దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-11
1
RBE2501575
పపరర: బబధధ మధవ మదదశశటట

100-86/746

తబడడ:డ అపపరరవవ మదదశశటట
ఇబటట ననబ:1-1
వయసధస:18
లబ: ససస స
4
RBE2496073
పపరర: సరయకపషష ననతలల

100-86/742

100-86/744

100-81/762

100-74/761

100-88/19

11
RBE2501617
పపరర: నరసపబహరరవవ చచననబశశటట

14
RBE1806744
పపరర: రమణ శవరరతడ

17
RBE1497247
పపరర: ఉమ మహహశథరగ వనమమల

100-88/443

20
RBE0720821
పపరర: రవకకమమర చబదద

భరస : వనబకటటసథర రరవవ పపననఎబశశటట
ఇబటట ననబ:10-6
వయసధస:37
లబ: ససస స
100-88/449

తబడడ:డ వనబకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-7
వయసధస:37
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

26
RBE1953900
పపరర: లకడమ నదరరయణ సధరసధర

100-85/224

29
LHL3938636
పపరర: ఏడడకకబడలక సధరసధర
తబడడ:డ లకడమ నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-7
వయసధస:37
లబ: పవ

9
RBE2501641
పపరర: మమమమమననస బబగబ షపక

100-86/749

12
RBE1993203
పపరర: దధరర పడసరద పలల పవ

100-86/735

15
RBE0397091
పపరర: పవసప పససయమయవవల

100-88/2

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10వయసధస:33
లబ: ససస స
100-89/26

18
RBE0656371
పపరర: డదవడ రరజ కరటబ

100-85/225

తబడడ:డ లకమణరరవవ
ఇబటట ననబ:10-3 to 10-805
వయసధస:55
లబ: పవ
100-88/444

100-88/445
21
RBE1098632
పపరర: వనబకటటసథర రరవవ పపననఎబశశటట

తబడడ:డ కకటట వరయయ పపననఎబశశటట
ఇబటట ననబ:10-6
వయసధస:44
లబ: పవ
100-88/447

24
RBE2176014
పపరర: లకడమ చబదద

100-88/448

భరస : చబదడయయ
ఇబటట ననబ:10-6
వయసధస:52
లబ: ససస స
100-88/450

తబడడ:డ నదగనన సధరసధర
ఇబటట ననబ:10-6/6
వయసధస:59
లబ: పవ
100-88/451

100-86/743

తబడడ:డ నదగగశథర రరవవ పలల పవ
ఇబటట ననబ:9-844-5
వయసధస:22
లబ: పవ

తబడడ:డ గమరవయయ మకకల
ఇబటట ననబ:10-6
వయసధస:25
లబ: పవ

తబడడ:డ పసదనరగసబహ
ఇబటట ననబ:10-6
వయసధస:59
లబ: పవ
28
LHL3937539
పపరర: రవ సధరసధర

100-86/748

తబడడ:డ చబదడయయ
ఇబటట ననబ:10-6
వయసధస:32
లబ: పవ

100-88/446 23
22
RBE1098640
RBE1744952
పపరర: వనబకట సధధ రరణణ పపననఎబశశటట
పపరర: శశకరబత మకకల

6
RBE2497931
పపరర: శవ గగపప గమబడద

భరస : దసస గగరగ షపక
ఇబటట ననబ:9-207/1
వయసధస:33
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటశథరరల వనమమల
ఇబటట ననబ:10-00
వయసధస:39
లబ: ససస స

తబడడ:డ చబదడయయ
ఇబటట ననబ:10-6
వయసధస:34
లబ: పవ

25
RBE2176022
పపరర: చబదడయయ చబదద

100-86/750

భరస : కకటటశథరరరవవ శవరరతడ
ఇబటట ననబ:10-00
వయసధస:28
లబ: ససస స

తబడడ:డ లకమయయ కకమటటగమబట
ఇబటట ననబ:10-00
వయసధస:21
లబ: పవ
19
RBE0720722
పపరర: నరసపబహరరవవ చబదద

8
RBE2501674
పపరర: జజసపమన షపక

100-121/1121

తబడడ:డ శబకర రరవవ గమబడద
ఇబటట ననబ:8-231/1
వయసధస:18
లబ: పవ

తబడడ:డ నగగశథరరరవవ చచననబశశటట
ఇబటట ననబ:9-315
వయసధస:41
లబ: పవ

భరస : సదధ
ర రర చదరగ మబడడజ
ఇబటట ననబ:10-0
వయసధస:27
లబ: ససస స
16
RBE1720309
పపరర: రమమష కకమటటగమబట

100-88/593

తబడడ:డ మరర వల షపక
ఇబటట ననబ:9-128
వయసధస:18
లబ: ససస స

తబడడ:డ సధభబన షపక
ఇబటట ననబ:9-309
వయసధస:20
లబ: పవ
13
RBE2517746
పపరర: శశదదవ మబడడజ

5
RBE2176162
పపరర: ససతమమ చదపరరల

3
RBE2517340
పపరర: మమనగ పపథదథ కకమమర
తబడడ:డ కకబడలక మమనగ
ఇబటట ననబ:7-41
వయసధస:18
లబ: పవ

భరస : చలపతరరవవ
ఇబటట ననబ:8-10
వయసధస:74
లబ: ససస స

తబడడ:డ జజన బబష షపక
ఇబటట ననబ:8-321
వయసధస:18
లబ: ససస స
10
RBE2498046
పపరర: షపక షరరరక

100-86/745

తబడడ:డ సససదద వల షపక
ఇబటట ననబ:2-103
వయసధస:19
లబ: పవ

తబడడ:డ సరబబయయ ననతలల
ఇబటట ననబ:7-132
వయసధస:23
లబ: పవ
7
RBE2499846
పపరర: మరరబ షపక

2
RBE2500155
పపరర: జజన బబష షపక

27
RBE0635946
పపరర: రరధ సధరసధర

100-88/3

భరస : రవ
ఇబటట ననబ:10/7
వయసధస:33
లబ: ససస స
100-88/452

30
LHL3947694
పపరర: శరయమల సధరసధర

100-88/453

భరస : వనబకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-7
వయసధస:54
లబ: ససస స
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31
LHL3947702
పపరర: సధభదడ సధరసధర

100-88/454

భరస : లకకమనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-7
వయసధస:49
లబ: ససస స
34
RBE0108266
పపరర: సధరగష డదకకరగ

100-85/226

100-88/22

100-88/25

100-88/28

100-88/4

100-88/222

100-88/225

తబడడ:డ జజనయయ
ఇబటట ననబ:10-20
వయసధస:64
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

44
RBE1049924
పపరర: సరబబశవరరవవ కటబట

47
RBE0721027
పపరర: శవ పరరథత పపలల

50
RBE0721266
పపరర: అనసనయ పపలల

53
RBE0635979
పపరర: కకశషషవనణణ మననవననడడ

100-88/227

56
RBE0850594
పపరర: నదరరయణ మననబననన

100-88/29

59
RBE0850610
పపరర: నదరరయణ మననవననడడ
తబడడ:డ అచచయయ
ఇబటట ననబ:10-20
వయసధస:35
లబ: పవ

39
RBE0723981
పపరర: దదమదర శరమ గరదదరరజ

100-88/24

42
RBE0671933
పపరర: మహహబదడ రరడడడ బబసరన

100-88/27

45
RBE1863653
పపరర: కకటటశథరమమ తతబగల

100-88/30

భరస : నదబచదరయయ తతబగల
ఇబటట ననబ:10-15
వయసధస:78
లబ: ససస స
100-88/5

48
RBE0635953
పపరర: రతనకకమమరగ పపలల

100-88/221

భరస : చబదడశశఖర
ఇబటట ననబ:10-18
వయసధస:42
లబ: ససస స
100-88/223

51
RBE1454552
పపరర: బబల వశథనదద పపలల

100-88/224

తబడడ:డ చబదడ శశఖర పపలల
ఇబటట ననబ:10-18
వయసధస:25
లబ: పవ
100-88/6

54
RBE0136895
పపరర: గమరరలకడమ మననవననడడ

100-88/226

భరస : ఏడడకకబడలక
ఇబటట ననబ:10-19
వయసధస:38
లబ: ససస స
100-88/228

తబడడ:డ సససదయయ
ఇబటట ననబ:10-19
వయసధస:37
లబ: పవ
100-88/230

100-88/21

తబడడ:డ రరజజరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-14
వయసధస:36
లబ: పవ

భరస : నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10/19
వయసధస:32
లబ: ససస స

తబడడ:డ సససదయయ
ఇబటట ననబ:10-19
వయసధస:46
లబ: పవ
58
RBE0397695
పపరర: అచచయయ మననవనడడ

100-88/26

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-18
వయసధస:59
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-18
వయసధస:45
లబ: పవ
55
RBE0397679
పపరర: ఏడడకకబడలక మననవనడడ

41
RBE0631655
పపరర: సతయనదరరయణ తదమమ సపటట

36
LHL3938297
పపరర: సససదద షపక

తలల : నదగబబసధరదదవ
ఇబటట ననబ:10-11
వయసధస:32
లబ: పవ

భరస : పడసరద
ఇబటట ననబ:10/18
వయసధస:58
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-18
వయసధస:42
లబ: పవ
52
RBE2176055
పపరర: చబదడశశఖర పపలల

100-88/23

తబడడ:డ ఆబజననయమలక కటబట
ఇబటట ననబ:10-14
వయసధస:37
లబ: పవ

తబడడ:డ ఉమమమహహశథర రరవవ
ఇబటట ననబ:10/18
వయసధస:41
లబ: ససస స
49
RBE0665851
పపరర: ఉమమమహహశథరరరవవ పపలల

38
RBE1228890
పపరర: వనబకటటశథర రరవవ సధరసధర

100-88/456

తబడడ:డ జజనధ
ఇబటట ననబ:10-10-1
వయసధస:50
లబ: పవ

తబడడ:డ శవననదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-14
వయసధస:32
లబ: పవ

భరస : సరబబశవరరవవ కటబట
ఇబటట ననబ:10-14
వయసధస:29
లబ: ససస స
46
RBE0721274
పపరర: అననరరధ పపలల

100-88/20

తబడడ:డ నదగయయ సధరసధర
ఇబటట ననబ:10-10-1
వయసధస:59
లబ: పవ

భరస : నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-13
వయసధస:36
లబ: ససస స
43
RBE1049916
పపరర: పడశరబత కటబట

35
RBE1397992
పపరర: మమధవ తతబడపవ

33
RBE2176030
పపరర: లకడమనదరరయణ సధరసధర
తబడడ:డ నదగనన
ఇబటట ననబ:10-7
వయసధస:55
లబ: పవ

భరస : ససతదరరమయయ తతబడపవ
ఇబటట ననబ:10-10
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథరరరవవ సధరసధర
ఇబటట ననబ:10-10-1
వయసధస:32
లబ: పవ
40
LHL3947884
పపరర: పదదమవత వరర

100-88/455

తబడడ:డ లకడమ నదరరయణ సధరరసధరర
ఇబటట ననబ:10-7
వయసధస:35
లబ: పవ

తబడడ:డ యయసధదదనబ
ఇబటట ననబ:10-9-527
వయసధస:38
లబ: పవ
37
RBE1098590
పపరర: వనబకట రరవవ సధరసధర

32
RBE0720961
పపరర: వజయ కకమమర సధరరసధరర

57
RBE1810712
పపరర: జగదదష కకమమర మనననబననడడ

100-88/229

తబడడ:డ ఏడడకకబడలక మనననబననడడ
ఇబటట ననబ:10-19
వయసధస:22
లబ: పవ
100-88/231

60
RBE0635995
పపరర: రరమమబజమమ మనననమ ననడడ

100-88/7

భరస : నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10/21
వయసధస:31
లబ: ససస స
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61
RBE0137026
పపరర: మరగయమమ పసరరపప గమ

100-88/232

భరస : నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-21
వయసధస:68
లబ: ససస స
64
RBE0720649
పపరర: చచననకగశవవలక మననవనడడ

100-88/235

100-88/238

100-88/241

68
RBE1377697
పపరర: రరజజరరడడడ బబసరన

71
RBE1311646
పపరర: సడవబత శబకరశశటట

100-88/244

74
RBE0720664
పపరర: నరగసబహరరవవ జడడగమ

100-88/239

తబడడ:డ నరగసబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-25
వయసధస:49
లబ: పవ

77
RBE0636027
పపరర: ఆదదలకడమ జడడగమ

66
RBE1161629
పపరర: జజనయయ మనననబననన

100-88/242

69
RBE1744903
పపరర: రరణణ బబసరన

72
RBE0636001
పపరర: నరమల శబకరశశటట

100-88/245

75
RBE1096065
పపరర: అనధవరయమమమ వర

100-88/457

భరస : శశనధ
ఇబటట ననబ:10-26
వయసధస:36
లబ: ససస స
85
RBE0397752
పపరర: సరబబశవరరవవ మననబననన

78
RBE1096073
పపరర: హహమ ేదరరవ వర

100-88/465

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-26
వయసధస:42
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

86
RBE0588343
పపరర: శశనవరసరరవవ మననవనడడ

100-88/463

89
RBE0993346
పపరర: సససదదరరవప మనననమ ననడడ
తబడడ:డ వనబకటటసథరరల
ఇబటట ననబ:10-26-3
వయసధస:27
లబ: పవ

100-88/461

84
RBE0397737
పపరర: అపరపరరవవ మననవనడడ

100-88/464

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-26
వయసధస:49
లబ: పవ
100-88/466

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-26
వయసధస:42
లబ: పవ
100-88/468

100-88/458

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-26
వయసధస:47
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-26
వయసధస:44
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-26
వయసధస:40
లబ: పవ
88
RBE2176071
పపరర: రరణణ మననవవడడ

83
RBE0397729
పపరర: నదరరయణ మననవనడడ

100-88/246

తబడడ:డ కకటటశథర రరవవ వర
ఇబటట ననబ:10-25
వయసధస:28
లబ: పవ

తబడడ:డ అపపయయ మనననబననడడ
ఇబటట ననబ:10-25
వయసధస:20
లబ: పవ
100-88/462

100-88/243

తబడడ:డ కకటటశథర రరవవ వర
ఇబటట ననబ:10-25
వయసధస:46
లబ: ససస స

100-88/459 80
100-88/460 81
79
RBE1158121
RBE1979574
LHL3938768
పపరర: పడసనదనఆబజననయమలక జడడగమ
పపరర: వబశ శవరజ మహహష మనననబననడడ
పపరర: వనబకటటశథరరల మననవనడడ

82
RBE0136770
పపరర: సబపపరష మననవధద

100-88/240

భరస : కకమమర
ఇబటట ననబ:10-24
వయసధస:47
లబ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-25
వయసధస:44
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-25
వయసధస:28
లబ: పవ

100-88/237

భరస : రరజజ రరడడడ బబసరన
ఇబటట ననబ:10-22
వయసధస:58
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటనరగసబహ
ఇబటట ననబ:10-25
వయసధస:74
లబ: పవ
100-88/247

100-88/234

తబడడ:డ నదరరయణ మనననమమన
ఇబటట ననబ:10-21
వయసధస:29
లబ: పవ

తబడడ:డ పవనన రరవవ శబకరశశటట
ఇబటట ననబ:10-23
వయసధస:27
లబ: ససస స

తబడడ:డ కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-25
వయసధస:44
లబ: పవ
76
RBE2176063
పపరర: శశనవరసరరవవ జడడగమ

100-88/236

తబడడ:డ ఇనదనరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-22
వయసధస:63
లబ: పవ

తబడడ:డ ససతదరరమయయ
ఇబటట ననబ:10-23
వయసధస:49
లబ: పవ
73
LHL3937240
పపరర: నదగగశథరరరవవ వరర

65
RBE1161611
పపరర: రరజయలకడమ మనననబననన

63
RBE0720615
పపరర: రరమచబదడయయ మననవనడడ
తబడడ:డ జజనయయ
ఇబటట ననబ:10-21
వయసధస:69
లబ: పవ

తబడడ:డ నదరరయణ మనననమమన
ఇబటట ననబ:10-21
వయసధస:27
లబ: ససస స

భరస : చచననకగశవవలక
ఇబటట ననబ:10-21B
వయసధస:42
లబ: ససస స
70
RBE0850669
పపరర: పవనదనరరవవ శబకరశశటట

100-88/233

తబడడ:డ రరమచబదడయయ
ఇబటట ననబ:10-21
వయసధస:48
లబ: పవ

తబడడ:డ రరమచబదడయయ
ఇబటట ననబ:10-21
వయసధస:46
లబ: పవ
67
RBE2176006
పపరర: శవపరరథత మననవవడడ

62
RBE0397703
పపరర: నదరరయణ మననవనడడ

87
RBE1228932
పపరర: సససదద షపక

100-88/467

తబడడ:డ జజనధ షపక
ఇబటట ననబ:10-26
వయసధస:29
లబ: పవ
100-88/469

90
RBE1744713
పపరర: మనస మనననబననడక

100-88/470

భరస : శశశదద రరవవ మనననబననడక
ఇబటట ననబ:10-26-3
వయసధస:21
లబ: ససస స
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91
RBE1863976
పపరర: మమనస మనననబ ననేదడడ

100-88/471

భరస : సససదద రరవవ మనననబ ననేదడడ
ఇబటట ననబ:10-26-3
వయసధస:21
లబ: ససస స
94
RBE0136861
పపరర: కకమమరగ మననవధద

100-88/474

100-88/477

100-88/480

100-88/483

100-88/485

100-88/488

100-88/491

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-31
వయసధస:34
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

104
RBE2176048
పపరర: అబజమమ రబగగశశటట

107
RBE1745090
పపరర: వసబత రబగగశశటట

110
RBE0398057
పపరర: సరబబయయ పయమయవవల

113
RBE0636068
పపరర: శరయమమ మననవవడడ

100-88/494

116
LHL3947876
పపరర: ధనలకడమ వరర

100-88/484

119
RBE1863844
పపరర: అరరణ కకమమర వరర
తబడడ:డ కకటటశథరరరవవ వరర
ఇబటట ననబ:10-31
వయసధస:38
లబ: పవ

99
RBE1863935
పపరర: సరబబశవ రరవవ గగడడగమ

100-88/479

102
RBE1745025
పపరర: ధన లకడమ రబగగశశటట

100-88/482

105
RBE1722065
పపరర: చబదడ శశఖర రరడడడ రబగగశశటట

100-89/216

తబడడ:డ వనబకటటశథర రరవవ రబగగశశటట
ఇబటట ననబ:10-28
వయసధస:50
లబ: పవ
100-88/486

108
RBE1863885
పపరర: శశనవరసరరవవ మనననబ నడక

100-88/487

తబడడ:డ సరబబయయ మనననబ నడక
ఇబటట ననబ:10-29
వయసధస:27
లబ: పవ
100-88/489

111
RBE0398065
పపరర: శశనవరస రరవవ పససఆవవల

100-88/490

తబడడ:డ సరబబయయ
ఇబటట ననబ:10-29A
వయసధస:38
లబ: పవ
100-88/492

114
RBE0397042
పపరర: మబగమమ పబచదవవయల

100-88/493

భరస : సరబబయయ
ఇబటట ననబ:10-30
వయసధస:63
లబ: ససస స
100-88/495

భరస : కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-31
వయసధస:52
లబ: ససస స
100-88/497

100-88/476

భరస : చబదడ శశఖర పడసరద రబగగశశటట
ఇబటట ననబ:10-28
వయసధస:42
లబ: ససస స

భరస : సరబబయయ
ఇబటట ననబ:10-29B
వయసధస:44
లబ: ససస స

తబడడ:డ కకటటశథరరరవవ వరర
ఇబటట ననబ:10-31
వయసధస:42
లబ: పవ
118
RBE0590927
పపరర: సధహసపన వర

100-88/481

తబడడ:డ వనబకయయ
ఇబటట ననబ:10-29A
వయసధస:57
లబ: పవ

భరస : నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-29A
వయసధస:54
లబ: ససస స
115
LHL3937638
పపరర: శశనవరసరరవవ వరర

101
RBE1744887
పపరర: చబదడ శశఖర పడసరద రబగగశశటట

96
RBE1744838
పపరర: కవత కతస

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ గగడడగమ
ఇబటట ననబ:10-27
వయసధస:22
లబ: పవ

భరస : రవ గగపరల కపషష రబగగశశటట
ఇబటట ననబ:10-28-1
వయసధస:38
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-29/1
వయసధస:48
లబ: పవ
112
RBE0636050
పపరర: యశశదమమ మననవవడడ

100-88/478

భరస : వనబకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-28
వయసధస:64
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథర రరవవ రబగగశశటట
ఇబటట ననబ:10-28-1
వయసధస:44
లబ: పవ
109
RBE0398032
పపరర: సరబబయయ మననవనడడ

98
RBE1745173
పపరర: హరగష కతస

100-88/473

భరస : వనబకటటశథరరల కతస
ఇబటట ననబ:10-27
వయసధస:43
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథర రరవవ రబగగశశటట
ఇబటట ననబ:10-28
వయసధస:50
లబ: పవ

తబడడ:డ చబదడ శశఖర పడసరద రబగగశశటట
ఇబటట ననబ:10-28
వయసధస:25
లబ: పవ
106
RBE1745066
పపరర: రవ గగపరల కపషష రబగగశశటట

100-88/475

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల కతస
ఇబటట ననబ:10-27
వయసధస:24
లబ: పవ

భరస : పడసననబజననయమలక జడడగమ
ఇబటట ననబ:10-27-10
వయసధస:21
లబ: ససస స
103
RBE1745033
పపరర: సరయ కకరణ రబగగశశటట

95
RBE0636035
పపరర: నదగమణణ మననవవడడ

93
RBE0136739
పపరర: వసధబధర మననవధద
భరస : సరబబశవరరవవ
ఇబటట ననబ:10-26A
వయసధస:35
లబ: ససస స

భరస : అపరపరరవవ
ఇబటట ననబ:10-26A
వయసధస:45
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమయయ కతస
ఇబటట ననబ:10-27
వయసధస:48
లబ: పవ
100
RBE1863919
పపరర: నదగ తడవనణణ జడడగమ

100-88/472

తబడడ:డ నదరరయణ మమనననమమనడక
ఇబటట ననబ:10-26-4
వయసధస:20
లబ: ససస స

భరస : నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-26A
వయసధస:37
లబ: ససస స
97
RBE1744846
పపరర: వనబకటటశథరరల కతస

92
RBE1912716
పపరర: మమనక మమనననమమనడక

117
RBE0398081
పపరర: కకటటశథరరరవవ వరర

100-88/496

తబడడ:డ నదగయయ
ఇబటట ననబ:10-31
వయసధస:64
లబ: పవ
100-88/498

120
RBE1864057
పపరర: కనక నదగగశథరగ వర

100-88/499

భరస : అరరణ కకమమర వర
ఇబటట ననబ:10-31
వయసధస:33
లబ: ససస స
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121
RBE1864297
పపరర: జమమన రరణణ మరగశపపడడ

100-88/500

భరస : రవ చబదడ మరగశపపడడ
ఇబటట ననబ:10-32
వయసధస:55
లబ: ససస స
124
RBE1213065
పపరర: వనబకయయ కకమటట

100-88/502

100-88/505

100-88/508

100-88/510

100-88/513

100-88/516

100-88/519

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ కతదస కకట
ఇబటట ననబ:10-45
వయసధస:38
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

134
RBE1237818
పపరర: కకటయయ దదసరగ

137
RBE0872630
పపరర: రబగయయ నలబ

140
RBE0397034
పపరర: రమణ పవననపవల

143
RBE2176089
పపరర: ఆదదలకడమ సరగగ

100-88/522

146
RBE0993049
పపరర: సరమమమజయబ కటటటకకట

100-88/511

149
RBE0636076
పపరర: లకమమమ కటటటకకట
భరస : నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-45-A
వయసధస:65
లబ: ససస స

129
RBE0398123
పపరర: నదగగశథరరరవవ పససఆవవల

100-88/507

132
LHL3947447
పపరర: సధబబమమ పససఆవవల

100-88/509

135
RBE0398149
పపరర: సరబబశవరరవవ పయమయవవల

100-88/512

తబడడ:డ గమరవయయ
ఇబటట ననబ:10-41
వయసధస:54
లబ: పవ
100-88/514

138
RBE1311331
పపరర: నదగ మలలల శథరగ పయమయవవల

100-88/515

భరస : పసడమమసథర రరవవ పయమయవవల
ఇబటట ననబ:10-41
వయసధస:30
లబ: ససస స
100-88/517

141
RBE1810696
పపరర: ఆదద లకడమ మనననబ ననేదడడ

100-88/518

భరస : వనబకట నదరరయణ మనననబ ననేదడడ
ఇబటట ననబ:10-42
వయసధస:29
లబ: ససస స
100-88/520

144
RBE0399642
పపరర: వనబకటటశథరరల పప ననపపల

100-88/521

తబడడ:డ మలల యయ
ఇబటట ననబ:10-45
వయసధస:43
లబ: పవ
100-88/523

భరస : వనబకట నరసయయ
ఇబటట ననబ:10-45
వయసధస:32
లబ: ససస స
100-88/525

100-88/504

భరస : నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-36A
వయసధస:41
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-43
వయసధస:51
లబ: ససస స

తబడడ:డ చబదడయయ
ఇబటట ననబ:10-45
వయసధస:69
లబ: పవ
148
RBE1049791
పపరర: వనబకట నరసయయ కతదస కకట

100-89/432

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-42
వయసధస:38
లబ: ససస స

తబడడ:డ పవలల యయ సరగగ
ఇబటట ననబ:10-43
వయసధస:58
లబ: పవ
145
RBE0588418
పపరర: నరసపబహరరవవ కటటటకకట

131
RBE1722206
పపరర: పవనకళళయణ పయమయవవల

126
RBE0851261
పపరర: సతయవత తగరల

తబడడ:డ వనబకయయ
ఇబటట ననబ:10-35/2
వయసధస:39
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకయయ
ఇబటట ననబ:10-41
వయసధస:52
లబ: పవ

భరస : సరబబశవరరవవ పయమయవవల
ఇబటట ననబ:10-41
వయసధస:47
లబ: ససస స
142
RBE1532597
పపరర: చన వనబకటటశథరరల సరగగ

100-88/506

తబడడ:డ కకటయయ దదసరగ
ఇబటట ననబ:10-40
వయసధస:81
లబ: పవ

తబడడ:డ సరబబశవరరవవ
ఇబటట ననబ:10-41
వయసధస:36
లబ: పవ
139
RBE1311414
పపరర: కకశషషవనణణ పయమయవవల

128
LHL3937786
పపరర: మహనరరవవ పససఆవవల

100-85/227

భరస : చబదడ శశఖర
ఇబటట ననబ:10-35
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ మహన రరవవ పయమయవవల
ఇబటట ననబ:10-35B
వయసధస:22
లబ: పవ

భరస : కకటయయ దదసరగ
ఇబటట ననబ:10-40
వయసధస:77
లబ: ససస స
136
RBE0398172
పపరర: పరమమశథరరరవవ పససఆవవల

100-88/503

తబడడ:డ వనబకయయ
ఇబటట ననబ:10-35/2
వయసధస:49
లబ: పవ

భరస : మహనరరవవ
ఇబటట ననబ:10-35B
వయసధస:44
లబ: ససస స
133
RBE1237800
పపరర: ఆదచమమ దదసరగ

125
RBE0398107
పపరర: శశఖరరరవవ తగల

123
RBE1441344
పపరర: కకమమరగ కకమటట
భరస : వనబకయయ కకమటట
ఇబటట ననబ:10-33
వయసధస:44
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-34
వయసధస:36
లబ: పవ

తబడడ:డ నదగగశథర రరవవ పయమయవవల
ఇబటట ననబ:10-35/1
వయసధస:23
లబ: పవ
130
LHL3947462
పపరర: లకడమ పససఆవవల

100-88/501

తబడడ:డ మలల యయ మరగశపపడడ
ఇబటట ననబ:10-32
వయసధస:57
లబ: పవ

తబడడ:డ చనన మలల యయ కకమటట
ఇబటట ననబ:10-33
వయసధస:50
లబ: పవ
127
RBE1540541
పపరర: రరమకపషష పయమయవవల

122
RBE1864313
పపరర: రవ చబదడపస
డ రద మరగశపపడడ

147
RBE0993072
పపరర: శశనదధ గరగకపరటట

100-88/524

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-45
వయసధస:38
లబ: పవ
100-88/526

