన:2-499
వయససస:41
లన: ససస స
75-165/770

2265 SGA1878586
పపరర: ననగ సరయ శశనవరస మటట

75-165/771

తనడడ:డ ససరరశ మటట
ఇనటట ననన:2/499
వయససస:18
లన: పప
75-165/730

2268 SGA0436592
పపరర: తనరకరరమ సతతననరరయణ
చలలకకటట
తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-500
వయససస:29
లన: పప

75-165/731

75-165/733

2271 BQN2298396
పపరర: లకడమనననచనరమమ తదలపప డ లల

75-165/734

భరస : శశనవరసరరవప
ఇనటట ననన:2-500-2
వయససస:43
లన: ససస స
75-165/736

తనడడ:డ వరయత
ఇనటట ననన:2-500-2
వయససస:44
లన: పప

తనడడ:డ సరనబశవ రరవప కరగడ
ఇనటట ననన:2/500A
వయససస:22
లన: ససస స
2278 SGA0681099
పపరర: శవ శనకర తదలపప డ లల

2259 SGA1082577
పపరర: ననగ సశపట శరన దనసస

భరస : ససబడహమణణతశశర రరవప
ఇనటట ననన:2-500-2
వయససస:47
లన: ససస స

భరస : వరయత
ఇనటట ననన:2-500-2
వయససస:73
లన: ససస స
2275 SGA1877562
పపరర: ఏసస కకప కరగడ

75-165/700

తనడడ:డ జగన మహనరరవప
ఇనటట ననన:2-500
వయససస:57
లన: పప

తనడడ:డ బయజర బబబయ దదవ
ఇనటట ననన:2-500
వయససస:23
లన: పప
2272 SGA1711068
పపరర: ననగమలలల శశరమమ తదలపప డ లల

75-165/698

తనడడ:డ ససరరశ మటట
ఇనటట ననన:2/499
వయససస:18
లన: పప

తనడడ:డ బయజర బబబయ
ఇనటట ననన:2/500
వయససస:20
లన: ససస స
2269 SGA1029347
పపరర: చనదస కలమయర దదవ

2256 SGA0029421
పపరర: వననకట రరమయనజనవయయలల
పప తత
స రర
తనడడ:డ పరనడడరనగరరవప
ఇనటట ననన:2-498-1
వయససస:33
లన: పప

తనడడ:డ వననకటససబమయత
ఇనటట ననన:2-498-2
వయససస:59
లన: పప

తనడడ:డ నననచనరయత
ఇనటట ననన:2-499
వయససస:48
లన: పప
2266 SGA1071067
పపరర: బనదస శశ మధవ డడవ

2258 SGA1711027
పపరర: లకమణ రరవప కకదనటట

75-165/257

75-165/697

తనడడ:డ వననకటకకషషయత
ఇనటట ననన:2-498-1
వయససస:59
లన: పప

భరస : పరనడడరనగరరరవప
ఇనటట ననన:2-498-2
వయససస:54
లన: ససస స
2263 SGA1711050
పపరర: ససరరష మటబట

2255 SGA1711001
పపరర: ననగభయషణన ననదన

2253 SGA0822776
పపరర: ఉదయయనదడ ననదన
తనడడ:డ ననగభయషణన ననదన
ఇనటట ననన:2/498
వయససస:30
లన: పప

తనడడ:డ వననకటటశశరరరవప
ఇనటట ననన:2-498
వయససస:56
లన: పప

భరస : లకమణరరవప
ఇనటట ననన:2-498-1
వయససస:54
లన: ససస స
2260 SGA1711035
పపరర: మహలకడమ పప తత
స రర

75-165/256

భరస : వననకటటశశర రరవప
ఇనటట ననన:2/498
వయససస:38
లన: ససస స

భరస : ననగభయషణన
ఇనటట ననన:2-498
వయససస:49
లన: ససస స
2257 SGA1711019
పపరర: వరవననకమమ కకదనటట