150
RBE0993288
పపరర: లమల మనమమరళ

100-88/527

తబడడ:డ మహర లమల
ఇబటట ననబ:10-45F
వయసధస:46
లబ: పవ
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151
LHL3938420
పపరర: ఆబజననయమలక బతత
స ల

100-88/528

తబడడ:డ వరరసరథమ
ఇబటట ననబ:10-46
వయసధస:72
లబ: పవ
154
LHL3938602
పపరర: మహమమద రఫస షపక

100-88/531

155
RBE1863810
పపరర: శశనవరసరరవవ పయమయవవల

100-88/534

158
RBE1098723
పపరర: శశ అనతద మమతదయల

తబడడ:డ మమకకబటట బబ డడడ
ఇబటట ననబ:10/48-1
వయసధస:33
లబ: పవ

161
RBE1098608
పపరర: రమమశ రరడడడ మమలకకకరగ

భరస : నరసపబహరరవవ కరకకమమనధ
ఇబటట ననబ:10-49
వయసధస:41
లబ: ససస స

తబడడ:డ మలల కరరరరనరరవవ
ఇబటట ననబ:10-49
వయసధస:26
లబ: పవ
169
RBE1454412
పపరర: దదథరకరనదథ శలబ

100-85/228

100-88/547

తబడడ:డ శవరరమయయ
ఇబటట ననబ:10-52
వయసధస:56
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-88/540

170
RBE0587907
పపరర: శశనవరస శలబ

173
RBE0395962
పపరర: సససదమమ పససఆవవల

100-88/550

176
RBE0873372
పపరర: సదద శవవడడ పససయమవవల

100-88/543

179
RBE0873091
పపరర: శవ రరమ కకబడడమమటల
తబడడ:డ సధబబబ రరవవ
ఇబటట ననబ:10-53
వయసధస:28
లబ: పవ

159
RBE1540517
పపరర: పడశరబత కరనధకకలకల

100-88/536

162
RBE1098616
పపరర: నరగశ రరడడడ మమలకకకరగ

100-88/538

తబడడ:డ పపరగ రరడడడ మమలకకకరగ
ఇబటట ననబ:10-48 NARAYANAPURAM
వయసధస:35
లబ: పవ
100-88/541
165
RBE1213750
పపరర: మలల కరరరరన రరవవ కరకకమమనధ

100-88/544
168
RBE1540590
పపరర: దధరర వజయ నగగష కరకకమమనధ

తబడడ:డ నరసపబహ రరవవ కరకకమమనధ
ఇబటట ననబ:10-49
వయసధస:21
లబ: పవ
100-88/545

171
RBE0636100
పపరర: లబగమమ శలబ

100-88/546

భరస : కకటటనరసయయ
ఇబటట ననబ:10-50
వయసధస:49
లబ: ససస స
100-88/548

174
RBE0398214
పపరర: శశనవరసరరవవ పససఆవవల

100-88/549

తబడడ:డ గమరవయయ
ఇబటట ననబ:10-51
వయసధస:49
లబ: పవ
100-88/551

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ
ఇబటట ననబ:10-52
వయసధస:30
లబ: పవ
100-88/553

100-88/533

తబడడ:డ నరసపబహ రరవవ కరకకమమనధ
ఇబటట ననబ:10-49
వయసధస:51
లబ: పవ

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-51
వయసధస:42
లబ: ససస స

భరస : సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-51
వయసధస:49
లబ: ససస స
178
RBE2176105
పపరర: సధబబబరరవవ కకబడడమమటల

100-88/537

తబడడ:డ కకటట నరసయయ
ఇబటట ననబ:10-50
వయసధస:33
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-50
వయసధస:54
లబ: పవ
175
RBE0636118
పపరర: కకశషషకకమమరగ కకబడడమమటల

167
RBE1540582
పపరర: దధరర నరగష కరకకమమనధ

156
RBE0397075
పపరర: సధబబమమ మమలకకకరగ

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ కరనధకకలకల
ఇబటట ననబ:10-48
వయసధస:23
లబ: పవ

తబడడ:డ నరసపబహ రరవవ కరకకమమనధ
ఇబటట ననబ:10-49
వయసధస:23
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటట నరసయయ శలబ
ఇబటట ననబ:10-50
వయసధస:26
లబ: పవ
172
RBE2176097
పపరర: కకటటనరసయయ శలబ

100-88/535

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ కరకకమమనధ
ఇబటట ననబ:10-49
వయసధస:50
లబ: పవ
100-88/542

100-88/530

భరస : పసరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-47
వయసధస:53
లబ: ససస స

తబడడ:డ పపరగ రరడడడ మమలకకకరగ
ఇబటట ననబ:10-48 NARAYANAPURAM
వయసధస:29
లబ: పవ

100-88/539 164
163
RBE1049825
RBE1049858
పపరర: నదగవనబకట కకమమరగ కరకకమమనధ
పపరర: నరసపబహరరవవ కరకకమమనధ

166
RBE1377689
పపరర: నరగబదడ కరకకమమనధ

100-88/532

భరస : నరసపబహ మమరగస మమతదయల
ఇబటట ననబ:10-48
వయసధస:37
లబ: ససస స
100-88/8

153
RBE0636084
పపరర: శశలత రరమమమన
భరస : నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-46
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ సరబబయయ పయమయవవల
ఇబటట ననబ:10-46-1
వయసధస:39
లబ: పవ

తబడడ:డ రరమమరరవవ మమతదయల
ఇబటట ననబ:10-48
వయసధస:42
లబ: పవ
160
RBE1863984
పపరర: వనబకట సతష బబ డడడ

100-88/529

తబడడ:డ గమరరవవలక
ఇబటట ననబ:10-46
వయసధస:35
లబ: పవ

తబడడ:డ జమమల సససదద
ఇబటట ననబ:10-46/1
వయసధస:44
లబ: పవ
157
RBE1098715
పపరర: నరసపబహ మమరగస మమతదయల

152
RBE0587790
పపరర: నరసపబహరరవవ రరబదదన

177
RBE0873380
పపరర: వనబకటటశథరరల పససయమవవల

100-88/552

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ
ఇబటట ననబ:10-52
వయసధస:28
లబ: పవ
100-88/554

180
RBE1311513
పపరర: మమనకనయక కకబడడమమటల

100-88/555

తబడడ:డ సధబబబరరవవ కకబడడమమటల
ఇబటట ననబ:10-53
వయసధస:27
లబ: ససస స
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181
RBE0873349
పపరర: సససదద వల షపక

100-88/556

తబడడ:డ చన జజనధ
ఇబటట ననబ:10-54
వయసధస:38
లబ: పవ
184
RBE0636126
పపరర: ఆషర షపక

100-88/559

100-88/562

100-88/565

100-88/568

100-74/233

100-88/573

100-88/576

భరస : రరమమమరగస తచలనదకకల
ఇబటట ననబ:10/63
వయసధస:60
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
RBE1311851
పపరర: నరగష కకమమర వనమమల

197
RBE1398016
పపరర: సతష కపషష వనమమల

200
LHL2690105
పపరర: మలల ఖమరరరనరరవవ కరరలపరటట

203
RBE0636159
పపరర: కవత కరరలపరటట

100-88/579

206
RBE2176139
పపరర: శశనవరస కరరలపరటట

100-88/569

209
RBE0959587
పపరర: రరమకకశషష పడసరద తచలనదకకళ
తబడడ:డ రరమమమరగస తచలనదకకళ
ఇబటట ననబ:10/63
వయసధస:41
లబ: పవ

189
LHL2693968
పపరర: జజయత వనమమల

100-88/564

192
RBE1115659
పపరర: సరయ కకరణ వనమమల

100-88/567

195
RBE2176113
పపరర: నరగశ కకమమర ఏమమలమ

100-88/570

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-57
వయసధస:46
లబ: పవ
100-88/571

198
RBE1398024
పపరర: ఉమమ మహహశథరగ వనమమల

100-88/572

తబడడ:డ తరరమమలకకమమర వనమమల
ఇబటట ననబ:10-59
వయసధస:29
లబ: ససస స
100-88/574

201
LHL3947991
పపరర: కకమమరగ కరలపరటట

100-88/575

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-62
వయసధస:44
లబ: ససస స
100-88/577

204
RBE1061712
పపరర: షరఫప షపక

100-88/578

తబడడ:డ అబమమల సలమబ షపక
ఇబటట ననబ:10-62
వయసధస:28
లబ: పవ
100-88/580

తబడడ:డ రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-62
వయసధస:47
లబ: పవ
100-88/9

100-88/561

తబడడ:డ నరగశ కకమమర వనమమల
ఇబటట ననబ:10-57
వయసధస:27
లబ: పవ

భరస : మలలల శథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-62
వయసధస:38
లబ: ససస స

తబడడ:డ సససస సరహహబ షపక
ఇబటట ననబ:10-62
వయసధస:54
లబ: పవ
208
RBE0395988
పపరర: అనబతలకడమ తచలనదకకల

100-88/566

తబడడ:డ రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-62
వయసధస:44
లబ: పవ

భరస : రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-62
వయసధస:69
లబ: ససస స
205
RBE1098897
పపరర: అబమమల సలమబ షపక

191
RBE1115642
పపరర: నరసపబహరరవవ వనమమల

186
RBE0636142
పపరర: రసనలబ షపక

భరస : సధరగశకమమర
ఇబటట ననబ:10-57
వయసధస:43
లబ: ససస స

తబడడ:డ తరరమమలకకమమర వనమమల
ఇబటట ననబ:10-59
వయసధస:28
లబ: పవ

తబడడ:డ నరసపబహ రరవవ వనమల
ఇబటట ననబ:10-59
వయసధస:55
లబ: పవ
202
LHL3948049
పపరర: జయలకడమ కరరలపరటట

100-88/563

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ వనమమల
ఇబటట ననబ:10-57
వయసధస:50
లబ: పవ

భరస : పరప రరవవ తమమశశటట
ఇబటట ననబ:10-59
వయసధస:34
లబ: ససస స
199
RBE2176121
పపరర: తరరమల కకమమర వనమల

188
LHL2691723
పపరర: అరరణ కకమమరగ వనమల

100-88/558

భరస : జజనధ
ఇబటట ననబ:10-55
వయసధస:64
లబ: ససస స

తబడడ:డ సధబబయయ వనమమల
ఇబటట ననబ:10-57
వయసధస:74
లబ: పవ

తబడడ:డ నరగశ కకమమర వనమమల
ఇబటట ననబ:10-57
వయసధస:28
లబ: పవ
196
RBE1853746
పపరర: ఆదదలకడమ తమమశశటట

100-88/560

భరస : తరరమల కకమమర వనమల
ఇబటట ననబ:10-57
వయసధస:55
లబ: ససస స

భరస : నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-57
వయసధస:69
లబ: ససస స
193
RBE1115667
పపరర: మణణ దదప వనమమల

185
RBE0636134
పపరర: సలమమ షపక

183
RBE0588673
పపరర: జజన సరహహబ షపక
తబడడ:డ మమలమ సరహహబ
ఇబటట ననబ:10-55
వయసధస:73
లబ: పవ

భరస : సససదదవల
ఇబటట ననబ:10-55
వయసధస:33
లబ: ససస స

భరస : సధరగశకమమర
ఇబటట ననబ:10-57
వయసధస:45
లబ: ససస స
190
LHL2693976
పపరర: మబగమమ వనమమల

100-88/557

తబడడ:డ జజనదసహహబ
ఇబటట ననబ:10-55
వయసధస:42
లబ: పవ

భరస : మసరసన వల
ఇబటట ననబ:10-55
వయసధస:37
లబ: ససస స
187
LHL2691707
పపరర: కకటటశథరగ వనమమల

182
LHL2693307
పపరర: మసరసనవల షపక

207
RBE2176147
పపరర: రరమమరరవవ కరరలపరటట

100-88/581

తబడడ:డ నదగయయ
ఇబటట ననబ:10-62
వయసధస:71
లబ: పవ
100-88/10

210
RBE2176154
పపరర: రరమమమరగస తచలనదకకల

100-88/11

తబడడ:డ బసవయయ తచలనదకకల
ఇబటట ననబ:10/63
వయసధస:64
లబ: పవ
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211
RBE1098905
పపరర: మమబమల షపక

100-88/582

భరస : అబమమల సలమబ షపక
ఇబటట ననబ:10-63
వయసధస:49
లబ: ససస స
214
RBE0801886
పపరర: యయహషతవ కకమమమ

100-88/585

తబడడ:డ దదనయయలక
ఇబటట ననబ:10-64
వయసధస:29
లబ: పవ
217
RBE1744937
పపరర: శవ కకమమర దదసరగ

100-88/588

100-88/591

తబడడ:డ భబసకర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-68
వయసధస:30
లబ: పవ
226
RBE0665869
పపరర: నదగగశథరరరవవ కకలమల

100-88/598

100-85/229

100-88/601

తబడడ:డ వనబకట నరసయయ కనపరగస
ఇబటట ననబ:10-70
వయసధస:29
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-88/589

221
RBE0396002
పపరర: ససతదరరవమమ తచలనదకకల

224
RBE0724021
పపరర: ఉమమ చదపరరల

227
RBE0636209
పపరర: భబరత చబదద

230
RBE1863117
పపరర: రరమయయ వనదధల

233
RBE0588764
పపరర: సససదద రరవవ పసధపవలలటట

100-88/604

236
RBE0724039
పపరర: సససదమమ షపక

100-88/592

239
LHL3948767
పపరర: శరరద ఒబటటరర
భరస : కకటటరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-71
వయసధస:58
లబ: ససస స

219
RBE0398289
పపరర: సతయనదరరయణ తచలబబకకల

100-88/590

222
RBE0591305
పపరర: కలమయణణ తచలనదకకల

100-88/594

భరస : పడతదప కకమమర
ఇబటట ననబ:10-67
వయసధస:39
లబ: ససస స
100-88/596

225
RBE0993528
పపరర: భబసకరరవవ చదపరరల

100-88/597

తబడడ:డ చలపతరరవప
ఇబటట ననబ:10-68
వయసధస:56
లబ: పవ
100-88/599

228
RBE0658120
పపరర: చబదద రమమష

100-88/600

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-69
వయసధస:50
లబ: పవ
100-86/241

231
RBE1863125
పపరర: ఈశథరమమ వనదధల

100-86/242

భరస : రరమయయ వనదధల
ఇబటట ననబ:10-70
వయసధస:70
లబ: ససస స
100-88/602

234
RBE0636217
పపరర: ఆలబబ షపక

100-88/603

తబడడ:డ ఖమదర మసరసన
ఇబటట ననబ:10-70
వయసధస:35
లబ: ససస స
100-88/605

భరస : ఖమదర మసరసన
ఇబటట ననబ:10-70
వయసధస:39
లబ: ససస స
100-88/607

100-88/587

తబడడ:డ బసవయయ
ఇబటట ననబ:10-65
వయసధస:77
లబ: పవ

తబడడ:డ ఖమదర మసరసన పసధపవలలటట
ఇబటట ననబ:10-70
వయసధస:39
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకట నరసయయ కనపరగస
ఇబటట ననబ:10-70
వయసధస:31
లబ: పవ
238
RBE1237636
పపరర: లకడమ నదరరయణ కనపరగస

218
LHL3938503
పపరర: బసవయయ తచలబబకకల

100-88/584

భరస : కకశశర వలల బభభటల
ఇబటట ననబ:10-64
వయసధస:36
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకయయ వనదధల
ఇబటట ననబ:10-70
వయసధస:76
లబ: పవ

భరస : సససదద రరవవ పసధపవలలటట
ఇబటట ననబ:10-70
వయసధస:38
లబ: ససస స
235
RBE0723882
పపరర: ఆబజననయమలక కనపరగస

216
RBE1098780
పపరర: సరథత వలల బభభటల

100-88/586

భరస : రమమష
ఇబటట ననబ:10-69
వయసధస:45
లబ: ససస స

భరస : వనబకట నరసయయ కనపరగస
ఇబటట ననబ:10-70
వయసధస:49
లబ: ససస స
232
LHL3948759
పపరర: రమమదదవ పసధపవలలటట

215
RBE1096289
పపరర: కకశశర కకమమర వలల బభభటల

తబడడ:డ భబసకర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-68
వయసధస:50
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-68/1
వయసధస:55
లబ: పవ
229
RBE1441377
పపరర: పదమ కనపరగస

భరస : కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-64
వయసధస:39
లబ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-66
వయసధస:65
లబ: ససస స
100-88/595

213
RBE0636175
పపరర: రగణమకలకడమ వలల బబ తల

భరస : రరమ కకటటశథర రరవవ వలల బభభటల
ఇబటట ననబ:10-64
వయసధస:63
లబ: ససస స

తబడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-65
వయసధస:44
లబ: పవ

తబడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-65
వయసధస:47
లబ: పవ
223
RBE0723874
పపరర: సరయ శవ పడసరద చదపరరల

100-88/583

తబడడ:డ రరమకకటటసథరరరరవ వలల బభభటల
ఇబటట ననబ:10-64
వయసధస:40
లబ: పవ

తబడడ:డ బబలయయ దదసరగ
ఇబటట ననబ:10-64
వయసధస:49
లబ: పవ
220
RBE0587949
పపరర: పడతదప కకమమర తచలబబకకల

212
RBE0636167
పపరర: రరజగశథరగ వలల బభభటల

237
RBE1237628
పపరర: సథపన కనపరగస

100-88/606

భరస : లకడమ నదరరయణ కనపరగస
ఇబటట ననబ:10-70
వయసధస:27
లబ: ససస స
100-88/608

240
RBE0590885
పపరర: హహమబతకకమమరగ ఒబటటరర

100-88/609

భరస : కకటటరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-71
వయసధస:42
లబ: ససస స
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241
RBE0850297
పపరర: రబజత కకమమర వవబటటరర

100-88/610

తబడడ:డ కకటటరరడడడ వవబటటరర
ఇబటట ననబ:10-71/1
వయసధస:34
లబ: పవ
244
RBE1096131
పపరర: మమధవ రరడడ కబదధల

100-88/613

100-88/616

100-88/751

100-88/754

100-88/757

100-88/760

100-88/763

తబడడ:డ బబలయయ తరరమలకకబడ
ఇబటట ననబ:10-81
వయసధస:73
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

254
LHL2692556
పపరర: ఆదదనదరరయణ కకట

257
RBE0636225
పపరర: అననపపరష బబ డడడ

260
LHL2692622
పపరర: వనబకట నరసమమ కకటబ

263
RBE1213594
పపరర: వరబడహమబ ఇమమడడశశటట

100-88/766

266
RBE1661610
పపరర: సరయ ఇమమడడశశటట

100-88/755

269
RBE1159293
పపరర: ధనలకడమ బటడగమబట
భరస : శశనవరస రరవవ బటడగమబట
ఇబటట ననబ:10-81
వయసధస:34
లబ: ససస స

249
LHL3948932
పపరర: సరగజనమమ గజవలల

100-88/750

252
RBE1863703
పపరర: కపషష సరథమ గజవనలల

100-88/753

255
LHL2693505
పపరర: ససతదరరవమమ కకకకళళ

100-88/756

భరస : రరమకకటయయ
ఇబటట ననబ:10-77
వయసధస:59
లబ: ససస స
100-88/758

258
RBE0636233
పపరర: సడవబత బబ డడడ

100-88/759

తబడడ:డ కపషష మమరగస బబ డడడ
ఇబటట ననబ:10-77
వయసధస:34
లబ: ససస స
100-88/761

261
RBE1213511
పపరర: ఈశథరమమ ఇమమడడశశటట

100-88/762

తబడడ:డ వరబడహమబ ఇమమడడశశటట
ఇబటట ననబ:10-78
వయసధస:27
లబ: ససస స
100-88/764

264
RBE1213636
పపరర: అశశక ఇమమడడశశటట

100-88/765

తబడడ:డ వరబడహమబ ఇమమడడశశటట
ఇబటట ననబ:10-79
వయసధస:27
లబ: పవ
100-88/767

తబడడ:డ వర బడహమబ ఇమమడడశశటట
ఇబటట ననబ:10-79
వయసధస:23
లబ: పవ
100-74/234

100-88/615

తబడడ:డ మధధసనధన రరవవ గజవనలల
ఇబటట ననబ:10-73
వయసధస:20
లబ: పవ

తబడడ:డ బడహమయయ ఇమమడడశశటట
ఇబటట ననబ:10-79
వయసధస:51
లబ: పవ

తబడడ:డ వరబడహమబ ఇమమడడశశటట
ఇబటట ననబ:10-79
వయసధస:30
లబ: ససస స
268
RBE1853209
పపరర: సధబబ రరవవ తరరమలకకబడ

100-88/752

భరస : ఆదదనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-78
వయసధస:76
లబ: ససస స

భరస : వరబడహమబ ఇమమడడశశటట
ఇబటట ననబ:10-79
వయసధస:47
లబ: ససస స
265
RBE1213669
పపరర: ఈశథరమమ ఇమమడడశశటట

251
RBE1540509
పపరర: గగతదబజల గజవనల

246
RBE0992751
పపరర: శవమమ కకలమ

భరస : నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-73
వయసధస:66
లబ: ససస స

భరస : కపషష మమరగస
ఇబటట ననబ:10-77
వయసధస:53
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదగయయ
ఇబటట ననబ:10-77
వయసధస:61
లబ: పవ
262
RBE1213560
పపరర: భబగయలకడమ ఇమమడడశశటట

100-82/710

తబడడ:డ యదయయ
ఇబటట ననబ:10-76
వయసధస:81
లబ: పవ

తబడడ:డ కపషష మమరగస బబ డడడ
ఇబటట ననబ:10-77
వయసధస:32
లబ: ససస స
259
RBE0665885
పపరర: కపషషమమరగస బబ డడడ

248
RBE2521847
పపరర: మధధ సనధన రరవవ గజవనలల

100-88/612

భరస : నవ జజయతరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-72/2
వయసధస:59
లబ: ససస స

తబడడ:డ మధధసనదన రరవవ గజవనల
ఇబటట ననబ:10-73
వయసధస:23
లబ: ససస స

తబడడ:డ మటట యయ
ఇబటట ననబ:10-73
వయసధస:74
లబ: పవ
256
RBE0591271
పపరర: ననసనషర బబ డడడ

100-88/614

తబడడ:డ నరసపబహ రరవవ గజవనలల
ఇబటట ననబ:10-73
వయసధస:48
లబ: పవ

భరస : మధధసనధనరరవవ గజవనలల
ఇబటట ననబ:10-73
వయసధస:44
లబ: ససస స
253
RBE2176170
పపరర: నరగసబహరరవవ గజవనలల

245
RBE1096149
పపరర: శశషమమ కబదధల

243
RBE1096123
పపరర: ససమయ శశ కబదధల
తబడడ:డ సపవర రరడడ కబదధల
ఇబటట ననబ:10-71A
వయసధస:27
లబ: ససస స

భరస : సపవర రరడడడ కబదధల
ఇబటట ననబ:10-71A
వయసధస:48
లబ: ససస స

తబడడ:డ లకకమరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-72/2
వయసధస:68
లబ: పవ
250
RBE1154640
పపరర: ధనలకడమ గజవనలల

100-88/611

తబడడ:డ రరమ రరడడ కబదధల
ఇబటట ననబ:10-71A
వయసధస:53
లబ: పవ

తబడడ:డ సపవర రరడడడ కబదధల
ఇబటట ననబ:10-71A
వయసధస:30
లబ: పవ
247
RBE0992777
పపరర: నవజజయత రరడడడ కకలమ

242
RBE1096115
పపరర: సపవర రరడడడ కబదధల

267
RBE1810779
పపరర: రహమతతలమలల షపక

100-88/768

తబడడ:డ బకన పసదమ వల షపక
ఇబటట ననబ:10-79
వయసధస:40
లబ: పవ
100-88/769

270
RBE1159301
పపరర: శశనవరస రరవవ బటడగమబట

100-88/770

తబడడ:డ సధబబబరరవవ బటడగమబట
ఇబటట ననబ:10-81
వయసధస:38
లబ: పవ
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271
RBE1237651
పపరర: సపమమమ బటడగమబట

100-88/771

భరస : నరసపబహ రరవవ బటడగమబట
ఇబటట ననబ:10-81
వయసధస:63
లబ: ససస స
274
RBE1853282
పపరర: లకడమ తరరమలకకబడ

272
RBE1237693
పపరర: దధరర రరవవ తరరమలకకబడ
తబడడ:డ సధబబరరవవ తరరమలకకబడ
ఇబటట ననబ:10-81
వయసధస:30
లబ: పవ

100-74/235

275
LHL3948619
పపరర: శవనదగమలక కకట

భరస : దధరరర రరవవ తరరమలకకబడ
ఇబటట ననబ:10-81 ANJANAPURAM
వయసధస:24
లబ: ససస స

భరస : నదగరరజ
ఇబటట ననబ:10-82
వయసధస:35
లబ: ససస స

277
LHL3938511
పపరర: నదగ రరజ కకటబ

278
RBE1453760
పపరర: వనల వర

100-88/776

తబడడ:డ అమరయయ
ఇబటట ననబ:10-82/6
వయసధస:42
లబ: పవ
280
RBE0720391
పపరర: ఏడడకకబడలక వరర

100-88/778

100-88/781

100-88/784

100-88/789

100-88/790

తబడడ:డ దదద సరహహబ షపక
ఇబటట ననబ:10-88
వయసధస:33
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-88/779

290
RBE0396010
పపరర: బబల సరగజన ఆళళళ

293
RBE2176220
పపరర: కకటటశథరరరవవ వరర

100-88/793

296
RBE1213792
పపరర: పదమ కకలమ

100-88/782

299
RBE1810720
పపరర: లకడమ వర
భరస : చబదడశశఖర వర
ఇబటట ననబ:10-88
వయసధస:22
లబ: ససస స

279
RBE0720383
పపరర: చన కకటటశథర రరవవ వరర

100-88/777

282
RBE0263012
పపరర: లకడమ ససజనయ పసరరమమళల

100-88/780

285
RBE0850503
పపరర: నదగరరజ కకమమర పసరరమమళల

100-88/783

తబడడ:డ రరమమమరగస పసరరమమళల
ఇబటట ననబ:10-84
వయసధస:37
లబ: పవ
100-88/785

288
RBE2176204
పపరర: మకకబటట బబ డడడ

100-88/788

తబడడ:డ సనరయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-84-1
వయసధస:54
లబ: పవ
100-88/786

291
RBE0398354
పపరర: వనబకటటశథరరల ఆళళళ

100-88/787

తబడడ:డ నదగయయ
ఇబటట ననబ:10-84/B
వయసధస:73
లబ: పవ
100-88/791

294
RBE0993197
పపరర: ధనలకడమ సరథమ

100-88/792

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-87
వయసధస:42
లబ: ససస స
100-88/794

భరస : జగనదనథరరడడడ కకలమ
ఇబటట ననబ:10-87/1
వయసధస:51
లబ: ససస స
100-88/796

100-88/775

తబడడ:డ రరమమమరగస పసరరమమళల
ఇబటట ననబ:10-84
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-86
వయసధస:53
లబ: పవ

తబడడ:డ హనధమబతరరవవ సరథమ
ఇబటట ననబ:10-87
వయసధస:51
లబ: పవ
298
RBE1096255
పపరర: మసరసన వరల షపక

287
RBE1864107
పపరర: జతదబదడ పడసరద అలల

276
LHL3948627
పపరర: సధబబమమ కకటబ

తబడడ:డ పసద వరయయ
ఇబటట ననబ:10-83
వయసధస:55
లబ: పవ

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-84/B
వయసధస:61
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-85
వయసధస:37
లబ: పవ
295
RBE1532621
పపరర: శశనవరసరరవవ సరథమ

100-74/236

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల అలల
ఇబటట ననబ:10-84/1
వయసధస:21
లబ: పవ

భరస : మమకకబటట
ఇబటట ననబ:10-84A
వయసధస:53
లబ: ససస స
292
RBE0850719
పపరర: గగపప నదళబ

284
RBE0398347
పపరర: రరమమమరగస పసరరమమళల

100-88/773

భరస : అమరయయ
ఇబటట ననబ:10-82
వయసధస:66
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదగ భమషణబ
ఇబటట ననబ:10-84
వయసధస:56
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల అలల
ఇబటట ననబ:10-84
వయసధస:20
లబ: పవ
289
RBE2176212
పపరర: నదగలకడమ బబ డడడ

100-88/774

తబడడ:డ ఏడడ కకబడలక వర
ఇబటట ననబ:10-83
వయసధస:23
లబ: ససస స

భరస : రరమమరగస
ఇబటట ననబ:10-84
వయసధస:56
లబ: ససస స
286
RBE1810738
పపరర: జతదబదడ పడసరద అలల