2252 SGA0134965
పపరర: ససధన రరణణ ససట రనదనసస

75-165/737
2274 SGA1711084
పపరర: ససబడహమణణతశశర రరవప తదలపప డ లల

తనడడ:డ వరయత
ఇనటట ననన:2-500-2
వయససస:51
లన: పప
75-165/259

75-165/260
2277 SGA0681057
పపరర: ఫణణనదడ సరయ కకషష తదలపప డ లల

తనడడ:డ ససబడహమణణతశశర రరవప తదలపప డ లల
ఇనటట ననన:2/501
వయససస:30
లన: పప

తనడడ:డ ససబడహమణణతశశర రరవప తదలపప డ లల
ఇనటట ననన:2/501
వయససస:28
లన: పప

2279 SGA0134999
పపరర: వననకట దసరరర ననగలకడమ పప ససన

2280 BQN2297364
పపరర: గనగరధర రరవప పప లన

భరస : గనగరధర రరవప
ఇనటట ననన:2/502
వయససస:40
లన: ససస స

75-165/262

75-165/738

తనడడ:డ వననకట గగతమ
ఇనటట ననన:2-502
వయససస:49
లన: పప
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2281 sGA1711092
oo:2-502

o

:83

do:

2284 sGA0135004
o:2-503

o : soewoado osd

g: oso sr6

Ro 3o:2/503
Sadiy:81
do:

2o o:2/503

K:33

75-165/741 2286 SGA1711118

75-165/740 2285 SGA1711100

Sa

:36

Bo:

2287 SGA1711 126

oo:2-503

odk48

75-165/263

osd

6o: Socodo
o

dpe5-32

75-161/3 2283 sGA1062181

75-165/739 2282 SGA1174770

d: o so o

anese :2021

2o

8o:

75-165/742

o:2-503/2

SabK:64

Oo:

75-165/752

75-165/751 2289 SGA1029289

75-165/743 2288 BQN1578509

oo: 6rse

2o Do:2-503/2
Sa
:73 do:

2290 SGA1711167

Ro 3o:2-509

Roe Do:2-509

do:

Sody:45

d:

)

2 o 3o:2-509

ao Do:2-4073

dog: r

ao

o:DNO 1/325

Si35

o:

2296 sGA1175900

2oSo:DOOR NO 2-307/8

So

:25

Do:

ee

do:

o

75-163/890

o:Door No 2/290

abr:46

8o:
75-164/597

75-164/596 2298 sGA1113869

75-163/891 2297 SGA1058858

ao o:H.no 2-400//2

20 3o:H.no 2-400/2

:21

8o:

75-163/889 2295 sGA1228584

So:Door No 2/290

abK:45

9 o do:2/4874/2

ay29

Bo:

75-167/1391 2294 SGA1228279

o

75-165/250

idrd

Swodo rirdrd

ky:29

8o:

75-165/334 2292 SGA0681024

75-165/753 2291 SGAO533860

d : y a Sodoae

a:89 Do:
2293 sGA1289222

Skj:21

Bo:

ay:22

8o:

e
1,117
1,117

1,181

2,298

1,181

2,298

SKiYSwma Vu)2)
Additional Election Authority &
Commissioner

Machilipatnam Municipal Corporation

sanáy 01-01-2021
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10/22/21, 526 PM

Photo ROLL Check LIST from 01/08/2021 to 11/10/2021
75- Machilipatnam

Modifications|
296

SGA0308957
.D.

ao Roab 2279
Boño:

SSKKuNma
Additional Election Authority a

2

Commissioner
Machilipatnam Municipal Corporation

Part No:164

AC No:75
1/1

10/22/21, 5:25 PM

Photo ROLL Check LIST from 01/08/2021 to 11/10/2021

75 -Machilipatnam

Additions
SGA1970961
aoSod:

2/250-1

Dofo:
20

Additional Election Authority a
Commissioner

l

Machlpatnam Municipel Corporation

Part No:163

AC No:75
1/1

10/22/21, 5:26 PM

Photo ROLL Check LIST from
01/08/2021

to

11/10/2021

75-Machilipatnam

Additions

SGA1970086

325

SGA1970250
30stb4oor

dhodns

o

oao:

1/381-1-54

ao Sod

OoMo:
Bono:

Sab

iss1-1-54

Bofo:

36

39

21

Additional Election Authority &
Commissioner

Machlpatnam

Municipai Corporation

Part No:166

AC No.75

SGA1970268|