281
RBE1864156
పపరర: వనల వర

273
RBE2176196
పపరర: హనధమమయమమ ఆనబ
భరస : రరఘవరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-81
వయసధస:79
లబ: ససస స

భరస : ఏడడకకబడలక వర
ఇబటట ననబ:10-83
వయసధస:25
లబ: ససస స

తబడడ:డ చన కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-83
వయసధస:32
లబ: పవ
283
RBE0397166
పపరర: రమమదదవ పసరరమమళల

100-88/772

297
RBE0636258
పపరర: రమణ అనససటట

100-88/795

భరస : శశనధ
ఇబటట ననబ:10-88
వయసధస:35
లబ: ససస స
100-88/797

300
RBE1864255
పపరర: అనధరరధ కకట

100-88/800

భరస : మణణకకమమర కకట
ఇబటట ననబ:10-88-1
వయసధస:23
లబ: ససస స
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301
LHL3937711
పపరర: రరజశశఖర చబతదల

100-88/798

తబడడ:డ శబకరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-88/2
వయసధస:47
లబ: పవ
304
LHL3948825
పపరర: లకకమతదయమరమమ చబత

100-88/802

100-88/805

100-88/808

100-88/811

100-88/814

100-88/817

100-88/820

తబడడ:డ కకబడలక
ఇబటట ననబ:10-92
వయసధస:32
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

314
LHL3937653
పపరర: నదగమర షపక

317
RBE0665901
పపరర: కకరణ కకమమర అబబటట

320
RBE1160936
పపరర: చచబచయయ కకటటట

323
RBE0874545
పపరర: ఖమశబ షపక

100-88/822

326
LHL3937448
పపరర: కకబడలక పయమయవవల

100-88/812

329
RBE0588830
పపరర: బడహమయయ కకట
తబడడ:డ సధబబయయ
ఇబటట ననబ:10-93/1
వయసధస:52
లబ: పవ

309
RBE1312305
పపరర: అశశక సససదధల

100-88/807

312
RBE1397919
పపరర: వనబకటటశథరరల అబబటట

100-88/810

315
LHL3948692
పపరర: సససదదబ షపక

100-88/813

భరస : కరగమమలమల
ఇబటట ననబ:10-89A
వయసధస:37
లబ: ససస స
100-88/815

318
RBE1222793
పపరర: మటట యయ అబబటట

100-88/816

తబడడ:డ ససతదరరమయయ అబబటట
ఇబటట ననబ:10-90
వయసధస:58
లబ: పవ
100-88/818

321
LHL3937661
పపరర: నసరథఅల షపక

100-88/819

తబడడ:డ ననననసర షపక
ఇబటట ననబ:10-91/1
వయసధస:79
లబ: పవ
100-88/823

324
RBE1311554
పపరర: సధలమసనద షపక

100-88/821

భరస : మహబమబ బబషర షపక
ఇబటట ననబ:10-91/2
వయసధస:26
లబ: ససస స
100-88/824

తబడడ:డ వనబకయయ
ఇబటట ననబ:10-92
వయసధస:52
లబ: పవ
100-88/826

100-88/804

తబడడ:డ మటట యయ అబబటట
ఇబటట ననబ:10-89
వయసధస:35
లబ: పవ

తబడడ:డ నదసర వల
ఇబటట ననబ:10-91-1
వయసధస:36
లబ: పవ

తబడడ:డ ననననసర షపక
ఇబటట ననబ:10-91/2
వయసధస:26
లబ: ససస స
328
RBE0597484
పపరర: శవ పయమయవవల

100-88/809

తబడడ:డ అబకయయ కకటటట
ఇబటట ననబ:10-91
వయసధస:69
లబ: పవ

భరస : నసరథఅల షపక
ఇబటట ననబ:10-91/1
వయసధస:72
లబ: ససస స
325
RBE1311604
పపరర: చదబదదన షపక

311
RBE1397901
పపరర: సధధ రరణణ అబబటట

306
RBE0591057
పపరర: సధబమబలక అనశశటట

తబడడ:డ జవరతనబ సససదధలక
ఇబటట ననబ:10-89
వయసధస:36
లబ: పవ

తబడడ:డ మటట యయ
ఇబటట ననబ:10-90
వయసధస:36
లబ: పవ

భరస : మటట యయ అబబటట
ఇబటట ననబ:10-90
వయసధస:54
లబ: ససస స
322
LHL3947934
పపరర: మసరసనబ షపక

100-88/806

తబడడ:డ నదసర వల
ఇబటట ననబ:10-89A
వయసధస:38
లబ: పవ

తబడడ:డ నదసర వల
ఇబటట ననబ:10-89A
వయసధస:42
లబ: పవ
319
RBE1454677
పపరర: శరరధ అబబటట

308
RBE0636266
పపరర: పదమ అబబటట

100-88/801

భరస : నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-88D
వయసధస:56
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటశథరరల అబబటట
ఇబటట ననబ:10-89
వయసధస:31
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదసర షపక
ఇబటట ననబ:10-89A
వయసధస:28
లబ: పవ
316
RBE0720409
పపరర: కరగమమలమల షపక

100-88/803

భరస : మతస యయ
ఇబటట ననబ:10-89
వయసధస:50
లబ: ససస స

తబడడ:డ జవరతనబ సససదల
ఇబటట ననబ:10-89
వయసధస:38
లబ: పవ
313
LHL3937497
పపరర: జజన భబషర షపక

305
RBE0851105
పపరర: లలత మమడడశశటట

303
LHL3947611
పపరర: లలమకకమమరగ చబత
భరస : రరజశశఖర
ఇబటట ననబ:10-88B
వయసధస:42
లబ: ససస స

భరస : కపషష
ఇబటట ననబ:10-88-B
వయసధస:43
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమసరథమ
ఇబటట ననబ:10-89
వయసధస:58
లబ: పవ
310
RBE1312321
పపరర: రరబబబబమ సససదల

100-88/799

తబడడ:డ నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-88/3
వయసధస:39
లబ: పవ

భరస : శబకరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-88B
వయసధస:82
లబ: ససస స
307
RBE0588798
పపరర: మటట యయ అబబటట

302
LHL3938321
పపరర: కపషష అనశశటట

327
LHL3947942
పపరర: యశశద పససఆవవల

100-88/825

భరస : కకబడలక
ఇబటట ననబ:10-92
వయసధస:47
లబ: ససస స
100-88/827

330
RBE0591081
పపరర: పదదమవత గబధబ

100-88/828

భరస : యగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-93/1
వయసధస:51
లబ: ససస స
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331
RBE0636282
పపరర: కకమమరగ కకట

100-88/829

భరస : బడహమయయ
ఇబటట ననబ:10-93/1
వయసధస:42
లబ: ససస స
334
RBE0636290
పపరర: శకకబతల కకట

100-88/832

100-88/835

100-88/838

100-88/841

100-88/844

100-88/847

100-88/850

తబడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-98
వయసధస:27
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

344
RBE1384585
పపరర: మమధవ చబతద

347
RBE1050129
పపరర: పవరన కకమమర మమడడశశటట

350
LHL2691616
పపరర: నవన గరడదపలల

353
LHL3937752
పపరర: సతయనదరరయన రరమశశటట

100-88/853

356
RBE0636365
పపరర: లకడమ పరకనదటట

100-88/842

359
RBE0993023
పపరర: రరమ సధబబయయ రరమశశటట
తబడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-98
వయసధస:32
లబ: పవ

339
RBE1229005
పపరర: అననపపరష మమ పవలకకకరగ

100-88/837

342
RBE0636332
పపరర: రబజజనబ షపక

100-88/840

345
LHL2691582
పపరర: రరమకపషష గరడదపలల

100-88/843

తబడడ:డ రరబబబబమ
ఇబటట ననబ:10-95/2
వయసధస:39
లబ: పవ
100-88/846

348
RBE1212984
పపరర: లకడమ కకపవపల

100-88/845

భరస : అపరపరరవవ కకపవపల
ఇబటట ననబ:10-95/3
వయసధస:46
లబ: ససస స
100-88/848

351
RBE1096248
పపరర: శవరరబబబబమ గరడచపలల

100-88/849

తబడడ:డ వనబకయయ గరడచపలల
ఇబటట ననబ:10-95B
వయసధస:60
లబ: పవ
100-88/851

354
LHL3947629
పపరర: మలలల శథరగ రరమససటట

100-88/852

భరస : సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-98
వయసధస:42
లబ: ససస స
100-88/854

భరస : రరజశశఖరరశడడడ
ఇబటట ననబ:10-98
వయసధస:34
లబ: ససస స
100-88/856

100-88/834

భరస : మమబమ
ఇబటట ననబ:10-95
వయసధస:63
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటసధబబయయ
ఇబటట ననబ:10-98
వయసధస:52
లబ: పవ

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-98
వయసధస:32
లబ: ససస స
358
RBE0993015
పపరర: వనబకటటష రరమశశటట

100-88/839

తబడడ:డ రరబబబబమ గరడదపలల
ఇబటట ననబ:10-95B
వయసధస:33
లబ: పవ

భరస : గమరవయయ
ఇబటట ననబ:10-96
వయసధస:53
లబ: ససస స
355
RBE0591040
పపరర: అనధశర రరమశశటట

341
RBE0590984
పపరర: ఆశర షపక

336
RBE0636316
పపరర: వనబకటసధబబమమ గమటట

భరస : అపరపరరవవ పవలకకకరగ
ఇబటట ననబ:10-94
వయసధస:62
లబ: ససస స

తబడడ:డ కపషష మమడడశశటట
ఇబటట ననబ:10-95-2
వయసధస:29
లబ: పవ

భరస : శవరరబబబబమ
ఇబటట ననబ:10-95B
వయసధస:55
లబ: ససస స
352
RBE0636340
పపరర: వనబకటనరసమమ కటట మమరగ

100-88/836

భరస : హరగ శశఖర చబతద
ఇబటట ననబ:10-95/1
వయసధస:51
లబ: ససస స

భరస : కకరణ కకమమర అబబటట
ఇబటట ననబ:10-95/2
వయసధస:31
లబ: ససస స
349
LHL2691590
పపరర: వనబకరయమమ గరడచపలల

338
RBE1228825
పపరర: మణణ కకమమర కకట

100-88/831

భరస : కపషషమమరగస
ఇబటట ననబ:10-94
వయసధస:88
లబ: ససస స

భరస : హసన అహమద
ఇబటట ననబ:10-95
వయసధస:35
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరజశశఖర చబత
ఇబటట ననబ:10-95
వయసధస:26
లబ: పవ
346
RBE1384577
పపరర: మమనక అబబటట

100-88/833

తబడడ:డ బడహమయయ కకట
ఇబటట ననబ:10-94
వయసధస:28
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకయయ పవలకకకరగ
ఇబటట ననబ:10-94
వయసధస:71
లబ: పవ
343
RBE1237644
పపరర: శవ తదజ చబత

335
RBE0636308
పపరర: ధనలకడమ దదమమట

333
RBE0588871
పపరర: నరసపబహరరవవ కకట
తబడడ:డ సధబబయయ
ఇబటట ననబ:10-94
వయసధస:68
లబ: పవ

భరస : వనబకటరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-94
వయసధస:76
లబ: ససస స

భరస : గగవరరనరరవవ
ఇబటట ననబ:10-94
వయసధస:45
లబ: ససస స
340
RBE1229013
పపరర: అపరపరరవవ పవలకకకరగ

100-88/830

తబడడ:డ కరగమమలల షపక
ఇబటట ననబ:10-93/1
వయసధస:23
లబ: పవ

భరస : నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-94
వయసధస:57
లబ: ససస స
337
RBE0636324
పపరర: సరగజన దదమమట

332
RBE1661503
పపరర: నదగమర బబష షపక

357
RBE0665919
పపరర: శశనవరసరరవవ రరమశశటట

100-88/855

తబడడ:డ పరపరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-98
వయసధస:45
లబ: పవ
100-88/857

360
RBE1049759
పపరర: పవన కకమమర కటట మమరగ

100-88/858

తబడడ:డ గమరవయయ కటట మమరగ
ఇబటట ననబ:10-98
వయసధస:29
లబ: పవ
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361
LHL2692069
పపరర: వనబకటటశథరరల గమబడద

100-88/859

తబడడ:డ పసదకపషష
ఇబటట ననబ:10-99
వయసధస:49
లబ: పవ
364
LHL3947538
పపరర: ధనలకడమ గమబడద

100-88/862

100-88/865

100-88/31

100-88/34

100-88/37

తబడడ:డ ఏడడ కకబడలక కకబచదల
ఇబటట ననబ:10-100
వయసధస:27
లబ: పవ
379
RBE1228312
పపరర: మసరసన షపక

100-88/41

100-88/39

తబడడ:డ ధరమయయ
ఇబటట ననబ:10-102-1
వయసధస:49
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-88/32

374
RBE1213735
పపరర: రవబత గరడచపలల

100-88/45

100-88/35

372
RBE0720417
పపరర: శబకర రరవవ గమబడద

375
RBE1745181
పపరర: కకేడటమమ కకబచదల
భరస : ఏడడ కకబడలక కకబచదల
ఇబటట ననబ:10-100
వయసధస:48
లబ: ససస స

377
RBE1810753
పపరర: రమయ చబదద

378
RBE1228304
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-88/38

383
RBE0636399
పపరర: వనబకటమమ నకరక

386
RBE0721258
పపరర: భమలకడమ పరకనదటట

389
RBE1864032
పపరర: వజయ లకడమ వనదధల
తబడడ:డ వజయ మహన వనదధల
ఇబటట ననబ:10/102/2
వయసధస:24
లబ: ససస స

100-88/867

100-88/33

100-88/36

100-88/40

భరస : మహబమబ బ
ఇబటట ననబ:10-100-1
వయసధస:27
లబ: ససస స
100-88/42

381
RBE0665646
పపరర: ఈశథరయయ గమబడద

100-88/43

తబడడ:డ చనకపషష
ఇబటట ననబ:10-100-3
వయసధస:47
లబ: పవ
100-88/44

384
RBE1863208
పపరర: బసపమలమల షపక

100-86/243

తబడడ:డ సససదద షపక
ఇబటట ననబ:10-102
వయసధస:20
లబ: పవ
100-88/46

భరస : కపషరషరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-102
వయసధస:59
లబ: ససస స
100-88/48

369
RBE2176246
పపరర: కకటటశథరమమ గమబడద

తబడడ:డ వనబకట నరసపబహ రరబబబబమ గరడచపలల
ఇబటట ననబ:10-100
వయసధస:27
లబ: పవ

380
RBE1228320
పపరర: జజన షపక

100-88/864

తబడడ:డ చనన కపషష
ఇబటట ననబ:10-100
వయసధస:43
లబ: పవ

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-100B
వయసధస:47
లబ: ససస స

తబడడ:డ కపషరషరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-102
వయసధస:38
లబ: పవ
388
RBE0720433
పపరర: శశనవరసరరవవ పపల

371
RBE0693671
పపరర: ఏడడకకబడలక గమబడద

366
RBE0665893
పపరర: మబగగ రరడడడ అననపవ రరడడ

భరస : చనకకశషష
ఇబటట ననబ:10-99
వయసధస:66
లబ: ససస స

తలల : మహబమబ బ
ఇబటట ననబ:10-100-1
వయసధస:32
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-100/4
వయసధస:52
లబ: పవ
385
RBE0665877
పపరర: రరజగగపరలరరడడడ పరకనదటట

100-88/866

తబడడ:డ రవ బబబమ చబదద
ఇబటట ననబ:10-100
వయసధస:21
లబ: ససస స

తలల : మహబమబ బ
ఇబటట ననబ:10-100-1
వయసధస:29
లబ: పవ
382
RBE0720425
పపరర: వనబకటటశథరరల నకరక

368
RBE1425512
పపరర: లకడమ మమకల

100-88/861

తబడడ:డ శవర రరడడ అననపవ రరడడ
ఇబటట ననబ:10-99
వయసధస:32
లబ: పవ

తబడడ:డ చనన కపషష
ఇబటట ననబ:10-100
వయసధస:50
లబ: పవ

తబడడ:డ నదగగశథర రరవవ చబదద
ఇబటట ననబ:10-100
వయసధస:46
లబ: పవ
376
RBE1745207
పపరర: నదగ రరజ కకబచదల

100-88/863

భరస : నరసపబహ రరవవ మమకల
ఇబటట ననబ:10-99
వయసధస:49
లబ: ససస స

భరస : శబకరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-100
వయసధస:42
లబ: ససస స
373
RBE1098988
పపరర: రవ చబదద

365
RBE0636381
పపరర: వనబకరటడవమమ మమమదధకకరగ

363
LHL3947207
పపరర: అననరరధ చబదద
భరస : రరజ
ఇబటట ననబ:10-99
వయసధస:35
లబ: ససస స

భరస : పరనకరలక
ఇబటట ననబ:10-99
వయసధస:63
లబ: ససస స

తలల : లకడమ మమకల
ఇబటట ననబ:10-99
వయసధస:29
లబ: పవ
370
LHL3948684
పపరర: రమణ గమబడద

100-88/860

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-99
వయసధస:42
లబ: పవ

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-99
వయసధస:46
లబ: ససస స
367
RBE1061563
పపరర: నవన మమకల

362
LHL3937166
పపరర: రరజజ చబదద

387
RBE1311505
పపరర: జజన బబష షపక

100-88/47

తబడడ:డ సససదద షపక
ఇబటట ననబ:10-102
వయసధస:27
లబ: పవ
100-88/12

390
RBE2176253
పపరర: పదమ పపల

100-88/49

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-102A
వయసధస:46
లబ: ససస స
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391
RBE0723890
పపరర: పవయశన కకశసనరగ

100-88/50

తబడడ:డ యయసధరతనబ
ఇబటట ననబ:10-103
వయసధస:41
లబ: పవ
394
RBE1863687
పపరర: వజయ లకడమ లబగగ రరడడడ

100-88/53

100-88/56

100-88/59

100-88/62

100-88/65

100-88/67

100-88/70

భరస : నగమల మరర వరల షపక
ఇబటట ననబ:10-108
వయసధస:33
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
RBE0636423
పపరర: మమసరబ షపక

407
RBE1863570
పపరర: నదగరరజ కకబగత

410
RBE0850578
పపరర: నరసపబహరరవవ కకబగత

413
RBE0721019
పపరర: రరజయలకడమ వనదధల

100-88/73

416
LHL2690063
పపరర: నదగమల మరర వల షపక

100-88/63

419
RBE0992819
పపరర: మరరవల షపక
తబడడ:డ దరగయమ హహసపసన
ఇబటట ననబ:10-108
వయసధస:34
లబ: పవ

399
RBE0591172
పపరర: పదమ దబడ

100-88/58

402
RBE0636415
పపరర: సధబదరమమ ఇబటటరగ

100-88/61

405
RBE0720458
పపరర: అలమలబక షపక

100-88/64

తబడడ:డ ఖమశబ
ఇబటట ననబ:10-105/1
వయసధస:43
లబ: పవ
100-88/13

408
RBE0636431
పపరర: నదగమణణ కకబగత

100-88/66

భరస : నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-106
వయసధస:39
లబ: ససస స
100-88/68

411
RBE1159269
పపరర: మలల యయ కకబగతస

100-88/69

తబడడ:డ నదసరయయ కకబగతస
ఇబటట ననబ:10-106
వయసధస:84
లబ: పవ
100-88/71

414
RBE2176238
పపరర: ససతమమ వనదధల

100-88/72

భరస : సతయబ
ఇబటట ననబ:10-107
వయసధస:60
లబ: ససస స
100-88/74

తబడడ:డ దరగయమహహసపసన
ఇబటట ననబ:10-108
వయసధస:36
లబ: పవ
100-88/76

100-88/55

భరస : అబబయయ
ఇబటట ననబ:10-105
వయసధస:78
లబ: ససస స

భరస : మహహశ కకమమర
ఇబటట ననబ:10-107
వయసధస:36
లబ: ససస స

తబడడ:డ దరగయమహహసపసన
ఇబటట ననబ:10-108
వయసధస:40
లబ: పవ
418
RBE0636456
పపరర: రగజథబ షపక

100-88/60

తబడడ:డ నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-106
వయసధస:41
లబ: పవ

తబడడ:డ సతయబ
ఇబటట ననబ:10-107
వయసధస:40
లబ: పవ
415
LHL2690014
పపరర: నదగమల మరర షపక

401
RBE0636407
పపరర: మలల శథరగ వనదధల

396
RBE2176261
పపరర: నరసమమ వనదధల

భరస : మలల కరరరరన
ఇబటట ననబ:10-105
వయసధస:38
లబ: ససస స

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ కకబగత
ఇబటట ననబ:10/106
వయసధస:20
లబ: పవ

భరస : నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-106
వయసధస:63
లబ: ససస స
412
LHL2690121
పపరర: మహహష కకమమర వనదధల

100-88/57

భరస : ఖమశబ
ఇబటట ననబ:10-105/1
వయసధస:65
లబ: ససస స

భరస : అలమలబకక షపక
ఇబటట ననబ:10-105/1
వయసధస:33
లబ: ససస స
409
RBE0636449
పపరర: సధబబమమ కకబగత

398
RBE0591065
పపరర: సనరయకకమమరగ మమరరకపవరబ

100-88/52

భరస : సరబబయయ
ఇబటట ననబ:10-104
వయసధస:52
లబ: ససస స

భరస : మధధ
ఇబటట ననబ:10-105
వయసధస:34
లబ: ససస స

తబడడ:డ ఖమశబ
ఇబటట ననబ:10-105/1
వయసధస:36
లబ: పవ
406
RBE1098749
పపరర: రగషమ షపక

100-88/54

భరస : ఏడడకకబడలక
ఇబటట ననబ:10-105
వయసధస:42
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-105
వయసధస:38
లబ: పవ
403
RBE0597898
పపరర: హసనఅహమమద షపక

395
RBE1863760
పపరర: వనయ రరజవ రరడడడ లబగగ రరడడడ

393
RBE1213131
పపరర: తరరపతమమ లబగగరరడడడ
భరస : వనబకట రరడడడ లబగగరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-104
వయసధస:73
లబ: ససస స

తబడడ:డ నరగస రరడడడ లబగగ రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-104
వయసధస:21
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-105
వయసధస:47
లబ: పవ
400
RBE0597849
పపరర: మలల ఖమరరరనరరవవ దబడద

100-88/51

తబడడ:డ సరబబయయ
ఇబటట ననబ:10-104
వయసధస:38
లబ: పవ

భరస : నరసపబహ రరడడడ లబగగ రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-104
వయసధస:41
లబ: ససస స
397
LHL2690535
పపరర: ఏడడకకబడలక మమరరకపవరబ

392
RBE0588962
పపరర: మధధ వనదధల

417
LHL2691186
పపరర: బబజవ షపక

100-88/75

భరస : నదగమల మరర
ఇబటట ననబ:10-108
వయసధస:36
లబ: ససస స
100-88/77

420
RBE2176279
పపరర: ఖమరబబ షపక

100-88/78

భరస : దరగయమహహసపన
ఇబటట ననబ:10-108
వయసధస:59
లబ: ససస స
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421
RBE2176287
పపరర: దరగయమహహసపసన షపక

100-88/79

తబడడ:డ హహసపన
ఇబటట ననబ:10-108
వయసధస:64
లబ: పవ
424
RBE1454560
పపరర: చన రబజజన బ షపక

100-88/82

100-88/85

100-88/87

100-88/90

100-88/93

431
RBE1953827
పపరర: జజసపమన మమదమ

434
RBE0993460
పపరర: మహహశ బడహమ కకరట

437
RBE0636506
పపరర: లకడమకకమమరగ కకరటబల

100-88/96

440
LHL2691236
పపరర: బడహమచదరగ నళళళచధ

భరస : వనబకటకకటయమచదరగ
ఇబటట ననబ:10-115
వయసధస:57
లబ: ససస స

443
RBE0720474
పపరర: మలల యయ చదరగ జయవరపవ

తబడడ:డ మలల యయ చదరగ జయవరపవ
ఇబటట ననబ:10-115
వయసధస:27
లబ: పవ

భరస : మమలమల
ఇబటట ననబ:10-116
వయసధస:44
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-88/91

449
RBE1821941
పపరర: మహమమద హహసపన షపక
తబడడ:డ మమలమల షపక
ఇబటట ననబ:10-116
వయసధస:24
లబ: పవ

429
LHL2690055
పపరర: భమరగ సససదద షపక

100-88/86

432
RBE2176303
పపరర: వనబకటటశథరరల అబబటట

100-88/89

435
RBE2176311
పపరర: భదడయయ కకరటబ

100-88/92

తబడడ:డ బరహమయయ
ఇబటట ననబ:10-113
వయసధస:52
లబ: పవ
100-88/94

438
RBE1677665
పపరర: బడహమయయ కకరట

100-88/95

తబడడ:డ మలల యయ కకరట
ఇబటట ననబ:10-114
వయసధస:22
లబ: పవ
100-88/97

441
LHL3948304
పపరర: పదదమవత నరగజ

100-88/98

భరస : బడహమచదరగ
ఇబటట ననబ:10-115
వయసధస:35
లబ: ససస స
100-88/100

444
RBE0873067
పపరర: లబగర చదరగ జయవరపవ

100-88/101

తబడడ:డ మలల యయ చదరగ
ఇబటట ననబ:10-115
వయసధస:28
లబ: పవ
100-88/103

భరస : మలల ఖమరరరనచదరగ
ఇబటట ననబ:10-115
వయసధస:47
లబ: ససస స
100-88/105

100-88/84

తబడడ:డ నరసయయ
ఇబటట ననబ:10-112
వయసధస:54
లబ: పవ

తబడడ:డ లబగయయ చదరగ
ఇబటట ననబ:10-115
వయసధస:49
లబ: పవ

100-88/102 446
445
RBE1159285
RBE2176329
పపరర: రరమ లబగ చదరగ జయవరపవ
పపరర: లలమవత జయవరపవ

448
RBE2176337
పపరర: హససనద షపక

100-88/88

తబడడ:డ వనబకటకకటయయ
ఇబటట ననబ:10-115
వయసధస:40
లబ: పవ
100-88/99

426
LHL2690162
పపరర: మహహబబ సధభబన షపక

తబడడ:డ సససదద
ఇబటట ననబ:10-110/1
వయసధస:38
లబ: పవ

భరస : మలల ఖమరరరనరరవవ
ఇబటట ననబ:10-114
వయసధస:37
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనణమ
ఇబటట ననబ:10-114/1
వయసధస:33
లబ: ససస స
442
LHL3948312
పపరర: కకటటశథరమమ నరగజ

100-88/14

తబడడ:డ భదడయయ కకరట
ఇబటట ననబ:10-113
వయసధస:26
లబ: పవ

తబడడ:డ బడహమయయ
ఇబటట ననబ:10-114
వయసధస:42
లబ: పవ
439
RBE0590851
పపరర: కకటటశథరగ వనదధల

428
RBE0636480
పపరర: మరరబ షపక

100-88/81

తబడడ:డ సససదద
ఇబటట ననబ:10-109/1
వయసధస:39
లబ: పవ

భరస : రరజ మమదమ
ఇబటట ననబ:10-111
వయసధస:28
లబ: ససస స

భరస : భదడయయ
ఇబటట ననబ:10-113
వయసధస:49
లబ: ససస స
436
LHL2691160
పపరర: మలల ఖమరరరనరరవవ కకరటబ

100-88/83

భరస : బమరగససదద
ఇబటట ననబ:10/110/1
వయసధస:35
లబ: ససస స

భరస : సససదద
ఇబటట ననబ:10-110A
వయసధస:54
లబ: ససస స
433
RBE0636498
పపరర: లకకమదదవ కకరట

425
RBE0636472
పపరర: సససదమమ యమరరనకకల

423
RBE0720466
పపరర: పడసరద మదధమ
తబడడ:డ అరల యయ
ఇబటట ననబ:10-108/1
వయసధస:55
లబ: పవ

భరస : లకమయయ
ఇబటట ననబ:10-108-A
వయసధస:43
లబ: ససస స

తబడడ:డ సససదద
ఇబటట ననబ:10-109/1
వయసధస:36
లబ: పవ
430
RBE2176295
పపరర: మమలమబ షపకగ

100-88/80

భరస : పడసరద
ఇబటట ననబ:10-108/1
వయసధస:51
లబ: ససస స

భరస : మరర వల షపక
ఇబటట ననబ:10-108/1
వయసధస:30
లబ: ససస స
427
LHL2690188
పపరర: గగస షపక

422
RBE0636464
పపరర: మసరసనమమ మదధమ

447
RBE0665687
పపరర: మమలమల షపక

100-88/104

తబడడ:డ హహసపసన
ఇబటట ననబ:10-116
వయసధస:55
లబ: పవ
100-89/27

450
LHL3938255
పపరర: వనణమ బబబమ వనదధల

100-88/106

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-117
వయసధస:36
లబ: పవ

Page 17 of 55

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-11
451
RBE0720482
పపరర: వనబకటటశథర రరవవ వనదధల

100-88/107

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-117
వయసధస:33
లబ: పవ
454
RBE0636514
పపరర: ఉమమదదవ వనదధల

100-88/110

100-88/113

100-88/116

100-88/119

100-88/122

100-88/125

100-88/128

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-128
వయసధస:44
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE1158717
పపరర: నదగగబదడబ వలలల బబ యన

467
LHL2690196
పపరర: శబకరరరవవ వనదధల

470
RBE1398008
పపరర: పవషపలత వనదధల

473
RBE1377747
పపరర: కళళయణ కకమమర వనదధల

100-88/15

476
RBE0720540
పపరర: రరమమ వలల బభభటల

100-88/120

479
RBE0636555
పపరర: నదగలకడమ వలల బబబ టల
భరస : కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-128A
వయసధస:36
లబ: ససస స

459
RBE2176360
పపరర: శశదదవ పప లమ

100-88/115

462
LHL2690048
పపరర: బబలరరజ వలలల బబ యన

100-88/118

465
RBE0720516
పపరర: కకటటశథరరరవవ నలల బబబ టల

100-88/121

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-122/A
వయసధస:41
లబ: పవ
100-88/123

468
RBE0636530
పపరర: దదవ వనదధల

100-88/124

భరస : శబకరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-124
వయసధస:56
లబ: ససస స
100-88/126

471
RBE1229047
పపరర: నదగగశథర రరవవ కనమరల పపడడ

100-88/127

తబడడ:డ సధబబబరరవవ కనమరల పపడడ
ఇబటట ననబ:10-125
వయసధస:39
లబ: పవ
100-88/129

474
RBE2176378
పపరర: అనబతలకడమ కనమరల పపడడ

100-88/130

భరస : సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-125
వయసధస:57
లబ: ససస స
100-88/131

తబడడ:డ వనబకటటసథరరల వలల బభభటల
ఇబటట ననబ:10-128
వయసధస:33
లబ: పవ
100-88/133

100-88/112

తబడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-122
వయసధస:49
లబ: పవ

తబడడ:డ చబదడమహన
ఇబటట ననబ:10-125
వయసధస:26
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటటశబ వలల బభభటల
ఇబటట ననబ:10/128
వయసధస:68
లబ: పవ
478
RBE2176394
పపరర: నరసపబహరరవవ వలల బబబ టల

100-88/117

భరస : కకరణ కకమమర వనదధల
ఇబటట ననబ:10-124
వయసధస:27
లబ: ససస స

భరస : నదగగసససర రరవవ కనమరల పపడడ
ఇబటట ననబ:10-125
వయసధస:28
లబ: ససస స
475
RBE2176402
పపరర: వనబకటటశథరరల వలల బభభటల

461
RBE1158642
పపరర: మమనరర షపక

456
RBE1161678
పపరర: రరబబబబమ అకకత

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-119
వయసధస:49
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకయయ
ఇబటట ననబ:10-124
వయసధస:65
లబ: పవ

తబడడ:డ శబకరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-124
వయసధస:33
లబ: పవ
472
RBE1229054
పపరర: దధరర జజయత కనమరల పపడడ

100-88/114

భరస : బబలరరజ
ఇబటట ననబ:10-122
వయసధస:40
లబ: ససస స

భరస : ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-123
వయసధస:62
లబ: ససస స
469
RBE0720532
పపరర: కకరణ కకమమర వనదధల

458
RBE0720490
పపరర: సతష పప లమ

100-88/109

తబడడ:డ చనన లబగయయ అకకత
ఇబటట ననబ:10-118
వయసధస:42
లబ: పవ

భరస : జజన
ఇబటట ననబ:10-120
వయసధస:37
లబ: ససస స

తబడడ:డ బబలరరజ
ఇబటట ననబ:10-122
వయసధస:27
లబ: పవ
466
LHL3948676
పపరర: సధగమణ బతత
స ల

100-88/111

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-119
వయసధస:34
లబ: పవ

తబడడ:డ హససన అహమమద
ఇబటట ననబ:10-120
వయసధస:39
లబ: పవ
463
RBE0992850
పపరర: వనబకటటష పలలల బబ యన

455
RBE1161652
పపరర: అరరణ కకమమరగ వనదధల

453
RBE2176345
పపరర: పరరథతమమ వనదధల
భరస : నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-117
వయసధస:59
లబ: ససస స

భరస : రరబబబబమ
ఇబటట ననబ:10-118
వయసధస:41
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-118
వయసధస:49
లబ: పవ
460
RBE1158600
పపరర: జజన షపక

100-88/108

భరస : వనబకటటసథర రరవవ వనదధల
ఇబటట ననబ:10-117
వయసధస:30
లబ: ససస స

భరస : చబదడమహన
ఇబటట ననబ:10-118
వయసధస:43
లబ: ససస స
457
RBE2176352
పపరర: చబదడమహన వనదధల

452
RBE1061555
పపరర: మలలల సవరగ వనదధల

477
RBE2176386
పపరర: ధనలకడమ వలల బబబ టల

100-88/132

భబధధవవ: నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-128
వయసధస:39
లబ: ససస స
100-88/134

480
RBE2176410
పపరర: వనబకటమహలకడమ వలల బబబ టల

100-88/135

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-128A
వయసధస:53
లబ: ససస స
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481
RBE2176428
పపరర: ససతదరరవమమ వలల బబబ టల

100-88/136

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-128A
వయసధస:63
లబ: ససస స
484
RBE1540558
పపరర: బబల కపషష తమమన

100-88/139

100-88/142

100-88/144

100-88/147

100-88/150

100-88/153

100-88/156

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-138/4
వయసధస:49
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

494
RBE2176436
పపరర: మతనదదవ బబ జర

497
RBE0992835
పపరర: పరవన అబబటట

500
LHL2692333
పపరర: వరయయ గగరరశ

503
RBE2176444
పపరర: వనబకరయమమ గగరరశ

100-88/159

506
RBE0873273
పపరర: వనబకరయమమ సరదదననన

100-88/148

509
RBE0636589
పపరర: రజన ఆరరపలల
భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-138-4
వయసధస:43
లబ: ససస స

489
RBE0720565
పపరర: రవ కకమమర బబ జజర

100-88/16

492
RBE1228296
పపరర: అనతద బబ జజర

100-88/146

495
RBE0636571
పపరర: వనబకట రమమదదవ గయకవరడ

100-88/149

భరస : కదమ శశనవరస రరవవ గయకవరడ
ఇబటట ననబ:10-135
వయసధస:42
లబ: ససస స
100-88/151

498
LHL2690154
పపరర: వనబకటటశథరరల అబబటట

100-88/152

తబడడ:డ ససతదరరమయయ
ఇబటట ననబ:10-136/1
వయసధస:57
లబ: పవ
100-88/154

501
RBE0396028
పపరర: ఉమమ గగరరశ

100-88/155

భరస : శశనధ
ఇబటట ననబ:10-138
వయసధస:35
లబ: ససస స
100-88/157

504
RBE0873240
పపరర: లకకమ పడసనదన సరదదననన

100-88/158

తబడడ:డ సధబబబ రరవవ
ఇబటట ననబ:10-138/3
వయసధస:28
లబ: ససస స
100-88/160

భరస : సధబబబ రరవవ
ఇబటట ననబ:10-138/3
వయసధస:48
లబ: ససస స
100-88/161

100-88/141

భరస : రవ కకమమర
ఇబటట ననబ:10-132
వయసధస:35
లబ: ససస స

భరస : నదగయయ
ఇబటట ననబ:10-138
వయసధస:64
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-138/3
వయసధస:59
లబ: పవ
508
RBE0665802
పపరర: శశనవరసరరవవ ఆరరపలల

100-88/145

తబడడ:డ నదగయయ
ఇబటట ననబ:10-138
వయసధస:42
లబ: పవ

తబడడ:డ నదగయయ
ఇబటట ననబ:10-138
వయసధస:45
లబ: పవ
505
RBE0873257
పపరర: సధబబబ రరవవ సరదదననన

491
RBE1159251
పపరర: సససదదఈశథర రరవవ బబ జజర

486
RBE1161579
పపరర: వనబకరయమమ సపదమల

తబడడ:డ సతయనదరరయణ బబ జజర
ఇబటట ననబ:10/132
వయసధస:38
లబ: పవ

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-136
వయసధస:28
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటసథరరల
ఇబటట ననబ:10-138
వయసధస:35
లబ: ససస స
502
RBE0398438
పపరర: శశనవరసరరవవ గగరరశ

100-88/143

భరస : సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-132
వయసధస:52
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటసథరరల
ఇబటట ననబ:10-136
వయసధస:49
లబ: ససస స
499
LHL2691988
పపరర: వనబకట రమణ అఅబటట

488
RBE0993247
పపరర: అరరణ కకమమరగ ఆకకరగ

100-88/138

భరస : సధబదర రరవవ సపదమల
ఇబటట ననబ:10-130
వయసధస:44
లబ: ససస స

తలల : మతన దదవ బబ జజర
ఇబటట ననబ:10-132
వయసధస:33
లబ: పవ

భరస : సససదదసరథర రరవవ బబ జజర
ఇబటట ననబ:10-132
వయసధస:25
లబ: ససస స
496
LHL2691921
పపరర: మబగమమ అఅబటట

100-88/140

భరస : లబగరరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-131
వయసధస:50
లబ: ససస స

తబడడ:డ సప మమ
ల నదయక
ఇబటట ననబ:10-132
వయసధస:43
లబ: పవ
493
RBE1532613
పపరర: శరగష బబ జజర

485
RBE1237826
పపరర: రరజయ లకడమ భమతమ

483
RBE0721035
పపరర: వనబకట రజన తతట
భరస : సప హహచ శశనవరసరరవవ తతట
ఇబటట ననబ:10-129
వయసధస:35
లబ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవవ కకట
ఇబటట ననబ:10-129B
వయసధస:39
లబ: ససస స

తబడడ:డ వర రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-131
వయసధస:50
లబ: పవ
490
RBE0654541
పపరర: శశనధనదయక రరమమవతత

100-88/137

తబడడ:డ వనబకట రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-129
వయసధస:46
లబ: పవ

తబడడ:డ వరరసరథమ
ఇబటట ననబ:10-129
వయసధస:73
లబ: పవ
487
RBE0872879
పపరర: లబగ రరడడడ ఆకకరగ

482
RBE0720557
పపరర: శశనవరసరరవవ తతట

507
RBE0873216
పపరర: వనణమ బబబమ సరదదననన

100-88/162

తబడడ:డ సధబబబ రరవవ
ఇబటట ననబ:10-138-3
వయసధస:31
లబ: పవ
100-88/163

510
RBE1441369
పపరర: వనబకట లకడమ గమఱఱ బ

100-85/230

భరస : వనబకటటశథరరల గమఱఱ బ
ఇబటట ననబ:10-139
వయసధస:57
లబ: ససస స
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511
RBE1237792
పపరర: అమర గమరర సతష గమఱఱ బ

100-88/164

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల గమఱఱ బ
ఇబటట ననబ:10-139
వయసధస:27
లబ: పవ
514
LHL2690527
పపరర: కరగమమలమల మమయన

100-88/167

100-88/170

100-88/172

100-88/175

100-88/178

100-88/181

100-88/184

భరస : ససతదరరమయయ
ఇబటట ననబ:10-146
వయసధస:68
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

524
RBE0693721
పపరర: అబజననయమ రరడడడ బమతతకకరగ

527
RBE0665927
పపరర: బబరత కకమమర బబ డడడ

530
RBE0398578
పపరర: నదగగశథరరరవవ ననలల కరగ

533
RBE1377705
పపరర: జజయత చదప

100-88/187

536
RBE0396044
పపరర: సతయరరప బబ పపన

100-88/176

539
RBE0692822
పపరర: వజయ కకమమర చబదద
తబడడ:డ రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-146
వయసధస:34
లబ: పవ

519
RBE0693622
పపరర: శరబత బమతతకకరగ

100-88/171

522
RBE0693663
పపరర: సరబబబ శవ రరడడ బమతతకకరగ

100-88/174

525
RBE1161660
పపరర: భబగయమమ వనదధల

100-88/177

భరస : వనబకటటశథరరల వనదధల
ఇబటట ననబ:10-143
వయసధస:69
లబ: ససస స
100-88/179

528
RBE2176451
పపరర: సరవతడదదవ బబ డడడ

100-88/180

భరస : నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-144
వయసధస:67
లబ: ససస స
100-88/182

531
RBE0636613
పపరర: ససతదరరవమమ ననలల కరగ

100-88/183

భరస : బడహమయయ
ఇబటట ననబ:10-145
వయసధస:61
లబ: ససస స
100-88/185

534
RBE1377713
పపరర: సతయనదరరయణ చదప

100-88/186

తబడడ:డ రరమకపషషరరవవ
ఇబటట ననబ:10-145
వయసధస:44
లబ: పవ
100-88/188

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-146
వయసధస:49
లబ: ససస స
100-88/190

100-88/169

తబడడ:డ జగనదనథ రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-142
వయసధస:45
లబ: పవ

తబడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-145
వయసధస:46
లబ: ససస స

తబడడ:డ బడహమయయ
ఇబటట ననబ:10-145/A
వయసధస:36
లబ: పవ
538
RBE0670844
పపరర: మమలత మణణ బబ పనన

100-88/173

తబడడ:డ బడహమయయ
ఇబటట ననబ:10-145
వయసధస:43
లబ: పవ

భరస : నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-145
వయసధస:39
లబ: ససస స
535
RBE0398594
పపరర: నదగరరరరన ననలల కరగ

521
RBE0693655
పపరర: లకకమ బమతతకకరగ

516
RBE0720979
పపరర: సతదసర మమన

భరస : వనబకట రరడడడ బమతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-142
వయసధస:35
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-144
వయసధస:41
లబ: పవ

తబడడ:డ పరపయయ
ఇబటట ననబ:10-145
వయసధస:67
లబ: పవ
532
RBE0636621
పపరర: పరరథత ననలల కరగ

100-89/28

తబడడ:డ జగనదనథ రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-142
వయసధస:40
లబ: పవ

తబడడ:డ నదగమలల యయ బబ డడడ
ఇబటట ననబ:10-144
వయసధస:71
లబ: పవ
529
RBE0398552
పపరర: బడహమయయ ననలల కరగ

518
RBE1921501
పపరర: సలమమ భబనధ మమన

100-88/166

తబడడ:డ మమసపకల
ఇబటట ననబ:10-140
వయసధస:36
లబ: పవ

భరస : సరబబబ శవ రరడడ
ఇబటట ననబ:10-142
వయసధస:38
లబ: ససస స

తబడడ:డ జగనదనథ రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-142
వయసధస:42
లబ: పవ
526
RBE0398446
పపరర: నదగగశథర రరవవ బబ డడడ

100-88/168

భరస : కరగమమలల మమన
ఇబటట ననబ:10-140
వయసధస:29
లబ: ససస స

భరస : జగనదనథ రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-142
వయసధస:73
లబ: ససస స
523
RBE0693689
పపరర: వనబకట రరడడడ బమతతకకరగ

515
RBE0396036
పపరర: జహరరబ మమన

513
RBE1864230
పపరర: వనబకట లకడమ గమరశబ
భబధధవవ: వనబకటటశథరరల గమరశబ
ఇబటట ననబ:10-139
వయసధస:55
లబ: ససస స

భరస : మమషపకల
ఇబటట ననబ:10-140
వయసధస:50
లబ: ససస స

భరస : కరగమమల
ఇబటట ననబ:10-140
వయసధస:30
లబ: ససస స
520
RBE0693648
పపరర: వనబకరయమమ బమటటకకరగ

100-88/165

తబడడ:డ గమరవయయ గమరశబ
ఇబటట ననబ:10-139
వయసధస:61
లబ: పవ

తబడడ:డ మమషపకల
ఇబటట ననబ:10-140
వయసధస:37
లబ: పవ
517
RBE0872895
పపరర: రగజథన మమన

512
RBE1864123
పపరర: వనబకటటశథరరల గమరశబ

537
RBE0589101
పపరర: శశనవరసరరవవ బబ పపన

100-88/189

తబడడ:డ ససతదరరమయయ
ఇబటట ననబ:10-146
వయసధస:46
లబ: పవ
100-88/191

540
RBE1397844
పపరర: సధజజత బతత
స ల

100-88/192

భరస : అశశక బతత
స ల
ఇబటట ననబ:10-146
వయసధస:26
లబ: ససస స
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541
RBE1863604
పపరర: వనసషషవ బబ పపన

100-88/193

తబడడ:డ శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-146/A
వయసధస:21
లబ: ససస స
544
RBE0851170
పపరర: పదదమవత చబదద

100-88/196

100-88/199

100-88/202

100-88/205

100-88/208

100-88/211

100-88/214

భరస : రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-156
వయసధస:54
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

554
RBE0872986
పపరర: ససతదరవమమమ నబదదయల

557
RBE1158667
పపరర: అననపపరష వడదల

560
RBE0587758
పపరర: వనబకట రరవవ కరననరగ

563
RBE0636639
పపరర: సససదమమ కరననరగ

100-88/217

566
RBE0990573
పపరర: వజయకకమమర చబదద

100-88/206

569
RBE1213248
పపరర: మలల కర చబదద
భరస : వజయ కకమమర చబదద
ఇబటట ననబ:10-156
వయసధస:29
లబ: ససస స

549
RBE0957474
పపరర: సధబబమమ సరథమ

100-88/201

552
RBE0720607
పపరర: ఓబకరరశరమ వలక
ల రగ

100-88/204

555
LHL2693372
పపరర: దధరర వడదల

100-88/207

భరస : సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-154
వయసధస:46
లబ: ససస స
100-88/209

558
LHL3948783
పపరర: ఈశథరమమ పపల

100-88/210

భరస : సధదరకనరరవవ
ఇబటట ననబ:10-155
వయసధస:53
లబ: ససస స
100-88/212

561
RBE0589176
పపరర: నరసపబహరరవవ కరననరగ

100-88/213

తబడడ:డ సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-155
వయసధస:35
లబ: పవ
100-88/215

564
RBE1098954
పపరర: నరసమమ కరననరగ

100-88/216

భరస : నరసపబహరరవవ కరననరగ
ఇబటట ననబ:10-155
వయసధస:29
లబ: ససస స
100-85/231

తబడడ:డ రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-156
వయసధస:32
లబ: పవ
100-88/219

100-88/198

తబడడ:డ సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-149
వయసధస:36
లబ: పవ

భరస : సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-155
వయసధస:58
లబ: ససస స

తబడడ:డ సధబబబరరవవ కరననరగ
ఇబటట ననబ:10-155
వయసధస:31
లబ: పవ
568
RBE2176469
పపరర: రరజమమ చబదద

100-88/203

తబడడ:డ సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-155
వయసధస:37
లబ: పవ

తబడడ:డ సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-155
వయసధస:32
లబ: ససస స
565
RBE1098962
పపరర: వనబకటటసరథరరవ కరననరగ

551
RBE0721050
పపరర: నదరరయణమమమ దబడద

546
RBE0589150
పపరర: వనబకటటశథరరల దబడద

భరస : మలలల సథర రరవవ సరథమ
ఇబటట ననబ:10-147A
వయసధస:69
లబ: ససస స

తబడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-154
వయసధస:27
లబ: ససస స

తబడడ:డ రతనరరవవ
ఇబటట ననబ:10-155
వయసధస:58
లబ: పవ
562
RBE0590893
పపరర: పపడయదరగకన కరననరగ

100-88/200

భరస : శశషరదదడ
ఇబటట ననబ:10-151
వయసధస:65
లబ: ససస స

తబడడ:డ నరసయయ
ఇబటట ననబ:10-154
వయసధస:55
లబ: పవ
559
RBE0399766
పపరర: సధబబబరరవవ కరననరగ

548
RBE0957466
పపరర: మలలల శథరరరవవ సరథమ

100-88/195

తబడడ:డ బయయనన
ఇబటట ననబ:10-147/1
వయసధస:62
లబ: పవ

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-148
వయసధస:38
లబ: ససస స

భరస : సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-149
వయసధస:72
లబ: ససస స
556
LHL2693398
పపరర: సతయనదరరయణ వడదల

100-88/197

తబడడ:డ రరమలబగబ సరథమ
ఇబటట ననబ:10-147A
వయసధస:64
లబ: పవ

భరస : భరత సరథమ
ఇబటట ననబ:10-147A
వయసధస:32
లబ: ససస స
553
RBE0721068
పపరర: అనసనరయమమ వలక
ల రగ

545
RBE0955049
పపరర: భవరన సరథమ

543
RBE0591230
పపరర: లకడమ కకటమమ దబడ
భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-147
వయసధస:52
లబ: ససస స

తబడడ:డ మలలల సథరర రరవవ సరథమ
ఇబటట ననబ:10-147
వయసధస:35
లబ: ససస స

తబడడ:డ మలలల శథరరరవవ సరథమ
ఇబటట ననబ:10-147A
వయసధస:36
లబ: పవ
550
RBE1540566
పపరర: కర వజయ లకడమ సరథమ

100-88/194

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-147
వయసధస:45
లబ: పవ

భరస : రవ
ఇబటట ననబ:10-147
వయసధస:38
లబ: ససస స
547
RBE0957458
పపరర: భరత సరథమ

542
RBE0589127
పపరర: రవ చబదద

567
LHL3938560
పపరర: నదగరరజ చబదద

100-88/218

తబడడ:డ రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-156
వయసధస:37
లబ: పవ
100-88/248

570
LHL2692598
పపరర: శశనవరసరరవవ జజరగగ

100-88/249

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-157
వయసధస:42
లబ: పవ
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571
LHL3947215
పపరర: పరరథత జజరగగర

100-88/250

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-157
వయసధస:40
లబ: ససస స
574
RBE0993189
పపరర: కపషష మమరగస వర

100-88/253

100-88/256

100-88/259

100-88/262

100-88/265

100-88/268

100-88/271

తబడడ:డ సధబబబరరవవ అతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-171
వయసధస:38
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

584
RBE1311893
పపరర: మమధవ మమమలపలల

587
LHL2692226
పపరర: జయలకడమ మమమలపలల

590
RBE1425496
పపరర: నజర షపక

593
RBE0850636
పపరర: నదగగశథరరరవవ బబ లశశటట

100-88/274

596
RBE1952316
పపరర: భమ లకడమ గగనమసపత

100-88/263

599
RBE1098707
పపరర: సధజజత అతతకకరగ
భరస : దదరబబబమ అతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-171
వయసధస:33
లబ: ససస స

579
RBE2176477
పపరర: లకమమమ మమమలపలల

100-88/258

582
RBE1061779
పపరర: వజయ మమమలపలల

100-88/261

585
RBE1587070
పపరర: శశనవరస రరవవ మమమలపలల

100-88/264

తబడడ:డ పరమమశథర రరవవ మమమలపలల
ఇబటట ననబ:10-160
వయసధస:56
లబ: పవ
100-88/266

588
RBE2176493
పపరర: సరసథత వనలగపపడడ

100-88/267

భరస : రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-164
వయసధస:54
లబ: ససస స
100-88/269

591
RBE0636654
పపరర: దదవ నదబచదరమమ బబలశశటట

100-88/270

భరస : నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-168
వయసధస:58
లబ: ససస స
100-88/272

594
RBE0665935
పపరర: వనబకటటశథరరల గనమశశటట

100-88/273

తబడడ:డ పపరష చబదడరరవవ
ఇబటట ననబ:10-170
వయసధస:37
లబ: పవ
100-89/29

తలల : సన గగనమసపత
ఇబటట ననబ:10-170
వయసధస:59
లబ: ససస స
100-88/276

100-88/255

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ మమమలపలల
ఇబటట ననబ:10-159
వయసధస:36
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-168
వయసధస:66
లబ: పవ

తబడడ:డ పపరషచబదడరరవవ
ఇబటట ననబ:10-170
వయసధస:41
లబ: పవ
598
RBE1061662
పపరర: దదరబబబమ అతతకకరగ

100-88/260

భరస : రఫప షపక
ఇబటట ననబ:10-167
వయసధస:43
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-168
వయసధస:41
లబ: పవ
595
RBE0665943
పపరర: నరసయయ గనమశశటట

581
RBE0720623
పపరర: చననరసపబహరరవవ మమమలపలల

576
RBE1864073
పపరర: సరయ ససమయ చబదద

భరస : పసదనరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-158
వయసధస:57
లబ: ససస స

భరస : రమణదరరవవ
ఇబటట ననబ:10-161
వయసధస:47
లబ: ససస స

తబడడ:డ గగస షపక
ఇబటట ననబ:10-164/A
వయసధస:58
లబ: పవ
592
RBE0850628
పపరర: జగదదష బబబమ బబ లశశటట

100-88/257

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ మమమలపలల
ఇబటట ననబ:10-160
వయసధస:30
లబ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-160
వయసధస:51
లబ: ససస స
589
RBE1098731
పపరర: మహబమబ జజన షపక

578
LHL2692218
పపరర: శరరధ మమమలపలల

100-88/252

తబడడ:డ రరమకపషష చబదద
ఇబటట ననబ:10-157
వయసధస:20
లబ: ససస స

తబడడ:డ పరమమశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-159
వయసధస:64
లబ: పవ

భరస : చన నరసపబహరరవవ మమమలపలల
ఇబటట ననబ:10-159
వయసధస:56
లబ: ససస స
586
RBE2176485
పపరర: కకటటశథరమమ మమమలపలల

100-88/254

తబడడ:డ పరమమశథరరరవవ మమమలపలల
ఇబటట ననబ:10-158
వయసధస:55
లబ: ససస స

భరస : శవ నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-159
వయసధస:34
లబ: ససస స
583
RBE1098681
పపరర: తరరపఠమమ మమమలపలల

575
RBE1864008
పపరర: రరమకపషష చబదద

573
RBE0724054
పపరర: భబగయలకకమ చబదద
భరస : నదగరరజ
ఇబటట ననబ:10-157
వయసధస:34
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ చబదద
ఇబటట ననబ:10-157
వయసధస:42
లబ: పవ

భరస : పరమమశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-157A
వయసధస:89
లబ: ససస స
580
RBE0636647
పపరర: మమమలకవలల సధమత

100-88/251

భరస : కపషషమమరగస
ఇబటట ననబ:10-157
వయసధస:48
లబ: ససస స

తబడడ:డ సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-157
వయసధస:58
లబ: పవ
577
RBE0396051
పపరర: నదరరయణమమ మమమలపలల

572
RBE0724005
పపరర: సధబబమమ వర

597
RBE0665968
పపరర: సధబబబరరవవ ఆతతకకరగ

100-88/275

తబడడ:డ కపషషయయ
ఇబటట ననబ:10-171
వయసధస:71
లబ: పవ
100-88/277

600
RBE1161504
పపరర: యలమబదయయ వరమలల

100-88/278

తబడడ:డ పటబటభరరమయయ వరమలల
ఇబటట ననబ:10-171
వయసధస:50
లబ: పవ
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601
RBE1953694
పపరర: ధన లకమమమ ఆతతకకరగ

100-89/30

భరస : సధబబరరవవ ఆతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-171
వయసధస:63
లబ: ససస స
604
RBE1540525
పపరర: అననష మమళబ

100-88/281

100-88/284

100-88/287

100-88/290

100-88/293

611
RBE0721092
పపరర: లకడమకలమయణణ అతతకకరగ

614
RBE1312040
పపరర: మబగ బబయ రరమమవత

617
LHL2694081
పపరర: భబషయ నదయక ధదరరవత

100-88/296

620
RBE0636688
పపరర: నదగమణణ ధదరరవత

భరస : లకకమనదయక
ఇబటట ననబ:10-173A
వయసధస:69
లబ: ససస స

623
RBE1096214
పపరర: సధభబన షపక

తబడడ:డ సధబబబ రరవవ వనలగపపడడ
ఇబటట ననబ:10-174
వయసధస:62
లబ: పవ

తబడడ:డ గనయ నదయక
ఇబటట ననబ:10-174 WARD-15
వయసధస:57
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-88/291

629
RBE1228809
పపరర: రగజజ ధదరరవత
తబడడ:డ కకట నదయక ధదరరవత
ఇబటట ననబ:10-174 WARD-15
వయసధస:27
లబ: ససస స

609
RBE1213479
పపరర: రరమలకమమమ వరమలల

100-88/286

612
LHL2693315
పపరర: నదగశశ కకలల

100-88/289

615
RBE1378026
పపరర: రరధ దదవ పలకచరగ

100-88/292

భరస : హనధమబతరరవవ
ఇబటట ననబ:10-172
వయసధస:46
లబ: ససస స
100-88/294

618
RBE2176501
పపరర: హనధమమనదయక ధదరరవతత

100-88/295

తబడడ:డ లకడమనదయక
ఇబటట ననబ:10-173
వయసధస:59
లబ: పవ
100-88/297

621
RBE2176519
పపరర: లబగమమ ధదరరవతత

100-88/298

భరస : హనధమమనదయక
ఇబటట ననబ:10-173A
వయసధస:54
లబ: ససస స
100-88/300

624
RBE1096222
పపరర: తహరరననస బబగO షపక

100-88/301

భరస : సధభబన షపక
ఇబటట ననబ:10-174
వయసధస:59
లబ: ససస స
100-88/303

తబడడ:డ హనధమ నదయక ధదరరవత
ఇబటట ననబ:10-174
వయసధస:24
లబ: పవ
100-88/304

100-88/283

భరస : రరమబడహమబ
ఇబటట ననబ:10-171E
వయసధస:54
లబ: ససస స

తబడడ:డ పసద మమలమల షపక
ఇబటట ననబ:10-174
వయసధస:65
లబ: పవ

100-88/302 626
625
RBE1311398
RBE1744754
పపరర: జజథల రరమమరరవవ వనలగపపడడ
పపరర: బబగరరర బబబమ ధదరరవత

628
RBE1224054
పపరర: హరగ నదయక రరమమవథ

100-88/288

భరస : భబషరనదయక
ఇబటట ననబ:10-173A
వయసధస:34
లబ: ససస స
100-88/299

606
RBE1213347
పపరర: మలల కరరరరనరరవవ వరమలల

భరస : యలమబదయయ వరమలల
ఇబటట ననబ:10-171/3
వయసధస:44
లబ: ససస స

తబడడ:డ లకకమ నదయక ధదరరవత
ఇబటట ననబ:10-173
వయసధస:39
లబ: పవ

భరస : సనరయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-173A
వయసధస:47
లబ: ససస స
622
RBE2176527
పపరర: మబగమమ దదరరవత

100-88/285

భరస : శశనవరస నదయక రరమమవత
ఇబటట ననబ:10-172
వయసధస:42
లబ: ససస స

తబడడ:డ ఆదదనదరరయణ పరలకచరగ
ఇబటట ననబ:10-172 NEAR
వయసధస:51
లబ: పవ
619
RBE0636670
పపరర: బమజర దదేరవత

608
RBE1213446
పపరర: సరబబశవ రరవవ వరమలల

100-88/280

తబడడ:డ యలమబదయయ వరమలల
ఇబటట ననబ:10-171/3
వయసధస:27
లబ: పవ

భరస : సధధదకర
ఇబటట ననబ:10-171-A
వయసధస:38
లబ: ససస స

తబడడ:డ సప న
ఇబటట ననబ:10-172
వయసధస:46
లబ: పవ
616
RBE1054592
పపరర: హనధమబత రరవవ పరలకచరగ

100-88/282

తబడడ:డ యలమబదయయ వరమలల
ఇబటట ననబ:10-171/3
వయసధస:30
లబ: పవ

తబడడ:డ సధబబబరరవవ అతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-171A
వయసధస:40
లబ: పవ
613
LHL3938271
పపరర: శశనవరసనదయక రరమమవత

605
RBE0589192
పపరర: రరజజ ససతదరరబ గరగకపరటట

603
RBE1049783
పపరర: హరగశ మమలమఎబ
తబడడ:డ శశనవరసరరవవ మమలమఎబ
ఇబటట ననబ:10-171/2
వయసధస:29
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకట గమరవయయ
ఇబటట ననబ:10-171/3
వయసధస:32
లబ: పవ

తబడడ:డ పటట బరరమయయ వరమలల
ఇబటట ననబ:10-171/3
వయసధస:50
లబ: పవ
610
RBE1054618
పపరర: సధధదకర అతతకకరగ

100-88/279

తబడడ:డ శబగరయయ
ఇబటట ననబ:10-171/1
వయసధస:53
లబ: పవ

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ మమళబ
ఇబటట ననబ:10-171/2
వయసధస:30
లబ: ససస స
607
RBE1213370
పపరర: యలమబదయయ వరమలల

602
RBE0665711
పపరర: శశనవరసరరవవ మమళబ

627
RBE1050079
పపరర: జరగన షపక

100-88/307

భరస : మసరసనథఅల షపక
ఇబటట ననబ:10-174/A
వయసధస:39
లబ: ససస స
100-88/305

630
RBE1228858
పపరర: అనల రరమమవథ

100-88/306

తబడడ:డ హరగ నదయక రరమమవథ
ఇబటట ననబ:10-174 WARD-15
వయసధస:27
లబ: పవ
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631
RBE0655944
పపరర: సధరయ నదయక రరజ

100-88/308

తబడడ:డ లకమణ నదయక
ఇబటట ననబ:10-175
వయసధస:42
లబ: పవ
634
RBE0631713
పపరర: బబగరరర బబబమ అలమలగడదడ

632
RBE1397802
పపరర: బబల నదయక రరమమవతత

100-88/309

తబడడ:డ గణణ నదయక రరమమవతత
ఇబటట ననబ:10-176
వయసధస:47
లబ: పవ
100-88/311

తబడడ:డ హనధమబతతరరజ
ఇబటట ననబ:10-176/1
వయసధస:52
లబ: పవ

635
RBE0631952
పపరర: దధరరరభవరన ఆలల గడదడ

633
RBE2176535
పపరర: దదల రరమమవతత
భరస : ఘనదయనదయక
ఇబటట ననబ:10-176
వయసధస:77
లబ: ససస స

100-88/312

భరస : ససతదరరమరరజ
ఇబటట ననబ:10-176/1
వయసధస:34
లబ: ససస స

636
RBE0665729
పపరర: రవ నదయక రరమమవత

640
RBE2176543
పపరర: రరపపల రరమమవతత

తబడడ:డ రరమమనదయక
ఇబటట ననబ:10-176/1
వయసధస:22
లబ: పవ
100-88/317

భరస : సప మమ
ల నదయక
ఇబటట ననబ:10-177
వయసధస:67
లబ: ససస స
643
RBE2176568
పపరర: సధబబబరరవవ కకలల

100-88/320

100-88/318

100-88/323

647
RBE0597831
పపరర: భవరన వనలశశటట

100-88/321

100-88/324

100-88/327

భరస : గగరగధర కకమమర రరజ యమరరశమరరజ
ఇబటట ననబ:10-179
వయసధస:40
లబ: ససస స
652
RBE2176584
పపరర: నదరరయణ వనలశశటట

653
RBE1532605
పపరర: జజనకక గమబడద

100-88/330

తబడడ:డ కపషష మమరగస వనలశశటట
ఇబటట ననబ:10-179
వయసధస:64
లబ: పవ
655
RBE1912690
పపరర: పపడయమబక గమబడ
తబడడ:డ రమమష గమబడ
ఇబటట ననబ:10-180-3
వయసధస:20
లబ: ససస స
658
RBE1096081
పపరర: రవ తదజ గమబడద
తబడడ:డ శశనవరసరగ గమబడద
ఇబటట ననబ:10-181
వయసధస:28
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

656
RBE1921378
పపరర: శరయమలత కకబతదడ

659
RBE1237776
పపరర: నదగలకడమ తలతల
భరస : నరగబదడ రరడడడ తలతల
ఇబటట ననబ:10-181
వయసధస:33
లబ: ససస స

648
RBE0636720
పపరర: హహమబబదధ వనలశశటట

100-88/325

651
RBE2176576
పపరర: రరజగశథరగ వనలశశటట

100-88/328

654
RBE1744762
పపరర: పపడయమబక గమబడద

100-88/331

తబడడ:డ రమమష గమబడద
ఇబటట ననబ:10-180-3
వయసధస:21
లబ: ససస స
100-88/17

భరస : రరబ మహన
ఇబటట ననబ:10/181
వయసధస:39
లబ: ససస స
100-88/334

100-88/322

భరస : నదరరయణ వనలశశటట
ఇబటట ననబ:10-179
వయసధస:61
లబ: ససస స

తబడడ:డ రమమష గమబడద
ఇబటట ననబ:10-180/3
వయసధస:23
లబ: ససస స
100-88/332

645
RBE0636712
పపరర: వజయలకడమ తదటటపరగస

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-179
వయసధస:38
లబ: ససస స

650
RBE1821982
పపరర: గగరగధర కకమమర రరజ
యమరరశమరరజ
తబడడ:డ వనబకట రరజ యమరరశమరరజ
ఇబటట ననబ:10-179
వయసధస:53
లబ: పవ

100-88/329

100-88/319

భరస : రరమరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-178-1
వయసధస:43
లబ: ససస స

భరస : నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-179
వయసధస:38
లబ: ససస స
100-88/326

642
RBE2176550
పపరర: రరజయలకడమ రరమమవతత
భరస : కరళళనదయక
ఇబటట ననబ:10-177A
వయసధస:59
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకట రరజ మమయట
ఇబటట ననబ:10-178/1
వయసధస:24
లబ: పవ

తబడడ:డ నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-179
వయసధస:44
లబ: పవ
649
RBE1821974
పపరర: వరలకడమ యమరరశమరరజ

644
RBE1863679
పపరర: భబరర వ మమయట

100-88/316

భరస : నదగరపవరగ నదయక
ఇబటట ననబ:10-177
వయసధస:38
లబ: ససస స

తబడడ:డ కరళ నదయక
ఇబటట ననబ:10-177/1
వయసధస:43
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-178
వయసధస:67
లబ: పవ
646
LHL3938107
పపరర: శశనవరసరరవ వనలశశటట

641
RBE0850651
పపరర: నదగపపరగ నదయక రమమవత

100-88/313

తబడడ:డ రరమ కకటట నదయక
ఇబటట ననబ:10-176/1
వయసధస:35
లబ: పవ

100-88/314 638
100-88/315 639
637
RBE1661594
RBE1863695
RBE0724062
పపరర: సరయ తదజ నదయక రరమవతత
పపరర: సరయ తదజ నదయక రరమమవతత
పపరర: దదవ రమవతత

తబడడ:డ రరమనదయక
ఇబటట ననబ:10-176/1
వయసధస:23
లబ: పవ

100-88/310

657
RBE0636738
పపరర: బశరరననసరహ షపక

100-88/333

భరస : మహబమబబరన
ఇబటట ననబ:10-181
వయసధస:55
లబ: ససస స
100-88/335

660
RBE1377663
పపరర: నరగబదడ గమబడద

100-88/336

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ గమబడద
ఇబటట ననబ:10-181
వయసధస:27
లబ: పవ
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661
RBE1744911
పపరర: వఎసఎ మణణకరబత చకశపరణణ
దదచదపలల
తబడడ:డ సధబబరరవవ దదచదపలల
ఇబటట ననబ:10-181
వయసధస:25
లబ: పవ

100-88/337

664
RBE2176592
పపరర: లకకమనరసమమ సథరష

100-88/340

100-88/343

100-88/346

100-88/349

100-88/352

100-88/353

100-88/356

తబడడ:డ మధధసనధన కకతస
ఇబటట ననబ:10-183
వయసధస:34
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

674
LHL3938651
పపరర: నరశబహరరవవ కకరపరటట

677
RBE0590919
పపరర: పడమల లకడమ

680
RBE0874321
పపరర: శరత గబధబ

683
RBE1311992
పపరర: లకడమ రరప సబగరబతత
స ల

100-88/358

686
RBE0993148
పపరర: వనబకట లకడమవషత
ష గబధబ

100-88/350

689
RBE1821917
పపరర: ఇబదధ పనధగగఠర
తబడడ:డ జజనధ నదయక పనధగగఠర
ఇబటట ననబ:10-183
వయసధస:20
లబ: ససస స

669
RBE0597559
పపరర: జగదదష రరడడడ అనధమమల

100-88/345

672
RBE2176600
పపరర: ససతదరరవమమ తలతల

100-88/348

675
RBE0597930
పపరర: మధధసనదన కకతదస

100-88/351

తబడడ:డ వనబకట గమరవయయ
ఇబటట ననబ:10-182/1
వయసధస:63
లబ: పవ
100-88/360

678
RBE0636746
పపరర: పదదమవత కకటట

100-88/361

భరస : మధధసధధ
ఇబటట ననబ:10-182-1
వయసధస:53
లబ: ససస స
100-88/354

681
RBE0597690
పపరర: నరగబదడ రరడడడ తలతల

100-88/355

తబడడ:డ రరమరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-182/3
వయసధస:41
లబ: పవ
100-88/357

684
RBE0396069
పపరర: బసవమమ తలతల

100-88/362

భరస : రరమరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-182B
వయసధస:55
లబ: ససస స
100-88/359

తబడడ:డ యగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-182/C
వయసధస:29
లబ: పవ
100-88/364

100-88/342

భరస : కపషరషరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-182
వయసధస:50
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటసథరరల సబగరబతత
స ల
ఇబటట ననబ:10-182/B
వయసధస:34
లబ: ససస స

తబడడ:డ యగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-182/C
వయసధస:28
లబ: పవ
688
RBE0597427
పపరర: గమరరవరర న కకతస

100-88/347

తబడడ:డ యగగశథర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-182/2
వయసధస:28
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటయయ సబగరబతత
స ల
ఇబటట ననబ:10-182/B
వయసధస:41
లబ: పవ
685
RBE0993130
పపరర: నవన శరత గబధబ

671
RBE1096230
పపరర: సధరగఖ అనధమమల

666
RBE0589473
పపరర: రరమరరడడడ తలపల

తబడడ:డ రరమచబదదడరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-182
వయసధస:37
లబ: పవ

తబడడ:డ మధధసధధ
ఇబటట ననబ:10-182-1
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకట నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-182/2
వయసధస:55
లబ: పవ
682
RBE1311968
పపరర: వనబకటటశథరరల సబగరబతత
స ల

100-88/344

తబడడ:డ వనబకయయ
ఇబటట ననబ:10-182/1
వయసధస:57
లబ: పవ

తబడడ:డ మధధసనదన కకతదస
ఇబటట ననబ:10-182/1
వయసధస:27
లబ: పవ
679
RBE0873182
పపరర: యగగశథర రరవవ గబధబ

668
RBE0591164
పపరర: పడవణ అనధమల

100-88/339

తబడడ:డ వనబకటరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-182
వయసధస:66
లబ: పవ

భరస : జగదదశ రరడడడ అనధమమల
ఇబటట ననబ:10-182
వయసధస:28
లబ: ససస స

తబడడ:డ నరశబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-182/1
వయసధస:42
లబ: పవ
676
RBE1049643
పపరర: అమరరనథ కకతదస

100-88/341

భరస : రరమచబదడరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-182
వయసధస:35
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదరరయణరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-182
వయసధస:58
లబ: పవ
673
LHL3937968
పపరర: కకషప ర కకరపరటట

665
LHL2694099
పపరర: కకశషష రరరడడడ తలతల

663
RBE0597567
పపరర: వరచసపత సథరష
తబడడ:డ సధబడమణయకవ
ఇబటట ననబ:10-181-4
వయసధస:86
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకటరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-182
వయసధస:57
లబ: పవ

భరస : రరమచబదడరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-182
వయసధస:53
లబ: ససస స
670
RBE0597666
పపరర: రరమచబదదడ రరడడడ అనధమల

100-88/338

తబడడ:డ నరసపబహ రరవవ బలకగమరగ
ఇబటట ననబ:10-181/1
వయసధస:23
లబ: ససస స

భరస : వరచసపత
ఇబటట ననబ:10-181A
వయసధస:80
లబ: ససస స
667
RBE0591107
పపరర: శవకకమమరగ అనధమల

662
RBE1744796
పపరర: రరగగణణ బలకగమరగ

687
LHL3948924
పపరర: వజయ కకరపరటట

100-88/363

భరస : కకషప ర
ఇబటట ననబ:10-182D
వయసధస:35
లబ: ససస స
100-88/365

690
RBE1821925
పపరర: సపబధధ పనధగగఠర

100-89/31

తబడడ:డ జనన నదయక పనధగగఠర
ఇబటట ననబ:10-183
వయసధస:22
లబ: ససస స
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691
LHL3947660
పపరర: వజయ దదచదపలల

100-88/366

భరస : చనరరమమలక
ఇబటట ననబ:10-183A
వయసధస:35
లబ: ససస స
694
RBE0850693
పపరర: రరబబబబమ నదయక రరమమర

100-88/369

100-88/372

100-88/375

100-88/378

100-88/381

701
RBE1228353
పపరర: శశదదవ

704
LHL2693240
పపరర: హహహమమవత పరగటబల

707
RBE1221118
పపరర: శశనవరసరరడడడ అలమల

100-88/383

710
RBE1213685
పపరర: రరబబబబమ నదయక దదరరవరత

100-88/376

భరస : రరబబబబమ నదయక దదరవరత
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:27
లబ: ససస స

713
RBE1213917
పపరర: చన రరమయయ మబదలపవ

100-88/379

702
RBE0636779
పపరర: ససతదరరవమమ తదటటపరగస

705
RBE2176634
పపరర: నదగగబదడబ గరగకపరటట

100-82/209

తబడడ:డ కగశవనదయక
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:59
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

719
RBE1213818
పపరర: బబషర దదరవత
తబడడ:డ బబలక దదరవత
ఇబటట ననబ:10-188
వయసధస:26
లబ: పవ

100-88/382

భరస : సససదదనదయక
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:54
లబ: ససస స
100-88/384

711
RBE1213693
పపరర: రమమశ నదయక దదరవరత

100-88/385

తబడడ:డ సససదద నదయక దదరవరత
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:29
లబ: పవ
100-88/387

714
RBE1213925
పపరర: రరధ రరణణ మబదలపవ

100-88/388

భరస : చన రరమయయ మబదలపవ
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:56
లబ: ససస స

తబడడ:డ చన రరమయయ మబదలపవ
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:38
లబ: పవ
100-88/392

100-88/380

708
RBE0636811
పపరర: లబగమమ ధదరరవతత

100-88/389 716
100-88/390 717
715
RBE1213941
RBE1213966
RBE1540574
పపరర: అమర నదగగశథరమమ మబదలపవ
పపరర: పసద శశనవరసరరవవ మబదలపవ
పపరర: మహహష నదయక ధదరరవత

718
RBE2176659
పపరర: సససదదనదయక దదరరవతత

100-88/377

భరస : గమరవయయ
ఇబటట ననబ:10-186
వయసధస:45
లబ: ససస స

తబడడ:డ సధబబయయ మబదలపవ
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:63
లబ: పవ

భరస : పసద శశనవరసరరవవ మబదలపవ
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:36
లబ: ససస స

100-88/374

భరస : గమరవరరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-184A
వయసధస:59
లబ: ససస స

తబడడ:డ సససదదనదయక దదరరవరత
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:28
లబ: పవ
100-88/386

699
RBE2176626
పపరర: హనధమమనదయక రరమమవతత
తబడడ:డ ధనసబగ
ఇబటట ననబ:10-184
వయసధస:64
లబ: పవ

తబడడ:డ మబగగ రరడడడ అలమల
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:50
లబ: పవ

తబడడ:డ నదరపరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:63
లబ: పవ
712
RBE1213701
పపరర: కవత దదరవరత

100-88/373

భరస : కపషషమమరగస
ఇబటట ననబ:10-184B
వయసధస:62
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమలబగబ
ఇబటట ననబ:10-186
వయసధస:55
లబ: పవ
709
RBE0850701
పపరర: అబకకరరడడడ గరల

698
RBE2176618
పపరర: బకకక రరమమవతత

100-88/371
696
RBE1806728
పపరర: వనబకటటశథరరల నదయక రరమమవత

తబడడ:డ హనధమమ నదయక రరమమవత
ఇబటట ననబ:10-184
వయసధస:34
లబ: పవ

భరస : వనబకట రరజ
ఇబటట ననబ:10-184/A
వయసధస:46
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-184B
వయసధస:45
లబ: ససస స
706
RBE2176642
పపరర: వనబకట గమరవయయ గరగకపరటట

100-88/370

భరస : హనధమమనదయక
ఇబటట ననబ:10-184
వయసధస:59
లబ: ససస స

తబడడ:డ మమధవరరవవ
ఇబటట ననబ:10-184/A
వయసధస:56
లబ: పవ
703
LHL2692911
పపరర: లకడమకకమరగ పరగటబల

695
RBE0993007
పపరర: పడమల రరమమవత

100-88/368
693
RBE0850685
పపరర: వనబకటటశథరరల నదయక రమమవత

తబడడ:డ హనధమమనదయక
ఇబటట ననబ:10-184
వయసధస:37
లబ: పవ

భరస : రరబబబబమ నదయక
ఇబటట ననబ:10-184
వయసధస:27
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటష నదయక రరమమవత
ఇబటట ననబ:10-184
వయసధస:29
లబ: ససస స
700
RBE1228346
పపరర: వనబకరటరరజ మమతదస

100-88/367

భరస : వనబకటటశథరర
ల నదయక
ఇబటట ననబ:10-184
వయసధస:32
లబ: ససస స

తబడడ:డ హనధమ నదయక
ఇబటట ననబ:10-184
వయసధస:32
లబ: పవ
697
RBE1806751
పపరర: సససదమమ రరమమవత

692
RBE0636761
పపరర: సససదమమ రరమమవథ

100-88/391

తబడడ:డ సససదద నదయక ధదరరవత
ఇబటట ననబ:10-187
వయసధస:24
లబ: పవ
100-88/393

720
RBE2176667
పపరర: శరబత ధదరరవత

100-88/394

భరస : బబలక నదయక ధదరరవత
ఇబటట ననబ:10-188
వయసధస:42
లబ: ససస స
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721
RBE2176675
పపరర: కకటమమ ధదరరవతత

100-88/395

భరస : కగసవనదయక
ఇబటట ననబ:10-188
వయసధస:74
లబ: ససస స
724
RBE1049874
పపరర: జజయత నదగమబబడడ

100-88/398

100-88/401

100-88/404

100-88/407

100-88/402

731
RBE1214022
పపరర: శశ లకడమ సధకకమబచ

734
LHL2693109
పపరర: సతయవత గమబడద

100-88/410

737
RBE0597922
పపరర: కకశషషమమరగస గమబడద

100-88/405

740
RBE1532654
పపరర: వనసషషవ అతతకకరగ

729
RBE0591123
పపరర: నదగమబబడడ అబజల

100-88/408

735
LHL2693117
పపరర: పదదమవత గమబడద

100-88/411

738
RBE2176691
పపరర: రమమష బబబమ గమబడద

100-88/414

741
LHL2692960
పపరర: పదమ రమమవత

742
RBE0587774
పపరర: భబసకర రరడడడ తలతల

743
RBE0591016
పపరర: పవసస రరమమవథ

744
RBE1540533
పపరర: సథరరజయ లకడమ తలతల

భబధధవవ: లమలమయనదయక
ఇబటట ననబ:10-194
వయసధస:38
లబ: ససస స
748
RBE0873547
పపరర: వరలకకమ కరరనటట
భరస : పరపయయ
ఇబటట ననబ:10-194/1
వయసధస:42
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-88/417

భరస : వనబకటటశథరర
ల నదయక
ఇబటట ననబ:10-194
వయసధస:34
లబ: ససస స
100-88/419

746
RBE2176717
పపరర: సరమమమజయబ రరమమవతత

749
RBE0873554
పపరర: పపబచలయయ కరరనటట
తబడడ:డ పరపయయ
ఇబటట ననబ:10-194/1
వయసధస:79
లబ: పవ

100-88/415

100-88/418

భరస : భబసకర రరడడడ తలతల
ఇబటట ననబ:10-194
వయసధస:27
లబ: ససస స
100-88/420

భరస : లమలమయనదయక
ఇబటట ననబ:10-194
వయసధస:59
లబ: ససస స
100-88/422

100-88/412

తబడడ:డ కకశషషమమరగస
ఇబటట ననబ:10-191
వయసధస:45
లబ: పవ

తబడడ:డ లమలయనదయక
ఇబటట ననబ:10-194
వయసధస:35
లబ: ససస స

745
RBE2176709
పపరర: సససదమమ రరమమవతత

100-88/409

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-191
వయసధస:44
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకట సతయ నదరరయ అతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-191/A
వయసధస:23
లబ: ససస స

తబడడ:డ కపషరషరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-194
వయసధస:34
లబ: పవ

100-88/403

100-88/406
732
RBE0720672
పపరర: వనబకటసతయనదరరయణ ఆతతకకరగ

తబడడ:డ వనబకట సతయ నదరరయణ అతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-191/A
వయసధస:23
లబ: ససస స
100-88/416

100-88/400

తబడడ:డ జజనయయ
ఇబటట ననబ:10-190-1
వయసధస:50
లబ: పవ

తబడడ:డ సధబబబరరయమడడ
ఇబటట ననబ:10-191
వయసధస:69
లబ: పవ
100-88/413

726
RBE1311588
పపరర: కకటటశథరగ శరనబపపడడ

భరస : నదగమబబడడ గమరరవవలక
ఇబటట ననబ:10-189-NARAYANAPURAM
వయసధస:50
లబ: ససస స

భరస : కపషషమమరగస
ఇబటట ననబ:10-191
వయసధస:70
లబ: ససస స

భరస : రమమష
ఇబటట ననబ:10-191
వయసధస:40
లబ: ససస స
739
RBE1532639
పపరర: పసడత అతతకకరగ

728
RBE1806785
పపరర: నదగమబబడడ శశనవరసరరవవ

100-88/397

భరస : శశషప రరడడడ శరనబపపడడ
ఇబటట ననబ:10-189
వయసధస:40
లబ: ససస స

భరస : రరమకపషరష సధకకమబచ
ఇబటట ననబ:10-190
వయసధస:27
లబ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-190A
వయసధస:44
లబ: ససస స
736
LHL2693125
పపరర: సధజజత గమబడద

100-88/399

తబడడ:డ నదగమబబడడ గమరరవవలక
ఇబటట ననబ:10-189
వయసధస:30
లబ: పవ

తబడడ:డ శశషయయ సధకకమబచ
ఇబటట ననబ:10-190
వయసధస:32
లబ: పవ
733
RBE2176683
పపరర: ఆదదలకడమ ఆతతకకరగ

725
RBE1213024
పపరర: కపపరరవవ దదవళల

723
RBE0597955
పపరర: గమరరవవలక నదగమబబడడ
తబడడ:డ మలల యయ నదగమబబడడ
ఇబటట ననబ:10-189
వయసధస:56
లబ: పవ

తబడడ:డ జగనదధబ దదవళల
ఇబటట ననబ:10-189
వయసధస:34
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకట రరడడడ శరనబపపడడ
ఇబటట ననబ:10-189
వయసధస:47
లబ: పవ
730
RBE1213990
పపరర: రరమకపషరష సధకకమబచ

100-88/396

తబడడ:డ గమరరవవలక నదగమబబడడ
ఇబటట ననబ:10-189
వయసధస:34
లబ: పవ

తబడడ:డ గమరరవవలక నదగమబబడడ
ఇబటట ననబ:10-189
వయసధస:28
లబ: ససస స
727
RBE1311620
పపరర: శశషప రరడడడ శరనబపపడడ

722
RBE0597450
పపరర: నదగగశథర రరవవ నదగమబబడడ

747
RBE0873521
పపరర: పరపయయ కరరనటట

100-88/421

తబడడ:డ పపబచలయయ
ఇబటట ననబ:10-194/1
వయసధస:41
లబ: పవ
100-88/423

750
RBE0873562
పపరర: కకబడమమ కరరనటట

100-88/424

భరస : పపబచలయయ
ఇబటట ననబ:10-194/1
వయసధస:74
లబ: ససస స
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100-88/425 752
751
LHL3938586
RBE2176725
పపరర: వనబకటటశథరరల నదయక రమమవత
పపరర: లమలమయ నదయక రరమమవతత

తబడడ:డ లమరరయ నదయక
ఇబటట ననబ:10-195
వయసధస:37
లబ: పవ
754
RBE1311422
పపరర: వనబకటటశథరరల కకటటట

తబడడ:డ ధనసబగ
ఇబటట ననబ:10-195
వయసధస:64
లబ: పవ
100-88/428

తబడడ:డ చచబచయయ కకటటట
ఇబటట ననబ:10-196/1
వయసధస:36
లబ: పవ
757
RBE1955533
పపరర: ఆశ షపక

100-88/431

100-88/434

100-89/33

100-88/438

100-89/35

100-89/38

తబడడ:డ బబదద సరహహబ జజన
ఇబటట ననబ:10-202
వయసధస:53
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE1377994
పపరర: కరగమమన షపక

767
RBE1098939
పపరర: శరగష ఏలల

770
RBE1098830
పపరర: మహబమబ బబషర షపక

773
RBE0837765
పపరర: ననరర హన షపక

100-90/53

776
RBE0589663
పపరర: షరరసదదమన షపక

100-88/436

779
RBE0993320
పపరర: పరమమశ ఏల
తబడడ:డ వనబకటటశ
ఇబటట ననబ:10-202
వయసధస:31
లబ: పవ

759
RBE0636878
పపరర: సరయమమ గమళల

100-88/433

762
RBE1454685
పపరర: రరమయయ గమళల

100-89/32

765
RBE1378018
పపరర: షరహహన షపక

100-88/437

భరస : షరరస దదమన
ఇబటట ననబ:10-199-2
వయసధస:26
లబ: ససస స
100-88/439

768
RBE0850727
పపరర: జజన అహమద షపక

100-89/34

తబడడ:డ జమమల
ఇబటట ననబ:10-200
వయసధస:34
లబ: పవ
100-89/36

771
RBE1833409
పపరర: మదర బ షపక

100-89/37

భరస : అలల భబశ షపక
ఇబటట ననబ:10-200
వయసధస:26
లబ: ససస స
100-89/39

774
RBE1673805
పపరర: మమతస మమ గమళళపలల

100-89/40

భరస : నదరరయణ గమళళపలల
ఇబటట ననబ:10-201
వయసధస:61
లబ: ససస స
100-89/42

తబడడ:డ చన ఖమసపబ
ఇబటట ననబ:10-202
వయసధస:32
లబ: పవ
100-89/44

100-88/430

తబడడ:డ నరసయయ గమలల
ఇబటట ననబ:10-199
వయసధస:50
లబ: పవ

భరస : అబమమల రషసద షపక
ఇబటట ననబ:10-201
వయసధస:58
లబ: ససస స

భరస : షబర అల షపక
ఇబటట ననబ:10-201
వయసధస:23
లబ: ససస స
778
RBE0654251
పపరర: సససదద షపక

100-88/435

తబడడ:డ ననననసర షపక
ఇబటట ననబ:10-200
వయసధస:30
లబ: పవ

తబడడ:డ అబమమల రషసద షపక
ఇబటట ననబ:10-201
వయసధస:35
లబ: పవ
775
RBE1661511
పపరర: రరషమ షపక

761
RBE1744960
పపరర: కలమయణ కకమమర గమళల

756
RBE0636845
పపరర: మమనన షపక

భరస : నరసయయ
ఇబటట ననబ:10-199
వయసధస:83
లబ: ససస స

భరస : పరమమశ ఏలల
ఇబటట ననబ:10-199-4
వయసధస:29
లబ: ససస స

తబడడ:డ జమమల షపక
ఇబటట ననబ:10-200
వయసధస:30
లబ: పవ
772
RBE0837625
పపరర: షబబర అల షపక

100-88/432

తబడడ:డ చన ఖమషపబ
ఇబటట ననబ:10-199-2
వయసధస:27
లబ: ససస స

తబడడ:డ సపదదమశథర రరవవ కకరట
ఇబటట ననబ:10-199-4
వయసధస:35
లబ: పవ
769
RBE1098699
పపరర: అలమలబకక షపక

758
RBE0636860
పపరర: మలల శథరగ గమళల

100-88/427

భరస : సససదద
ఇబటట ననబ:10-197
వయసధస:42
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమయయ గమళల
ఇబటట ననబ:10-199
వయసధస:22
లబ: పవ

తబడడ:డ రరమయయ గమళళ
ఇబటట ననబ:10-199
వయసధస:25
లబ: ససస స
766
RBE0693705
పపరర: వనబకటటశథర రరవవ కకరట

100-88/429

భరస : రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-199
వయసధస:45
లబ: ససస స

భరస : రరయనన
ఇబటట ననబ:10-199
వయసధస:33
లబ: ససస స
763
RBE1954130
పపరర: తరగష గమళళ

755
RBE0636837
పపరర: శరరజ షపక

753
RBE0636829
పపరర: రరజయలకడమ మమతస న
భరస : రరమరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-196
వయసధస:38
లబ: ససస స

భరస : మహమమద
ఇబటట ననబ:10-197
వయసధస:60
లబ: ససస స

భరస : బబష షపక
ఇబటట ననబ:10-197
వయసధస:43
లబ: ససస స
760
RBE0636886
పపరర: రమణ కకట

100-88/426

777
RBE0636969
పపరర: ఖరఖరరనబ షపక

100-89/43

భరస : చనఖమశబ
ఇబటట ననబ:10-202
వయసధస:54
లబ: ససస స
100-89/45

780
RBE2176733
పపరర: అషసఫ
డ పన షపక

100-89/46

భరస : సససదద
ఇబటట ననబ:10-202
వయసధస:46
లబ: ససస స
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781
RBE2176741
పపరర: చనఖమశబ షపక

100-89/47

తబడడ:డ అజత
ఇబటట ననబ:10-202
వయసధస:59
లబ: పవ
784
RBE0636902
పపరర: రరజయలకడమ రబగ

100-89/50

100-88/440

100-89/55

100-89/58

100-89/61

100-89/64

100-89/67

భరస : గగస మహహదమ దన
ఇబటట ననబ:10-209B
వయసధస:72
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE2176766
పపరర: సథరరజయలకడమ కకలల

797
RBE0721118
పపరర: లమల బ షపక

800
RBE0590067
పపరర: రహబతతలమల షపక

803
RBE0801894
పపరర: మహబమబ సధభబన షపక

100-89/70

806
RBE0992967
పపరర: అమమరరననసర బబగబ షపక

100-89/59

809
LHL2691871
పపరర: సధలమసన బబషర షపక
తబడడ:డ మహబమబ
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:36
లబ: పవ

789
RBE0589697
పపరర: ఏడడకకబడలక రబగర

100-89/54

792
RBE0636910
పపరర: నదగమణణ కకలల

100-89/57

795
RBE2176774
పపరర: శబకరరరవవ కకలల

100-89/60

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-206
వయసధస:62
లబ: పవ
100-89/62

798
RBE2176782
పపరర: జమమలబ షపక

100-89/63

భరస : హహసపనద
ఇబటట ననబ:10-207
వయసధస:44
లబ: ససస స
100-89/65

801
RBE0636928
పపరర: నదగలత కరవపరగ

100-89/66

భరస : చలబ
ఇబటట ననబ:10-209
వయసధస:37
లబ: ససస స
100-89/68

804
RBE0992926
పపరర: మహబమబ షపక

100-89/69

భరస : అబమమల రహహబ
ఇబటట ననబ:10-209
వయసధస:58
లబ: ససస స
100-89/71

భరస : మహబమబ సధభబన
ఇబటట ననబ:10-209/1
వయసధస:40
లబ: ససస స
100-89/73

100-89/52

భరస : కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-206
వయసధస:37
లబ: ససస స

తబడడ:డ గగస మహహదదమన
ఇబటట ననబ:10-209
వయసధస:48
లబ: పవ

తబడడ:డ గమలమబ గగస షపక
ఇబటట ననబ:10-209
వయసధస:46
లబ: పవ
808
RBE0721134
పపరర: జరసబమననసరబబగబ షపక

100-89/56

తబడడ:డ అబమమల రహహబ షపక
ఇబటట ననబ:10-209
వయసధస:39
లబ: పవ

తబడడ:డ కకదబడ రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-209
వయసధస:54
లబ: పవ
805
RBE1311836
పపరర: నదగమర వల షపక

791
LHL3938172
పపరర: సతష కకలల

786
RBE2176758
పపరర: పపడమచబద రబగర

తబడడ:డ కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-205
వయసధస:41
లబ: పవ

భరస : హహసపసన
ఇబటట ననబ:10-207
వయసధస:62
లబ: ససస స

తబడడ:డ సధబదరగగరగ
ఇబటట ననబ:10-207
వయసధస:51
లబ: పవ
802
RBE0665976
పపరర: చలబ కరవపరగ

100-89/53

భరస : శబకరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-206
వయసధస:57
లబ: ససస స

తబడడ:డ శబకర రరవవ కకలల
ఇబటట ననబ:10-206/1
వయసధస:41
లబ: పవ
799
RBE2176790
పపరర: హహసససన షపక

788
LHL3948254
పపరర: రమణ రబగర

100-89/49

తబడడ:డ కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-203
వయసధస:45
లబ: పవ

తబడడ:డ శబకరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-206
వయసధస:38
లబ: పవ

భరస : సతష కకలల
ఇబటట ననబ:10-206
వయసధస:35
లబ: ససస స
796
RBE1228783
పపరర: కకటటశథర రరవవ కకలల

100-89/51

భరస : పపవబచద
ఇబటట ననబ:10-204
వయసధస:42
లబ: ససస స

తబడడ:డ శబకరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-206
వయసధస:45
లబ: పవ
793
RBE1165167
పపరర: సబధయ కకలల

785
RBE1229039
పపరర: శరగషర రబగ

783
LHL3948270
పపరర: సధధదరరణణ రబగర
భరస : ఏడడకకబడలక
ఇబటట ననబ:10-203
వయసధస:37
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశనవరసరరవవ రబగ
ఇబటట ననబ:10-203
వయసధస:26
లబ: ససస స

తబడడ:డ పపడమ చబద రబగర
ఇబటట ననబ:10-203/2
వయసధస:21
లబ: పవ
790
LHL3937455
పపరర: కకటటశథరరరవవ కకలల

100-89/48

తబడడ:డ కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-203
వయసధస:45
లబ: పవ

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-203
వయసధస:43
లబ: ససస స
787
RBE1744812
పపరర: తరరమల రరవవ రబగర

782
LHL2691699
పపరర: శశనవరసరరవవ రరబగర

807
RBE0721126
పపరర: లకడమనరసమమ కరకకమమనధ

100-89/72

భరస : మలల ఖమరరరనరరవవ
ఇబటట ననబ:10-209A
వయసధస:42
లబ: ససస స
100-89/74

810
LHL3938032
పపరర: సససదద షపక

100-89/75

తబడడ:డ బబషర
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:38
లబ: పవ
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811
RBE0636944
పపరర: జజన బ షపక

100-89/76

భరస : జజన భబషర
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:37
లబ: ససస స
814
RBE1610898
పపరర: నహహదద పరవన షపక

100-89/79

100-89/82

100-89/85

100-89/88

100-89/91

100-89/93

100-89/96

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-215
వయసధస:49
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE1921188
పపరర: అమమమల బబయ బబణదవతత

827
RBE1584523
పపరర: జమర షపక

830
LHL3937828
పపరర: అనబతనదరరయణ కకట

833
RBE0396085
పపరర: ధనలకకమ బలకగమరగ

100-89/99

836
RBE1228742
పపరర: రమణ రరవవ మరగయమల

100-89/89

839
RBE1954825
పపరర: పవన కకమమర బబ బదలపరటట
తబడడ:డ హనధమయయ బబ బదలపరటట
ఇబటట ననబ:10-215/1
వయసధస:20
లబ: పవ

819
RBE2176808
పపరర: షబషరదదబగబ షపక

100-89/84

822
LHL3938552
పపరర: హహదదయతతలమల షపక

100-89/87

825
RBE2176824
పపరర: సరమమమజయబ రబగర

100-89/90

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-211
వయసధస:49
లబ: ససస స
100-88/441

828
RBE2176840
పపరర: మహమమదడఫప షపక

100-89/92

తబడడ:డ మహబమబ
ఇబటట ననబ:10-212
వయసధస:46
లబ: పవ
100-89/94

831
LHL3938628
పపరర: నదగమల మరర షపక

100-89/95

తబడడ:డ మహబమబ
ఇబటట ననబ:10-215
వయసధస:48
లబ: పవ
100-89/97

834
RBE0636977
పపరర: జమలమబబగబ షపక

100-89/98

భరస : నదగమల మరర
ఇబటట ననబ:10-215
వయసధస:42
లబ: ససస స
100-89/100

తబడడ:డ మసరసన రరవవ మరగయమల
ఇబటట ననబ:10-215
వయసధస:48
లబ: పవ
100-89/102

100-89/81

తబడడ:డ మహబమబ షపక
ఇబటట ననబ:10-210C
వయసధస:38
లబ: పవ

భబధధవవ: నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-215
వయసధస:40
లబ: ససస స

తబడడ:డ జజనయయ
ఇబటట ననబ:10-215
వయసధస:46
లబ: పవ
838
RBE2176857
పపరర: నరసపబహరరవవ బలకగమరగ

100-89/86

తబడడ:డ సససదయయ
ఇబటట ననబ:10-214
వయసధస:72
లబ: పవ

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-215
వయసధస:84
లబ: ససస స
835
RBE0665828
పపరర: పడభమదదసధ పటబడ

821
RBE0992942
పపరర: హలమమ బబగబ షపక

816
RBE1833367
పపరర: శరగష బమతతకకరగ

భరస : మహమదడఫప
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:42
లబ: ససస స

తబడడ:డ మహమమద రఫప
ఇబటట ననబ:10-212
వయసధస:23
లబ: పవ

తబడడ:డ చలమయయ
ఇబటట ననబ:10-213
వయసధస:43
లబ: పవ
832
RBE0396077
పపరర: వనబకటనరసమమ బలకగమరగ

100-89/83

భరస : పతయ నదయక బబణదవతత
ఇబటట ననబ:10-211
వయసధస:43
లబ: ససస స

తబడడ:డ కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-211
వయసధస:52
లబ: పవ
829
RBE1722024
పపరర: తరరపరలక అబబటటపవడడ

818
RBE1833383
పపరర: సరయ గణణశ రరడడడ బమతతకకరగ

100-89/78

తబడడ:డ సరబబశవ రరడడ బమతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:22
లబ: ససస స

భరస : ఇవరబతతలలల
ఇబటట ననబ:10-210/C
వయసధస:37
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-211
వయసధస:35
లబ: పవ
826
RBE2176832
పపరర: వనబకటటశథరరల రబగర

100-89/80

తబడడ:డ సరబబశవ రరడడ బమతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:21
లబ: పవ

తబడడ:డ మహబమబ
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:44
లబ: పవ
823
RBE0589960
పపరర: సరబబశవరరవవ రబగర

815
RBE1833334
పపరర: శశదదవ బమతతకకరగ

813
RBE0837757
పపరర: బబ ఆయయశర షపక
భరస : సధలమసన బబషర షపక
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:33
లబ: ససస స

భరస : ఆబజననయమల రరడడడ బమతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:30
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమకపషష మమషసటట
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:20
లబ: ససస స
820
RBE2176816
పపరర: జజనభబష షపక

100-89/77

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:35
లబ: ససస స

తబడడ:డ జన బబష షపక
ఇబటట ననబ:10-210
వయసధస:21
లబ: ససస స
817
RBE1833375
పపరర: భబరర వ మమషసటట

812
RBE0636951
పపరర: నదసర బ షపక

837
RBE1228767
పపరర: జజయత మరగయమల

100-89/101

భరస : రమణ రరవవ మరగయమల
ఇబటట ననబ:10-215
వయసధస:46
లబ: ససస స
100-89/103

840
RBE0636985
పపరర: మసరసన బ షపక

100-89/104

భరస : మహబమబ
ఇబటట ననబ:10-215A
వయసధస:37
లబ: ససస స
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841
RBE0636993
పపరర: అపరపమమ అబబటట

100-89/105

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-216
వయసధస:50
లబ: ససస స
844
RBE1959345
పపరర: నరరబదడ అబబటట

100-89/108

100-89/111

100-89/114

848
RBE0858142
పపరర: అబమమల మమనఫ షపక

851
RBE0637017
పపరర: సససదమమ మమరరబబ యన

100-89/117

854
RBE0993486
పపరర: అబజల మమరబబ యన

100-90/59

857
LHL2691558
పపరర: నదగగనద బబగబ

తబడడ:డ నరసపబహ రరవవ మమరరబబ ఇన
ఇబటట ననబ:10-218-3
వయసధస:36
లబ: పవ

భరస : సధభబన
ఇబటట ననబ:10-219
వయసధస:39
లబ: ససస స

859
RBE0720680
పపరర: చబదడయయ మమరగబబ యన

860
RBE0850735
పపరర: రవ మమరగబబ యన

100-89/122

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-219
వయసధస:39
లబ: పవ
100-89/125

తబడడ:డ సససదలల షపక
ఇబటట ననబ:10-220
వయసధస:25
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-89/115

100-89/128

866
RBE1821933
పపరర: హహహదర అల షపక

100-89/118

869
RBE1864784
పపరర: రరజయ లకడమ బతత
స ల
తబడడ:డ బబబమరరవవ బతత
స ల
ఇబటట ననబ:10-220
వయసధస:22
లబ: ససస స

849
RBE1214121
పపరర: నససమ షపక

100-89/113

852
RBE0637025
పపరర: పరరథత మమరరబబ యన

100-89/116

855
RBE1098756
పపరర: పవలల మమ మరరబబ ఇన

100-89/119

భరస : నరసపబహ రరవవ మరరబబ ఇన
ఇబటట ననబ:10-218
వయసధస:62
లబ: ససస స
100-89/120

858
RBE0590034
పపరర: పసద పడకరష మమరగబబ యన

100-89/121

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-219
వయసధస:41
లబ: పవ
100-89/123

861
RBE1822055
పపరర: కళళవత బతత
స ల

100-89/124

భరస : బబబమరరవవ బతత
స ల
ఇబటట ననబ:10-219
వయసధస:42
లబ: ససస స
100-89/126

864
RBE1213776
పపరర: సససదలల షపక

100-89/127

తబడడ:డ సససదద షపక
ఇబటట ననబ:10-220
వయసధస:51
లబ: పవ
100-89/129

తబడడ:డ సససదలల షపక
ఇబటట ననబ:10-220
వయసధస:21
లబ: పవ
100-89/131

100-89/110

భరస : చనన పడకరశ
ఇబటట ననబ:10-218
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ సససద షపక
ఇబటట ననబ:10-220
వయసధస:51
లబ: పవ

తబడడ:డ గగస
ఇబటట ననబ:10-220
వయసధస:31
లబ: ససస స
868
RBE1821966
పపరర: సరయరర బబనన షపక

863
RBE1160951
పపరర: సససదలల షపక

846
LHL3938594
పపరర: మమసస ఫర షపక

భరస : మమసస ఫర షపక
ఇబటట ననబ:10-217
వయసధస:34
లబ: ససస స

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-219
వయసధస:35
లబ: పవ

భరస : హహనడరరజ
ఇబటట ననబ:10-219
వయసధస:94
లబ: ససస స
865
RBE1377739
పపరర: ఫరతమమ షపక

100-89/112

భరస : వనబకట రవ
ఇబటట ననబ:10-218
వయసధస:30
లబ: ససస స

856
RBE1105569
పపరర: పడకరశ మమరరబబ ఇన

100-89/107

తబడడ:డ షరగప
ఇబటట ననబ:10-217
వయసధస:37
లబ: పవ

భరస : చబదడయయ
ఇబటట ననబ:10-218
వయసధస:34
లబ: ససస స

తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-218
వయసధస:67
లబ: పవ

862
RBE2176865
పపరర: నదగమమ వనమమల

100-89/109

తబడడ:డ షరగఫ షపక
ఇబటట ననబ:10-217
వయసధస:30
లబ: పవ

భరస : పసదమ పడకరశ
ఇబటట ననబ:10-218
వయసధస:37
లబ: ససస స
853
RBE0993478
పపరర: నరసపబహరవవ మమరబబ యన

845
LHL3937109
పపరర: షరగఫ షపక

843
RBE1442003
పపరర: హరగరన అబబటట
భరస : నరగబదడ అబబటట
ఇబటట ననబ:10-216
వయసధస:27
లబ: ససస స

తబడడ:డ లమల
ఇబటట ననబ:10-217
వయసధస:69
లబ: పవ

భరస : షరగఫ
ఇబటట ననబ:10-217
వయసధస:35
లబ: ససస స
850
RBE0636548
పపరర: దదవకర మమరరబబ యన

100-89/106

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల అబబటట
ఇబటట ననబ:10-216
వయసధస:27
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల అబబటట
ఇబటట ననబ:10-216
వయసధస:33
లబ: పవ
847
RBE0637009
పపరర: జగమలమ షపక

842
RBE1237685
పపరర: హహమబబదధ అబబటట

867
RBE1821958
పపరర: ఆరగఫర బబనన షపక

100-89/130

తబడడ:డ సససదలల షపక
ఇబటట ననబ:10-220
వయసధస:25
లబ: ససస స
100-89/132

870
RBE1954866
పపరర: కపషషవనణణ పరలవలల

100-89/133

తబడడ:డ రరమమరగస పరలవలల
ఇబటట ననబ:10-220
వయసధస:27
లబ: ససస స
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871
RBE0591834
పపరర: అనబతలకడమ గమబడద

100-89/134

భరస : మహనరరవవ
ఇబటట ననబ:10-221
వయసధస:46
లబ: ససస స
874
RBE1311943
పపరర: గగతమ గమబడద

100-89/137

100-89/140

100-89/142

100-89/145

100-89/148

100-76/165

100-89/153

100-89/156

భరస : రమణదరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-225
వయసధస:44
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

890
RBE0404384
పపరర: ఉమమరరణణ బమరగశ

893
LHL2693158
పపరర: కవత బమరగశ

896
RBE0720714
పపరర: నరగసరరడడడ లబగగరరడడడ

899
RBE0992884
పపరర: చబదడరరవవ తరరపత
తబడడ:డ సతయబ
ఇబటట ననబ:10-227
వయసధస:69
లబ: పవ

100-89/141

882
RBE0597583
పపరర: రవ కకమమర మమడడశశటట

100-89/144

100-89/147

తబడడ:డ జజనకక రరమరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-222/1
వయసధస:45
లబ: పవ
100-89/149

888
RBE0721142
పపరర: కపషషవనణణ శరనబపపడడ

100-89/150

భరస : సతయనదరరయణరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-222A
వయసధస:36
లబ: ససస స
100-89/151

891
RBE2176907
పపరర: ఝమనసలకడమ బమరశ

100-89/152

భరస : కకశషష రరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-223
వయసధస:72
లబ: ససస స
100-89/154

894
RBE0402255
పపరర: రబగరరరడడడ బమరగశ

100-89/155

తబడడ:డ కకశషష రరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-224
వయసధస:51
లబ: పవ
100-89/157

తబడడ:డ వనబకట రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-225
వయసధస:51
లబ: పవ
100-89/159

879
LHL2693133
పపరర: మలలల శథరగ గమబడద

100-89/146 885
884
RBE0720698
RBE0720706
పపరర: సతయనదరరయణరరడడడ శరనబపపడడ
పపరర: శశనవరసరరడడడ వనననబ

887
LHL3948585
పపరర: అనసనరయ శరనబపపడడ

100-89/139

తబడడ:డ కపషషమమరగస
ఇబటట ననబ:10-222
వయసధస:38
లబ: పవ

భరస : వజయ కకమమర బమరగశ
ఇబటట ననబ:10-224
వయసధస:42
లబ: ససస స

తబడడ:డ కకశషష రరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-224
వయసధస:48
లబ: పవ
898
RBE0721167
పపరర: మలలల శథరగ లబగగరరడడడ

100-89/143

భరస : రబగరరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-223
వయసధస:49
లబ: ససస స

తబడడ:డ రబగరరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-223
వయసధస:74
లబ: పవ
895
RBE2176923
పపరర: వజయకకమమరరశడడడ బమరగశ

881
RBE0597575
పపరర: మహహష కకమమర మమడడశశటట

876
RBE2176881
పపరర: మహబమబబ షపక

భరస : నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-222
వయసధస:52
లబ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-222A
వయసధస:52
లబ: ససస స

తబడడ:డ మసరసన వల షపక
ఇబటట ననబ:10/223
వయసధస:25
లబ: ససస స
892
RBE2176915
పపరర: కకశషష రరరడడడ బమరగశ

100-86/736

తబడడ:డ పవలమలరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-222/1
వయసధస:66
లబ: పవ

భరస : సతయనదరరయణరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-222A
వయసధస:35
లబ: ససస స
889
RBE1470178
పపరర: జరసతతన బ షపక

878
RBE2492650
పపరర: వనబకటపప రరడడడ శరనబపపడడ

100-89/136

భరస : సససదద
ఇబటట ననబ:10-221
వయసధస:62
లబ: ససస స

తబడడ:డ కపషషమమరగస
ఇబటట ననబ:10-222
వయసధస:36
లబ: పవ

తబడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-222
వయసధస:74
లబ: పవ
886
RBE0721159
పపరర: వనబకటలకడమ శరనబపపడడ

100-89/138

తబడడ:డ శశషప రరడడడ శరనబపపడడ
ఇబటట ననబ:10-222
వయసధస:20
లబ: పవ

భరస : కపషషమమరగస
ఇబటట ననబ:10-222
వయసధస:61
లబ: ససస స
883
RBE0631705
పపరర: కపషషమమరగస మమడడసపటట

875
RBE2176873
పపరర: మసరసనబ షపక

873
RBE1311877
పపరర: సరథత గమబడద
తబడడ:డ మహన రరవవ గమబడద
ఇబటట ననబ:10-221
వయసధస:29
లబ: ససస స

భరస : సససదదవత
ఇబటట ననబ:10-221
వయసధస:42
లబ: ససస స

తబడడ:డ లకడమనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-221
వయసధస:56
లబ: పవ
880
RBE0590976
పపరర: వజయలకడమ మమడడశశటట

100-89/135

భరస : మమబమసధబబన
ఇబటట ననబ:10-221
వయసధస:35
లబ: ససస స

తబడడ:డ మహన రరవవ గమబడద
ఇబటట ననబ:10-221
వయసధస:28
లబ: ససస స
877
RBE2176899
పపరర: మమహనదడవవ గమబడద

872
RBE0851188
పపరర: సబర షపక

897
RBE0720987
పపరర: రమణదరరడడడ లబగగరరడడడ

100-89/158

తబడడ:డ వనబకట రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-225
వయసధస:58
లబ: పవ
100-89/160

900
RBE0665653
పపరర: మహబమబ భబషర షపక

100-89/161

తబడడ:డ రహహబ
ఇబటట ననబ:10-227/1
వయసధస:42
లబ: పవ
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901
RBE0665695
పపరర: గగస బబషర షపక

100-89/162

తబడడ:డ రహహబ
ఇబటట ననబ:10-227/1
వయసధస:42
లబ: పవ
904
RBE1049932
పపరర: శశనవరస కబచరల

100-89/165

100-89/168

100-89/170

100-89/173

100-89/174

100-75/1051

100-89/179

భరస : బబవనషర
ఇబటట ననబ:10-235
వయసధస:54
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE1675727
పపరర: శవ కకమమరగ మమశశటట

917
RBE1228874
పపరర: రరమకపషష మశశటట

920
RBE0665836
పపరర: సనరయనదరరయణ దదరపలల

923
RBE2176931
పపరర: మహబమబబ షపక

100-88/442

926
RBE1454289
పపరర: నధరగ తబడద

100-75/1050

929
RBE0873422
పపరర: ననర జహన సససయమద
భరస : సధభబన
ఇబటట ననబ:10-235
వయసధస:29
లబ: ససస స

909
RBE1237669
పపరర: వనబకటబడవవ బలకగమరగ

100-89/169

912
RBE1425538
పపరర: అనధరరధ బలకగమరగ

100-89/172

915
RBE1677145
పపరర: సధబబ లకడమ మమషసటట

100-89/5

భరస : హరగనదధ బబబమ మమషసటట
ఇబటట ననబ:10/230
వయసధస:61
లబ: ససస స
100-89/175

918
RBE0851196
పపరర: హనధమమయమమ దడరగపలల

100-89/176

భరస : ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-231
వయసధస:88
లబ: ససస స
100-89/177

921
RBE0721282
పపరర: నదగమల బ తబడద

100-89/178

భరస : నదగమల మరర
ఇబటట ననబ:10-232
వయసధస:42
లబ: ససస స
100-89/180

924
RBE1953736
పపరర: ఇబడహహబ ఖలవవలమల షపక

100-89/181

తబడడ:డ జజకకర హహసపసన షపక
ఇబటట ననబ:10-233B
వయసధస:22
లబ: పవ
100-82/210

భరస : సధభబన తబడద
ఇబటట ననబ:10-235
వయసధస:28
లబ: ససస స
100-89/183

100-89/167

భరస : రవ కకమమర బలకగమరగ
ఇబటట ననబ:10-228
వయసధస:34
లబ: ససస స

భరస : దరగయమహహసపసన
ఇబటట ననబ:10-233
వయసధస:49
లబ: ససస స

భరస : శమమద సయయద
ఇబటట ననబ:10-234
వయసధస:50
లబ: ససస స
928
RBE0637041
పపరర: సససదదబ తబడద

100-89/171

తబడడ:డ ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-232
వయసధస:43
లబ: పవ

భరస : సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-232
వయసధస:41
లబ: ససస స
925
RBE2491561
పపరర: ఖమమ
మ మనసర బబగబ సయయద

911
RBE1425520
పపరర: రవ కకమమర బలకగమరగ

906
RBE1098996
పపరర: పదదమవత కబచచరల

తబడడ:డ శశనవరసరరవవ బలకగమరగ
ఇబటట ననబ:10-228
వయసధస:39
లబ: పవ

తబడడ:డ హరగనదథబబబమ మశశటట
ఇబటట ననబ:10-230
వయసధస:45
లబ: పవ

తబడడ:డ జజన బబష మససద
ఇబటట ననబ:10-232
వయసధస:25
లబ: పవ
922
RBE0851204
పపరర: లలత దడరగపలల

100-90/60

భరస : రమమష మమశశటట
ఇబటట ననబ:10-230
వయసధస:34
లబ: ససస స

భరస : రరమకపషష
ఇబటట ననబ:10-230
వయసధస:42
లబ: ససస స
919
RBE1675875
పపరర: శబబర ఖససబ ఖమన మససద

908
RBE1470442
పపరర: రమయ మహలకడమ కబచచరల

100-89/164

భరస : రరమకపషష కబచచరల
ఇబటట ననబ:10-227-2
వయసధస:45
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ బలకగమరగ
ఇబటట ననబ:10-228
వయసధస:36
లబ: పవ

భరస : మమబమ రరవవ పసధమరగస
ఇబటట ననబ:10-229
వయసధస:38
లబ: ససస స
916
RBE0992918
పపరర: నదగలకడమ మమశశటట

100-89/166

తబడడ:డ రరమకపషష కబచచరల
ఇబటట ననబ:10-227/2
వయసధస:24
లబ: ససస స

భరస : వనబకటబడవవ బలకగమరగ
ఇబటట ననబ:10-228
వయసధస:30
లబ: ససస స
913
RBE1984137
పపరర: ధనలకడమ పసధమరగస

905
RBE1098970
పపరర: రరమతతలసప కబచచరల

903
RBE1098871
పపరర: కరగమమననసర షపక
భరస : రరహబతతలల షపక
ఇబటట ననబ:10-227/1
వయసధస:32
లబ: ససస స

భరస : రరమనదధ రరవవ కబచచరల
ఇబటట ననబ:10-227-2
వయసధస:67
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమనదధ రరవవ కబచచరల
ఇబటట ననబ:10-227-2
వయసధస:53
లబ: పవ
910
RBE1237677
పపరర: చబదడకళ బలకగమరగ

100-89/163

తబడడ:డ అబమమల రహహబ
ఇబటట ననబ:10-227/1
వయసధస:33
లబ: పవ

తబడడ:డ రరమనదధ రరవవ కబచరల
ఇబటట ననబ:10-227/2
వయసధస:48
లబ: పవ
907
RBE1099002
పపరర: రరమకపషష కబచచరల

902
RBE0665794
పపరర: తదజదదమన షపక

927
RBE0597799
పపరర: సధభబన తబడద

100-89/182

తబడడ:డ బబలలషర
ఇబటట ననబ:10-235
వయసధస:32
లబ: పవ
100-89/184

930
RBE0873463
పపరర: సధభబన సయయద

100-89/185

తబడడ:డ అలమల బమడద
ఇబటట ననబ:10-235
వయసధస:32
లబ: పవ
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931
RBE2176949
పపరర: బబలలషర తబడద

100-89/186

932
RBE1676022
పపరర: వనబకట అబజల గరయతడ
అననవరపవ
భరస : మధధ సధధదన దడడ ణదదధల
ఇబటట ననబ:10-236
వయసధస:25
లబ: ససస స

100-76/179

100-76/180
933
RBE1676030
పపరర: యగ వనబకట పడసనన కకమమర
అననవరపవ
తబడడ:డ శశనవరసధలక అననవరపవ
ఇబటట ననబ:10-236
వయసధస:24
లబ: పవ

100-89/187

935
RBE1106757
పపరర: కమల అననవరపవ

100-89/188

936
RBE1398032
పపరర: సధబబబరరడడడ కకల

తబడడ:డ జజనఅహమద
ఇబటట ననబ:10-235
వయసధస:59
లబ: పవ
934
RBE1106740
పపరర: శశనవరసధలక అననవరపవ
తబడడ:డ రగశయయ అననవరపవ
ఇబటట ననబ:10-236
వయసధస:45
లబ: పవ
937
RBE1397828
పపరర: రగహన బబగబ షపక

భరస : శశనవరసధలక అననవరపవ
ఇబటట ననబ:10-236
వయసధస:43
లబ: ససస స
100-89/190

భరస : జజనబబష షపక
ఇబటట ననబ:10-239
వయసధస:40
లబ: ససస స
940
RBE1098798
పపరర: శశనవరసరరవవ రరజవరపవ

100-89/192

100-76/181

100-89/195

100-89/198

100-89/201

తబడడ:డ చబదడయయ
ఇబటట ననబ:10-246
వయసధస:59
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-76/182

947
LHL2694057
పపరర: ఖరఖరరననసరబబగబ షపక

950
RBE0851212
పపరర: ఫరతమమన షపక

953
RBE0851220
పపరర: నదగలకడమ గరగకపరటట

100-89/203

956
RBE0654509
పపరర: రరజగశ కకమమర కబభబపరటట

100-89/196

959
RBE0637090
పపరర: రమణ కబభబపరటట
భరస : వనబకటబడవవ
ఇబటట ననబ:10-246
వయసధస:52
లబ: ససస స

100-75/1052

945
RBE1098814
పపరర: వనబకరటరరమయయ బమసపరరజ

100-89/194

948
RBE1252436
పపరర: తడవనణణ తతనమపవ

100-89/197

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ తతనమపవ
ఇబటట ననబ:10-243
వయసధస:29
లబ: ససస స
100-89/199

951
RBE1864875
పపరర: జజనబబష షపక

100-89/200

తబడడ:డ నబసర షపక
ఇబటట ననబ:10-244
వయసధస:43
లబ: పవ
100-89/202

100-90/61
954
RBE1749654
పపరర: దనడకర వనబకట లకడమ నరసమమ

భరస : దనడకర పపరష చబదడరరవవ
ఇబటట ననబ:10-245
వయసధస:48
లబ: ససస స
100-89/204

తబడడ:డ వనబకట రరవవ కబభబపరటట
ఇబటట ననబ:10-246
వయసధస:32
లబ: పవ
100-89/206

942
RBE1675974
పపరర: మమనక షపక

తబడడ:డ ఆదదయయయ బమసపరరజ
ఇబటట ననబ:10-241
వయసధస:63
లబ: పవ

భరస : శవపడసరదధ
ఇబటట ననబ:10-245
వయసధస:52
లబ: ససస స

తబడడ:డ సయయద సరహహబ
ఇబటట ననబ:10-246
వయసధస:47
లబ: పవ
958
RBE2176956
పపరర: వనబకటబడవవ కబభబపరటట

944
RBE1677806
పపరర: ఇతయమజ షపక

100-81/243

తబడడ:డ సససదద షపక
ఇబటట ననబ:10-240/A
వయసధస:26
లబ: ససస స

భరస : జజనభబషర
ఇబటట ననబ:10-244
వయసధస:37
లబ: ససస స

తబడడ:డ జజనబబష షపక
ఇబటట ననబ:10-244
వయసధస:21
లబ: ససస స
955
RBE0590125
పపరర: షరగఫ షపక

100-89/193

భరస : నదగతదజ
ఇబటట ననబ:10-242
వయసధస:44
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశషయయ తతబడపవ
ఇబటట ననబ:10-243
వయసధస:52
లబ: పవ
952
RBE1864982
పపరర: కమమరరననసర షపక

941
RBE1098806
పపరర: సధనతద రరజవరపవ

939
RBE1859727
పపరర: మసరసన వలల షపక
తబడడ:డ సధభబన
ఇబటట ననబ:10-240
వయసధస:48
లబ: పవ

తబడడ:డ సససదద షపక
ఇబటట ననబ:10-240/a
వయసధస:21
లబ: ససస స

భరస : వనబకట రరమయయ బమసపరరజ
ఇబటట ననబ:10-241
వయసధస:58
లబ: ససస స
949
RBE1952779
పపరర: శశనవరసరరవవ తతబడపవ

100-89/191

భరస : శశనవరసరరవవ రరజవరపవ
ఇబటట ననబ:10-240
వయసధస:28
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశశదద షపక
ఇబటట ననబ:10-240/A
వయసధస:23
లబ: ససస స
946
RBE1098822
పపరర: పదమ బమసపరరజ

తబడడ:డ వజయ కకమమర రరడడ కకల
ఇబటట ననబ:10-238
వయసధస:34
లబ: పవ

తబడడ:డ నదగమల మర షపక
ఇబటట ననబ:10-239
వయసధస:26
లబ: పవ

తబడడ:డ పడసరద రరవవ రరజవరపవ
ఇబటట ననబ:10-240
వయసధస:36
లబ: పవ
943
RBE1676519
పపరర: ఇబతయమజ షపక

938
RBE1865153
పపరర: మసరసన వల షపక

100-89/189

957
RBE1721919
పపరర: నదగ లత కబభబపరటట

100-89/205

భరస : రరజగశ కకమమర కబభబపరటట
ఇబటట ననబ:10-246
వయసధస:31
లబ: ససస స
100-89/207

960
RBE0637108
పపరర: షకకలమ షపక

100-89/208

భరస : షరగఫ
ఇబటట ననబ:10-247
వయసధస:38
లబ: ససస స

Page 34 of 55

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-11
961
RBE2176964
పపరర: మమకరకబబ షపక

100-89/209

భరస : సయయదదసహహబ
ఇబటట ననబ:10-247
వయసధస:74
లబ: ససస స
964
RBE1722115
పపరర: దనడకర శవపడసరద

100-89/212

965
RBE1722180
పపరర: దనడకర పపరష చబదడ రరవవ

100-89/217

968
RBE0723973
పపరర: వనబకట గమరరవవలక బబడదరర

తబడడ:డ రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-256
వయసధస:54
లబ: పవ

971
RBE1312172
పపరర: ఉదయ మమరరకపపరరశబ

తబడడ:డ రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-256
వయసధస:52
లబ: పవ

తబడడ:డ శవవడడ
ఇబటట ననబ:10-257
వయసధస:35
లబ: ససస స
979
RBE0801985
పపరర: వజయ లకడమ గరగకపరటట

100-89/228

100-89/231

తబడడ:డ జగరనదధద శరససస స
ఇబటట ననబ:10-266
వయసధస:49
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

980
RBE2176998
పపరర: గమరవమమ పటబడ

983
LHL2691012
పపరర: నకతడబ చబతపలల

100-89/234

986
LHL3948700
పపరర: అననపపరష గరగకపరటట

100-85/232

989
RBE0873141
పపరర: రరధదక పవలగబ
భరస : దదపరలమ కపషష పడసరదధ
ఇబటట ననబ:10-266
వయసధస:41
లబ: ససస స

969
LHL2692655
పపరర: గగపరలకకశషషమమరగస ఆర వ

100-89/219

972
RBE2176972
పపరర: ఖససబ శశశదద సయద

100-89/222

975
LHL2691004
పపరర: దదనమమ పటబడ

100-89/224

భరస : పడభమదదస
ఇబటట ననబ:10-257
వయసధస:39
లబ: ససస స
100-89/226

978
RBE0801928
పపరర: వనబకటకకమమర గరగకపరటట

100-89/227

తబడడ:డ శవవడడ
ఇబటట ననబ:10-257
వయసధస:28
లబ: పవ
100-89/229

981
RBE2177004
పపరర: యమకకబమ పటబడ

100-89/230

తబడడ:డ జజనయయ
ఇబటట ననబ:10-257
వయసధస:48
లబ: పవ
100-89/232

984
RBE2177012
పపరర: వనబకమమ చబతపలల

100-89/233

భరస : థదమస
ఇబటట ననబ:10-260
వయసధస:46
లబ: ససస స
100-89/235

భరస : శవవడడ
ఇబటట ననబ:10-262
వయసధస:52
లబ: ససస స
100-89/237

100-90/62

భరస : రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-256
వయసధస:74
లబ: ససస స

భరస : దదమస
ఇబటట ననబ:10-260
వయసధస:36
లబ: ససస స

తబడడ:డ భకబ
ఇబటట ననబ:10-262
వయసధస:56
లబ: పవ
988
RBE0873125
పపరర: కపషష పడసరదన దదపరలమ

100-89/221

భరస : జజనయయ
ఇబటట ననబ:10-257
వయసధస:69
లబ: ససస స

తబడడ:డ ఏసయయ
ఇబటట ననబ:10-260
వయసధస:37
లబ: పవ
985
LHL3938453
పపరర: శవవడడ గరగకపరటట

977
RBE0692855
పపరర: పడసనన గరగకపరటట

966
RBE1721737
పపరర: మమరళకపషష దనడకర

తబడడ:డ వనబకటసధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-255
వయసధస:74
లబ: పవ

తబడడ:డ శవవడడ
ఇబటట ననబ:10-257
వయసధస:32
లబ: ససస స

తబడడ:డ శవవడడ గరగకపరటట
ఇబటట ననబ:10-257
వయసధస:30
లబ: ససస స
982
LHL2690972
పపరర: సరగర కకటబడ

100-89/218

తబడడ:డ భకబ
ఇబటట ననబ:10-257
వయసధస:38
లబ: పవ
100-89/225

100-89/211

తబడడ:డ పపరష చబదడ రరవవ దనడకర
ఇబటట ననబ:10-248
వయసధస:33
లబ: పవ

తబడడ:డ ఏడడకకబడలక మమరరకపపరరశబ
ఇబటట ననబ:10-256
వయసధస:26
లబ: పవ

100-89/223 974
973
RBE2176980
RBE0719948
పపరర: వనబకటనరసపబహరరవవ పసరరమమళ
పపరర: వశథనదధబ గరగకపరటట

976
RBE0137075
పపరర: ససత గరగకపరటట

100-89/213

తబడడ:డ పసదమ మసరసన బబడదరర
ఇబటట ననబ:10-254
వయసధస:74
లబ: పవ
100-89/220

963
RBE1454768
పపరర: మమతస మమ గమళలపలల
భరస : నదరరయణ గమళలపలల
ఇబటట ననబ:10-248
వయసధస:60
లబ: ససస స

తబడడ:డ దనడకర కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-248
వయసధస:57
లబ: పవ

తబడడ:డ షరగఫ షపక
ఇబటట ననబ:10-249
వయసధస:21
లబ: పవ
970
RBE0720755
పపరర: మమనరరజ పసరరమమళళ

100-89/210

భరస : నదగగశథర రరవవ కసన
స రగ
ఇబటట ననబ:10-247/1
వయసధస:53
లబ: ససస స

తబడడ:డ దనడకర పపరష చబదడ రరవవ
ఇబటట ననబ:10-248
వయసధస:32
లబ: పవ
967
RBE1833391
పపరర: మసరసన వల షపక

962
RBE1099010
పపరర: సరమమమజయబ కసన
స రగ

987
RBE0720763
పపరర: నదగగశథర రరవవ పపరరమళళ

100-89/236

తబడడ:డ రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-266
వయసధస:48
లబ: పవ
100-89/238

990
RBE0873166
పపరర: జగనదనథ శరససస స దదపరల

100-89/239

తబడడ:డ సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-266
వయసధస:72
లబ: పవ
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991
RBE1049957
పపరర: సతయవత దదపరల

100-89/240

భరస : జగనదనథ శరసపస స దదపరల
ఇబటట ననబ:10-266
వయసధస:72
లబ: ససస స
994
LHL2693075
పపరర: రరజయలకడమ గమబడద

100-89/243

100-89/246

100-89/249

100-89/252

తబడడ:డ లకడమనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-270
వయసధస:62
లబ: పవ
1009 RBE2177095
పపరర: ఉమమకకమమరగ బబ డడడపరటట

1007 RBE0590141
పపరర: రరమకపషరషరరడడడ బబ డచడ పరటట

100-89/258

1010 RBE0720771
పపరర: రరమబజననయమలక గమబడద

100-89/261

1013 RBE1398131
పపరర: జయ శశ చబతల
తబడడ:డ నరసపబహరరవవ చబతల
ఇబటట ననబ:10-274
వయసధస:26
లబ: ససస స

1015 RBE0993080
పపరర: రవతదజ చబతద

1016 RBE0665760
పపరర: రరమ మహన గబటబ

100-88/617

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ చబతద
ఇబటట ననబ:10-274/1
వయసధస:28
లబ: పవ

తబడడ:డ రరమకకటయయ
ఇబటట ననబ:10-276
వయసధస:54
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-89/253

1019 RBE1214071
పపరర: అబమమల హఫపస షపక
తబడడ:డ అహమద షపక
ఇబటట ననబ:10-276/1
వయసధస:32
లబ: పవ

1002 RBE2177061
పపరర: రరమమరరవవ గమబడద

100-89/251

1005 RBE0597633
పపరర: వనబకటటష గమబడద

100-89/254

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-270
వయసధస:35
లబ: పవ
100-89/256

1008 RBE0721175
పపరర: శరరద గమబడద

100-89/257

భరస : రరమమబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-271
వయసధస:48
లబ: ససస స
100-89/259

1011 RBE0693697
పపరర: వనబకట రతనబ అతతకకరగ

100-89/260

తబడడ:డ వనబకట నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-272/A
వయసధస:52
లబ: పవ
100-90/63

1014 RBE1470020
పపరర: ఆదదలకడమ చబతద

100-73/999

భరస : శశనవరస రరవవ చబతద
ఇబటట ననబ:10-274/1
వయసధస:49
లబ: ససస స
100-89/262

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-276
వయసధస:33
లబ: పవ
100-89/264

100-89/248

తబడడ:డ సధబబబరరయమడడ
ఇబటట ననబ:10-269
వయసధస:59
లబ: పవ

తబడడ:డ సససదయయ
ఇబటట ననబ:10-271-1
వయసధస:56
లబ: పవ

భరస : వనబకటటసథరరల SHAIK SUNDARAGIRI
ఇబటట ననబ:10-274
వయసధస:48
లబ: ససస స

1018 RBE2177103
పపరర: వనబకటటశథరరల ఘబటబ

100-89/250

తబడడ:డ చచననకగశవరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-271
వయసధస:72
లబ: పవ

భరస : రరమకకశషష రరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-271
వయసధస:66
లబ: ససస స
1012 RBE1160928
పపరర: నదగగబదడబ shaik sundaragiri

1004 LHL2692408
పపరర: లకడమ నదరరయణ గమబడద

100-89/245

తబడడ:డ గమరరలబగబ
ఇబటట ననబ:10-269
వయసధస:35
లబ: పవ

తబడడ:డ సధబబబరరయమడడ
ఇబటట ననబ:10-270
వయసధస:80
లబ: పవ
100-89/255

996
RBE0992868
పపరర: గమరరలబగబ గమబడద

100-89/247 999
998
RBE0597534
RBE0665745
పపరర: వనబకట ధనధబజయ రరవవ గమబడద
పపరర: వషత
ష వరర న గమబడద

1001 RBE2177053
పపరర: రమమదదవ గమబడద

100-89/242

తబడడ:డ సధబబబరరయమడడ
ఇబటట ననబ:10-268
వయసధస:79
లబ: పవ

భరస : మలల ఖమరరరనరరవవ
ఇబటట ననబ:10-269
వయసధస:59
లబ: ససస స

తబడడ:డ సధబబబరరయమడడ
ఇబటట ననబ:10-269
వయసధస:64
లబ: పవ
1006 RBE2177087
పపరర: నదగగశథరరరవవ గమబడద

100-89/244

తబడడ:డ రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-269
వయసధస:33
లబ: పవ

తబడడ:డ మలల కరరరరన రరవవ గమబడద
ఇబటట ననబ:10-269
వయసధస:39
లబ: పవ
1003 RBE2177079
పపరర: మలల ఖమరరరనరరవవ గమబడద

995
LHL2693349
పపరర: బమజర బతత
స ల

993
RBE1228973
పపరర: వజయ కకమమరగ ఇసపరరడడ
భరస : వజయమమహన రరడడ ఇసపరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-266/A
వయసధస:50
లబ: ససస స

భరస : రరజ
ఇబటట ననబ:10-267
వయసధస:45
లబ: ససస స

భరస : గమరగలబగబ
ఇబటట ననబ:10-268
వయసధస:62
లబ: ససస స
1000 RBE1096107
పపరర: గమరర పడసరద రరవవ గమబడద

100-89/241

తబడడ:డ నరసపబహయయ
ఇబటట ననబ:10-266/20
వయసధస:74
లబ: పవ

భరస : రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-267
వయసధస:54
లబ: ససస స
997
RBE2177046
పపరర: రరమసధబబమమ గమబడద

992
RBE2177020
పపరర: భమయయ గమబజర

1017 RBE0954991
పపరర: నరగశ గబట

100-89/263

తబడడ:డ వనబకటటసథరరల గబట
ఇబటట ననబ:10-276
వయసధస:30
లబ: పవ
100-89/265

1020 RBE1214097
పపరర: అబమమలల నఫ షపక

100-89/266

తబడడ:డ జజనహమమమద షపక
ఇబటట ననబ:10-276/1
వయసధస:34
లబ: పవ
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1021 RBE1397984
పపరర: నససమమ షపక

100-89/267

భరస : అబమమల హనఫ షపక
ఇబటట ననబ:10-276/1
వయసధస:27
లబ: ససస స
1024 RBE0992900
పపరర: నదగమమ తరరపత

100-89/270

100-89/273

100-89/6

100-89/276

100-89/279

100-81/763

100-89/284

భరస : అమర షపక బమరగడల
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:42
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 LHL2691970
పపరర: మహనమమరళ బబ లశశటట

1037 RBE2177129
పపరర: నదగగబదడ కకమమర బబ లశశటట

1040 RBE0136697
పపరర: వనబకట నరసమమ కకలమ

1043 RBE1311794
పపరర: దదపపక కకల

100-89/287

1046 RBE1397885
పపరర: వజయ కకమమర రరడడ కకలమ

100-89/277

1049 RBE2177145
పపరర: బబలచబదడరరడడడ కకలమ
తబడడ:డ వజయకకమమరరశడడడ
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:54
లబ: పవ

1029 RBE1964717
పపరర: కశమమ కకటల

100-91/38

1032 RBE0720789
పపరర: ఈశథర రరవవ మమనగరల

100-89/275

1035 LHL3947652
పపరర: రరధదక దదవ బబ లశశటట

100-89/278

భరస : నదగగబదడకకమమర బబ లశశటట
ఇబటట ననబ:10-281
వయసధస:45
లబ: ససస స
100-89/280

1038 RBE2177137
పపరర: రరమమరరవవ బబ లశశటట

100-89/281

తబడడ:డ వనబకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-281
వయసధస:74
లబ: పవ
100-89/282

1041 RBE0873356
పపరర: సమరసపబహ రగడకడ కకల

100-89/283

తబడడ:డ కకషప ర కకమమర రరడడ
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:28
లబ: పవ
100-89/285

1044 RBE1311810
పపరర: అనసనయ కకల

100-89/286

భరస : వజయ కకమమర రరడడ కకల
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:49
లబ: ససస స
100-89/288

తబడడ:డ సధబబబ రరడడ కకలమ
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:65
లబ: పవ
100-89/290

100-89/272

తబడడ:డ సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-280
వయసధస:63
లబ: పవ

తబడడ:డ వజయ కకమమర రరడడ కకల
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:32
లబ: ససస స

తబడడ:డ కకశశర కకమమర రరడడడ కకల
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:26
లబ: ససస స
1048 RBE1398065
పపరర: రసనల భ షపక బమరగడల

100-89/7

భరస : సతయనదరరయణ రరడడ కకలమ
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:53
లబ: ససస స

భరస : బబలచబదడ రరడడడ కకల
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:40
లబ: ససస స
1045 RBE1384635
పపరర: సధసపమథ కకల

1031 RBE0721290
పపరర: సధహసపన మమలమగరల

1026 RBE0631853
పపరర: రరమ తతలసస కమచదరల

భరస : సససదధలక కకటల
ఇబటట ననబ:10-278
వయసధస:59
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమమరరవవ బబ లశశటట
ఇబటట ననబ:10-281
వయసధస:47
లబ: పవ

తబడడ:డ బబల చబదదడరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:19
లబ: ససస స
1042 RBE1098624
పపరర: హహమలత కకల

100-89/274

తబడడ:డ రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-281
వయసధస:41
లబ: పవ

భరస : మహనమమరళ
ఇబటట ననబ:10-281
వయసధస:42
లబ: ససస స
1039 RBE2499853
పపరర: రగణమక కకలమ

1028 RBE0631879
పపరర: లకడమ పడసననవరన నరగససటట

100-89/269

భరస : రరమనధద రరవవ
ఇబటట ననబ:10-277/2
వయసధస:66
లబ: ససస స

తబడడ:డ ఈశ⌍వరరరవవ
ఇబటట ననబ:10/280
వయసధస:36
లబ: ససస స

భరస : రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-280A
వయసధస:64
లబ: ససస స
1036 RBE0591313
పపరర: సధనత బ⌍లల శశటట

100-89/271

భరస : శశనవరస రరవవ నరగససటట
ఇబటట ననబ:10-278
వయసధస:42
లబ: ససస స

భరస : ఈశ⌍వరరరవవ
ఇబటట ననబ:10/280
వయసధస:59
లబ: ససస స
1033 RBE2177111
పపరర: వరలకడమ బబ లశశటట

1025 RBE0631663
పపరర: రరమనధదరరవవ కమచదరల

1023 RBE0992892
పపరర: వనబకటటశథరరరవవ తరరపత
తబడడ:డ చబదడరరవవ
ఇబటట ననబ:10-277
వయసధస:40
లబ: పవ

తబడడ:డ గమరవయయ
ఇబటట ననబ:10-277/2
వయసధస:78
లబ: పవ

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-278
వయసధస:49
లబ: పవ
1030 RBE0637199
పపరర: మలల శథరగ మమలగరల

100-89/268

తలల : వనబకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-277
వయసధస:36
లబ: ససస స

భరస : చబదడరరవవ
ఇబటట ననబ:10-277
వయసధస:62
లబ: ససస స
1027 RBE0631689
పపరర: శశనవరస రరవవ నరగసపటట

1022 RBE0992876
పపరర: లకడమ తరరపత

1047 RBE1398057
పపరర: అమర షపక బమరగడల

100-89/289

తబడడ:డ హసన షపక బమరగడల
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:48
లబ: పవ
100-89/291

1050 RBE2177152
పపరర: జబపరలచబదడశశఖరరరడడడ కక

100-89/292

తబడడ:డ వజయకకమమరరశడడడ
ఇబటట ననబ:10-283
వయసధస:74
లబ: పవ
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1051 RBE0637348
పపరర: అనసనయకకలమ

100-89/293

భరస : వజయకకమమర రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-283A
వయసధస:52
లబ: ససస స
1054 LHL2692549
పపరర: చన సససదదబ షపక

100-89/295

100-89/297

100-89/300

100-89/303

100-89/305

100-90/64

100-88/619

భరస : మహహదదమన షపక
ఇబటట ననబ:10-291
వయసధస:42
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE0591073
పపరర: అరరణద నశశటట

1067 RBE0873596
పపరర: మమమమమన సయయద

1070 RBE1050046
పపరర: అనల కకమమర వనదదలపవరబ

1073 RBE1863620
పపరర: వరలకడమ రబగబ

100-89/310

1076 RBE0850743
పపరర: వనబకట రరడడడ కకలమ

100-89/10

1079 RBE1822022
పపరర: జలల షపక
తబడడ:డ శశశదద సరహహబ షపక
ఇబటట ననబ:10-291
వయసధస:23
లబ: పవ

1059 RBE0872952
పపరర: చచసతనయ తమమశశటట

100-89/299

1062 RBE0591826
పపరర: కకరణ కకమమర తమమశశటట

100-89/302

1065 RBE0637371
పపరర: లకడమ తతట

100-89/304

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-289
వయసధస:51
లబ: ససస స
100-89/306

1068 RBE2177178
పపరర: చనవనబకటటశథరరల తతట

100-89/307

తబడడ:డ వనబకటడమయయ
ఇబటట ననబ:10-289
వయసధస:54
లబ: పవ
100-89/308

1071 RBE1584549
పపరర: రరజ రబగబ

100-88/618

తబడడ:డ శశరరమమలక రబగబ
ఇబటట ననబ:10-290
వయసధస:31
లబ: పవ
100-88/620

1074 RBE0136713
పపరర: సతయవత కకలమ

100-89/309

భరస : వనబకట రరడడడ కకలమ
ఇబటట ననబ:10-291
వయసధస:43
లబ: ససస స
100-89/311

తబడడ:డ సతయనదరరయణ రరడడ కకలమ
ఇబటట ననబ:10-291
వయసధస:52
లబ: పవ
100-89/313

100-89/9

తబడడ:డ గమరరమమరగస
ఇబటట ననబ:10-288
వయసధస:34
లబ: పవ

తబడడ:డ శశరరమమలక రబగబ
ఇబటట ననబ:10-290
వయసధస:20
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటరరడడడ కకల
ఇబటట ననబ:10-291
వయసధస:31
లబ: ససస స
1078 RBE1822014
పపరర: దరగయమబ షపక

100-89/301

తబడడ:డ పడబబకర రరవవ వనదదలపవరబ
ఇబటట ననబ:10-289-3
వయసధస:29
లబ: పవ

భరస : రరజ రబగబ
ఇబటట ననబ:10-290
వయసధస:32
లబ: ససస స
1075 RBE0591321
పపరర: జజథలరరడడడ కకల

1061 LHL2693786
పపరర: సససదదబ తమమశశటట

1056 RBE0637363
పపరర: మమబమలమల షపక

తబడడ:డ గమరరమమరగస
ఇబటట ననబ:10-287
వయసధస:35
లబ: ససస స

భరస : హసన జజన
ఇబటట ననబ:10-289
వయసధస:31
లబ: ససస స

భరస : గమరరపడసరద కకతస
ఇబటట ననబ:10-289
వయసధస:32
లబ: ససస స
1072 RBE1584564
పపరర: లకడమ రబగబ

100-89/298

భరస : రమమశ
ఇబటట ననబ:10/289
వయసధస:32
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల తతట
ఇబటట ననబ:10-289
వయసధస:29
లబ: పవ
1069 RBE1454974
పపరర: ధన లకడమ కకతస

1058 RBE0720797
పపరర: సససదద షపక

100-89/8

భరస : మసరసన
ఇబటట ననబ:10/285
వయసధస:32
లబ: ససస స

భరస : గమరరమమరగస
ఇబటట ననబ:10-288
వయసధస:57
లబ: ససస స

భరస : వరపడసరదధ
ఇబటట ననబ:10-288/1
వయసధస:63
లబ: ససస స
1066 RBE0801936
పపరర: వనబకటరరమయయ తతట

100-89/296

తబడడ:డ ధసస గగరగ
ఇబటట ననబ:10-286
వయసధస:46
లబ: పవ

తబడడ:డ చననరగసబహ
ఇబటట ననబ:10-287
వయసధస:54
లబ: పవ
1063 RBE0721183
పపరర: కలపనదదదవ కనననగబటట

1055 RBE0721191
పపరర: పసద సససదదబ షపక

1053 RBE0721209
పపరర: ఖమసపబబ షపక
భరస : ఖమసపబ
ఇబటట ననబ:10/284
వయసధస:68
లబ: ససస స

భరస : ఖమసపబ
ఇబటట ననబ:10-284
వయసధస:40
లబ: ససస స

భరస : సససదద
ఇబటట ననబ:10-286
వయసధస:40
లబ: ససస స
1060 RBE2177160
పపరర: గమరరమమరగస తమమశశటట

100-89/294

తబడడ:డ వజయ కకమమర రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-283-A
వయసధస:32
లబ: ససస స

భరస : ఖమసపబ
ఇబటట ననబ:10-284
వయసధస:40
లబ: ససస స
1057 RBE0137190
పపరర: జజదదదద షపక

1052 RBE0637355
పపరర: దదపపక కకలమ

1077 RBE1096206
పపరర: సతయనదరరయణ రరడడ కకలమ

100-89/312

తబడడ:డ వనబకట రరడడడ కకలమ
ఇబటట ననబ:10-291
వయసధస:28
లబ: పవ
100-89/314

1080 RBE1822048
పపరర: ఫరతమ ననసజబ

100-89/315

తబడడ:డ గగసధ మహహదదమన ననసజబ
ఇబటట ననబ:10-291
వయసధస:22
లబ: ససస స
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1081 RBE1822063
పపరర: జన బబష షపక

100-89/316

తబడడ:డ మహహదదమన షపక
ఇబటట ననబ:10-291
వయసధస:24
లబ: పవ
1084 RBE1061720
పపరర: మహమమద అససఫ షపక

100-89/319

100-89/321

100-89/324

100-89/327

100-89/330

100-89/333

100-89/336

భరస : హరగహర రగడకడ
ఇబటట ననబ:10-298/1
వయసధస:32
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 RBE1311786
పపరర: లకడమ శరగష కటటట పలల

1097 LHL2692804
పపరర: రరధదక కకలమ

1100 LHL2690543
పపరర: సదదశవరరరడడ కకలమ

100-89/338

100-89/328

1109 RBE0720805
పపరర: అపపపరరడడడ తదలకకకటల
తబడడ:డ అకకకరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-298/1
వయసధస:64
లబ: పవ

100-89/323

1092 RBE1311752
పపరర: పడవణ కకమమర కటటట పలల

100-89/326

1095 RBE2177186
పపరర: పడసరదచడ
డ డడ కకలమ

100-89/329

తబడడ:డ పపచచరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-296
వయసధస:56
లబ: పవ
100-89/331

1098 RBE0670877
పపరర: శశనవరస రరడడ కకలమ

100-89/332

తబడడ:డ సదదశవ రరడడ కకలమ
ఇబటట ననబ:10-297
వయసధస:52
లబ: పవ
100-89/334

1101 RBE2177194
పపరర: జగనదధ రరడడడ కకలమ

100-89/335

తబడడ:డ సదదశవరరరడడ
ఇబటట ననబ:10-297/1
వయసధస:47
లబ: పవ
100-89/337

భరస : వనబకట రతనబ ఆతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-298
వయసధస:42
లబ: ససస స
100-89/339

భరస : శశనవరసరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-298
వయసధస:29
లబ: ససస స
100-89/340

1089 RBE1311679
పపరర: కకసధమ శశ కటటట పలల

100-73/1000 1104 RBE0637165
1103 RBE1470038
పపరర: దదవ సథరరజయ లకడమ ఆతతకకరగ
పపరర: రరధ బబయ ఆతతకకరగ

1106 RBE0993262
పపరర: శరగష తదలకకకటల

100-89/320

తబడడ:డ మహన రరవవ కటటట పలల
ఇబటట ననబ:10-296
వయసధస:40
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకట రతనబ ఆతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-298
వయసధస:24
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమమబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-298
వయసధస:31
లబ: పవ
1108 RBE0631820
పపరర: అశథన టటలకకకటబల

100-89/325

తబడడ:డ జగనదనధరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-297/1
వయసధస:72
లబ: పవ

భరస : సదదశవ రరడడడ కకలమ
ఇబటట ననబ:10-297-1
వయసధస:78
లబ: ససస స
1105 RBE0723916
పపరర: మణణదదప గమబడద

1091 RBE1311737
పపరర: పపడమమవత కటటట పలల

1086 RBE0637405
పపరర: వజయలకకమ సధరవరబ

తబడడ:డ మహన రరవవ కటటట పలల
ఇబటట ననబ:10-296
వయసధస:39
లబ: ససస స

భరస : శశనవరస రరడడ కకలమ
ఇబటట ననబ:10-297
వయసధస:47
లబ: ససస స

భరస : సససదద
ఇబటట ననబ:10-297
వయసధస:36
లబ: ససస స
1102 RBE1161934
పపరర: కళళయణణ కకలమ

100-89/322

తబడడ:డ మహన రరవవ కటటట పలల
ఇబటట ననబ:10-296
వయసధస:36
లబ: ససస స

తలల : వజయ లకడమ సధరవరబ
ఇబటట ననబ:10-296-1
వయసధస:28
లబ: ససస స
1099 RBE0992959
పపరర: జహహద షపక

1088 RBE1311661
పపరర: దదవయ కటటట పలల

100-89/318

భరస : చబదడకరబత
ఇబటట ననబ:10-296
వయసధస:64
లబ: ససస స

భరస : మహన రరవవ కటటట పలల
ఇబటట ననబ:10-296
వయసధస:68
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదబచదరయయ బమసరస
ఇబటట ననబ:10-296
వయసధస:40
లబ: పవ
1096 RBE1050160
పపరర: శశ హరర సధరవరబ

100-90/65

తబడడ:డ మహన రరవవ కటటట పలల
ఇబటట ననబ:10-296
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ మహన రరవవ కటటట పలల
ఇబటట ననబ:10-296
వయసధస:37
లబ: ససస స
1093 RBE1311778
పపరర: వనబకటటశథర రరవవ బమసరస

1085 RBE2177475
పపరర: రమణ కకమమర

1083 RBE0637389
పపరర: కపషష కకమమరగ కకలమ
భరస : జబపరల చబదడ శశఖర రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-292
వయసధస:34
లబ: ససస స

భరస : వనబకటబడవవ కకమమర
ఇబటట ననబ:10-295
వయసధస:57
లబ: ససస స

తబడడ:డ సససదధలక
ఇబటట ననబ:10-296
వయసధస:56
లబ: పవ
1090 RBE1311703
పపరర: సధనబద లకడమ కటటట పలల

100-89/317

భరస : కకశశర కకమమర రరడడడ కకల
ఇబటట ననబ:10-291A
వయసధస:47
లబ: ససస స

తబడడ:డ మహబమబ జజన షపక
ఇబటట ననబ:10-292
వయసధస:27
లబ: పవ
1087 RBE0655092
పపరర: రరధదకపషష గరగకపరటట

1082 LHL3948890
పపరర: సరథత కకల

100-90/66
1107 RBE1721729
పపరర: గరయతడ మణణ ససమయ ఆతతకకరగ

తబడడ:డ వనబకట రతనబ ఆతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-298
వయసధస:20
లబ: ససస స
100-89/341

1110 RBE0720813
పపరర: శశనవరసరరడడడ తదలకకకటల

100-89/342

తబడడ:డ అపపపరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-298/1
వయసధస:43
లబ: పవ
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1111 LHL3938230
పపరర: హరగహరరరడడడ తదలకకకటల

100-89/343

తబడడ:డ అపపపరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-298-1
వయసధస:38
లబ: పవ
1114 RBE0631895
పపరర: సరథత కకనకకబడల

100-89/346

100-89/349

100-89/352

100-89/354

తబడడ:డ గగస ఖమన పఠరన
ఇబటట ననబ:10-302
వయసధస:18
లబ: పవ
1129 RBE0637447
పపరర: బబగబ పఠరన

100-89/359

100-89/362

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-306
వయసధస:54
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-89/355

1130 RBE2177228
పపరర: ఖమదర పఠరన

1133 RBE0840074
పపరర: నదగరరజ రరడడడచరల

100-89/365

1136 RBE1721679
పపరర: భబరత రరడడడచరల

100-89/357

1139 RBE1864842
పపరర: వనబకమమ వనమమల
భరస : శశనధ వనమమల
ఇబటట ననబ:10-306
వయసధస:33
లబ: ససస స

1125 LHL3937141
పపరర: నదగభమషణబ నబదధల

100-89/356

1128 RBE0637439
పపరర: వహహదదబ పఠరన

100-89/358

భరస : గగస ఖమన
ఇబటట ననబ:10-302
వయసధస:51
లబ: ససస స
100-89/360

1131 LHL3938263
పపరర: మలల ఖమరరరనరరజ రరడడడచరల

100-89/361

తబడడ:డ కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-305
వయసధస:36
లబ: పవ
100-89/363

1134 RBE0840082
పపరర: శశ హరగ రరజ రరడడ చచరల

100-89/364

తబడడ:డ కకటటశథర రరజ
ఇబటట ననబ:10-305
వయసధస:33
లబ: పవ
100-90/67

భరస : కకటటశథర రరజ రరడడ చరల
ఇబటట ననబ:10-305
వయసధస:58
లబ: ససస స
100-89/367

100-88/621
1122 RBE1955418
పపరర: చబదన ససభబగయ శరరథణణ నబదధల

తబడడ:డ ససతదరరమయయ
ఇబటట ననబ:10-301
వయసధస:48
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-305
వయసధస:38
లబ: పవ

భరస : రరడచరల
డడ
శశహరగరరజ
ఇబటట ననబ:10-305
వయసధస:30
లబ: ససస స
1138 RBE0851253
పపరర: అననపపరష మదచమ

1127 LHL3937018
పపరర: గగస ఖమన పఠరన

100-89/351

తబడడ:డ నదగభమషణబ నబదధల
ఇబటట ననబ:10-300
వయసధస:24
లబ: ససస స

తబడడ:డ జజనధ
ఇబటట ననబ:10-303
వయసధస:64
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటబరరజ
ఇబటట ననబ:10-305
వయసధస:59
లబ: పవ
1135 RBE1821990
పపరర: రరడచరల
డడ
సధభదడ

100-89/353

తబడడ:డ జజన ఖమన పఠరన
ఇబటట ననబ:10-302
వయసధస:61
లబ: పవ

భరస : ఖమదర
ఇబటట ననబ:10-303
వయసధస:55
లబ: ససస స
1132 RBE0840066
పపరర: కకటటశథరరరజ రరడడడచరల

1124 LHL3947157
పపరర: నతదయ వజయనబదధల

100-89/348

తబడడ:డ పవలల యయ
ఇబటట ననబ:10-299
వయసధస:51
లబ: పవ

భరస : నదగబమషణబ
ఇబటట ననబ:10-301
వయసధస:41
లబ: ససస స
100-86/747

1116 RBE0992991
పపరర: మనద కకనకకబడ

100-89/350 1119 RBE2177210
1118 RBE1806926
పపరర: నదగ వనబకట లకడమ కకరసన చబతద
పపరర: శశనవరసరరవవ కకనకబడల

1121 LHL2693455
పపరర: శశదదవ కరరలపరటట

100-89/345

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-299
వయసధస:28
లబ: ససస స

భరస : లకడమనరససబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-299A
వయసధస:37
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదగభమషణబ నబదధల
ఇబటట ననబ:10-300
వయసధస:23
లబ: పవ
1126 RBE2501591
పపరర: సనరజ ఖమన పఠరన

100-89/347

భరస : దదసయయ చబతద
ఇబటట ననబ:10-299
వయసధస:29
లబ: ససస స

తబడడ:డ భమషయయ
ఇబటట ననబ:10-299/A
వయసధస:45
లబ: పవ
1123 RBE1955392
పపరర: వనబకట పవన కగశక నబదధల

1115 RBE0723924
పపరర: దదసయయ చబతద

1113 LHL2693091
పపరర: లకకమకకమమరగ కకనకబడల
భరస : శశనవరస రరవవ కకనకబడల
ఇబటట ననబ:10-299
వయసధస:51
లబ: ససస స

తబడడ:డ కపషష మమరగస
ఇబటట ననబ:10-299
వయసధస:37
లబ: పవ

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ కకనకకబడల
ఇబటట ననబ:10-299
వయసధస:31
లబ: ససస స
1120 LHL2693463
పపరర: నరశబహరరవవ కరరలపరటట

100-89/344

భరస : అపపపరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-298A
వయసధస:60
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశనవరసరరవవ కకనకకబడల
ఇబటట ననబ:10-299
వయసధస:32
లబ: ససస స
1117 RBE1441534
పపరర: మమధవ లత కకనకకబడల

1112 RBE2177202
పపరర: నదగగబదడమమ తదలకకకటల

1137 RBE0850750
పపరర: వనబకటటశథరరల మదదమ

100-89/366

తబడడ:డ వనబకటబడమయయ
ఇబటట ననబ:10-306
వయసధస:57
లబ: పవ
100-89/368

1140 RBE1396945
పపరర: అబమమల రజజక మససద

100-82/211

తబడడ:డ మరర మహహదమ దన మససద
ఇబటట ననబ:10-310
వయసధస:37
లబ: పవ
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1141 RBE1532647
పపరర: అబజల దదవ బబడడ

100-88/622

భరస : కరశయయ బబడడ
ఇబటట ననబ:10-310
వయసధస:47
లబ: ససస స
1144 RBE1745157
పపరర: అశశక రరణణ గరగకపరటట

100-88/623

100-89/13

100-89/373

100-89/376

100-89/378

100-89/381

100-89/14

తబడడ:డ కకశషషయయ పసదమ ద
ఇబటట ననబ:10-315
వయసధస:82
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 RBE1672948
పపరర: ఈశథరమమ గరగకపరటట

1157 RBE0840108
పపరర: నదగగశథరరరవవ గరగకపరటట

1160 RBE0654053
పపరర: భబరర వ శశనవరస సనదచనగమబట

1163 RBE0261875
పపరర: బబలయయ సరథమ

100-89/386

1166 RBE1098772
పపరర: మణణకబఠ అతతకకరగ

100-74/237

1169 LHL3937208
పపరర: పపరషచబదడరరవవ తదడల
తబడడ:డ రరమసధబబయయ
ఇబటట ననబ:10-315/1
వయసధస:42
లబ: పవ

1149 RBE0720839
పపరర: నరసపబహరరవవ అడపర

100-89/372

1152 RBE0993064
పపరర: శరరద గరగకపరటట

100-89/375

1155 LHL3938487
పపరర: కకటటశథరరరవవ గరగకపరటట

100-89/377

తబడడ:డ రరమమడడ
ఇబటట ననబ:10-312
వయసధస:36
లబ: పవ
100-89/379

1158 RBE0873307
పపరర: రజన గరగకపరటట

100-89/380

భరస : కకటటశథర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-312
వయసధస:28
లబ: ససస స
100-89/382

100-89/383
1161 RBE0654962
పపరర: వనబకట రరజజరరవవ సనదచనగమబట

తబడడ:డ రరమమరరవవ
ఇబటట ననబ:10-313/1
వయసధస:67
లబ: పవ
100-89/384

1164 RBE0262162
పపరర: బబల కకషప ర సరథమ

100-89/385

తబడడ:డ కపషష మమరగస
ఇబటట ననబ:10-314
వయసధస:36
లబ: పవ
100-89/387

తబడడ:డ హనధమబతరరవవ అతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-314
వయసధస:28
లబ: పవ
100-90/68

100-89/12

భరస : కరళదదసధ
ఇబటట ననబ:10-311
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ కపషష మమరగస
ఇబటట ననబ:10-314
వయసధస:39
లబ: పవ

తబడడ:డ రరమలబగబ
ఇబటట ననబ:10-314
వయసధస:63
లబ: పవ
1168 RBE1214626
పపరర: సరబబశవ రరవవ పసదమ ద

100-89/374

తబడడ:డ వనబకట రరజజరరవవ
ఇబటట ననబ:10-313/1
వయసధస:37
లబ: పవ

భరస : కపషషమమరగస
ఇబటట ననబ:10/314
వయసధస:58
లబ: ససస స
1165 RBE0399808
పపరర: కపషషమమరగస సరథమ

1151 RBE0720854
పపరర: సతయనదరరయణ అడపర

1146 RBE0637470
పపరర: సథరష లత అడప

తబడడ:డ శశరరమమలక
ఇబటట ననబ:10-311
వయసధస:70
లబ: పవ

తబడడ:డ రరమమడడ
ఇబటట ననబ:10-312
వయసధస:34
లబ: పవ

భరస : వనబకటరరజ
ఇబటట ననబ:10-313
వయసధస:62
లబ: ససస స
1162 RBE0397257
పపరర: మలల శథరగ సరథమ

100-89/371

భరస : రరమమడడ గరగకపరటట
ఇబటట ననబ:10-312
వయసధస:53
లబ: ససస స

తబడడ:డ సససదధలక
ఇబటట ననబ:10-312
వయసధస:59
లబ: పవ
1159 RBE2177244
పపరర: శరరదగ సనదధనధగమబట

1148 LHL3948809
పపరర: ఆదదలకడమ గరగకపరటట

100-89/370

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10/311
వయసధస:43
లబ: ససస స

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-311
వయసధస:43
లబ: పవ

తబడడ:డ కరళదదసధ గరగకపరటట
ఇబటట ననబ:10-311
వయసధస:38
లబ: పవ
1156 RBE0720862
పపరర: రరమమడడ గరగకపరటట

100-89/11

భరస : శరశవణ కకమమర గరగకపరటట
ఇబటట ననబ:10-311
వయసధస:35
లబ: ససస స

తబడడ:డ నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-311
వయసధస:45
లబ: పవ
1153 RBE1159244
పపరర: శరశవణ కకమమర గరగకపరటట

1145 RBE0637462
పపరర: లకడమ అడప

1143 RBE2177236
పపరర: నదగమణణ గరగకపరటట
భరస : కరళదదసధ
ఇబటట ననబ:10-310
వయసధస:53
లబ: ససస స

భరస : నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10/311
వయసధస:68
లబ: ససస స

భరస : సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10/311
వయసధస:41
లబ: ససస స
1150 RBE0720847
పపరర: వనబకటటశథరరల అడపర

100-89/369

తబడడ:డ కరళదదసధ
ఇబటట ననబ:10-310
వయసధస:34
లబ: పవ

భరస : సససదదశథర మహబత
ఇబటట ననబ:10-311
వయసధస:32
లబ: ససస స
1147 RBE0637496
పపరర: శశలకడమ అడప

1142 RBE0840090
పపరర: సససదదశథర రరవవ గరగకపరటట

1167 LHL3947314
పపరర: పరరథత తచడల

100-89/388

భరస : పపరషచబదడరరవవ
ఇబటట ననబ:10-315
వయసధస:38
లబ: ససస స
100-89/389

1170 RBE0720870
పపరర: బషసర షపక

100-89/390

తబడడ:డ మరర
ఇబటట ననబ:10-316
వయసధస:32
లబ: పవ
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1171 RBE1096271
పపరర: బబషర షపక

100-89/391

తబడడ:డ ఆదమ షరఫప షపక
ఇబటట ననబ:10-316
వయసధస:32
లబ: పవ
1174 RBE1237727
పపరర: లచచమమ గడడపపడడ

100-89/394

100-89/397

100-76/183

100-89/15

100-89/404

100-89/16

100-89/409

తబడడ:డ సససదద వల షపక
ఇబటట ననబ:10-322
వయసధస:21
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 LHL3938727
పపరర: ఖమమరరదదమన అహమద షపక

1187 RBE2177285
పపరర: వనబకటపపయయ తమమశశటట

1190 RBE1228940
పపరర: భబగయ లకడమ దదరబగమల

1193 RBE1384627
పపరర: వనబకట రమణ దదరబగమల

100-89/412

1196 RBE1397950
పపరర: లకడమ చబతద

100-89/402

1199 RBE1154699
పపరర: ఉదయ శబకర ఉలల బగమబట
తబడడ:డ వనబకటటశథరరలక ఉలల బగమబట
ఇబటట ననబ:10-322
వయసధస:38
లబ: పవ

1179 RBE2177269
పపరర: మరర షపక

100-89/399

1182 RBE2177277
పపరర: హహసపనబ షపక

100-89/401

1185 LHL3947736
పపరర: దధరర మమ తమమశశటట

100-89/403

భరస : వనబకటపపయయ
ఇబటట ననబ:10-319
వయసధస:51
లబ: ససస స
100-89/405

1188 RBE1641356
పపరర: రరజగష కటటవరపవ

100-89/406

తబడడ:డ బబబమ రరవవ కటటవరపవ
ఇబటట ననబ:10-319-3
వయసధస:30
లబ: పవ
100-89/407

1191 RBE1228965
పపరర: మలల కరరరరన రరవవ దదరబగమల

100-89/408

తబడడ:డ కనకరరజ దదరబగమల
ఇబటట ననబ:10-320
వయసధస:42
లబ: పవ
100-89/410

1194 RBE1096156
పపరర: నగమలమరన షపక

100-89/411

తబడడ:డ హహసపసన షపక
ఇబటట ననబ:10-322
వయసధస:39
లబ: పవ
100-89/413

భరస : శశనవరసరరవవ చబతద
ఇబటట ననబ:10-322
వయసధస:34
లబ: ససస స
100-89/415

100-89/396

భరస : మరర
ఇబటట ననబ:10-317
వయసధస:50
లబ: ససస స

భరస : కనకరరజ దదరబగమల
ఇబటట ననబ:10-320
వయసధస:57
లబ: ససస స

తబడడ:డ మహబమ షపక జజర రర
ఇబటట ననబ:10-322
వయసధస:70
లబ: పవ
1198 RBE1990480
పపరర: సరగన బబగబ షపక

100-89/400

భరస : మలల ఖమరరరన రరవవ దదరబగమల
ఇబటట ననబ:10-320
వయసధస:41
లబ: ససస స

తబడడ:డ అబజననయలక దదరబగమల
ఇబటట ననబ:10-320
వయసధస:61
లబ: పవ
1195 RBE1213859
పపరర: హహసపసన షపక జజర రర

1181 RBE1312347
పపరర: నజజమ షపక

1176 RBE1237743
పపరర: శరగష గడడపపడడ

తబడడ:డ ఆదబసరహహబ
ఇబటట ననబ:10-316
వయసధస:56
లబ: పవ

తబడడ:డ యలమబద
ఇబటట ననబ:10-319/2
వయసధస:64
లబ: పవ

భరస : అచచయయ
ఇబటట ననబ:10/320
వయసధస:63
లబ: ససస స
1192 RBE1384619
పపరర: కనకరరజ దదరబగమల

100-89/398

తబడడ:డ అబమమల రరహమన
ఇబటట ననబ:10-318
వయసధస:62
లబ: పవ

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-319
వయసధస:35
లబ: ససస స
1189 RBE0397299
పపరర: లకమవమమ ననలల కరగ

1178 RBE2177251
పపరర: అనఫరబబగబ షపక

100-89/393

తబడడ:డ సరబబశవ రరవవ గడడపపడడ
ఇబటట ననబ:10-316
వయసధస:36
లబ: ససస స

భరస : బషసర షపక
ఇబటట ననబ:10-317
వయసధస:28
లబ: ససస స

భరస : కరమరరదదమన అహమద
ఇబటట ననబ:10/318
వయసధస:45
లబ: ససస స
1186 RBE0637553
పపరర: పడమల కకటటట

100-89/395

భరస : ఆదబషసప
ఇబటట ననబ:10-316
వయసధస:47
లబ: ససస స

భరస : రరజ ససతదరరబ గరగకపరటట
ఇబటట ననబ:10-317
వయసధస:29
లబ: ససస స
1183 RBE0397281
పపరర: మమబతదజ బబగమ షపక

1175 RBE1237735
పపరర: నరగషర గడడపపడడ

1173 RBE1237719
పపరర: సరబబశవ రరవవ గడడపపడడ
తబడడ:డ గగపయయ గడడపపడడ
ఇబటట ననబ:10-316
వయసధస:57
లబ: పవ

తబడడ:డ సరబబశవ రరవవ గడడపపడడ
ఇబటట ననబ:10-316
వయసధస:32
లబ: ససస స

భరస : సరబబశవ రరవవ గడడపపడడ
ఇబటట ననబ:10-316
వయసధస:53
లబ: ససస స
1180 RBE1673318
పపరర: రరమ లబగగశథరగ నడడకకట

100-89/392

తబడడ:డ సరబబశవ రరవవ గడడపవడడ
ఇబటట ననబ:10-316
వయసధస:27
లబ: పవ

భరస : గగపయయ గడడపపడడ
ఇబటట ననబ:10-316
వయసధస:83
లబ: ససస స
1177 RBE1237750
పపరర: వనబకట పదదమవత గడడపపడడ

1172 RBE1161512
పపరర: సధరగబదడ బబబమ గడడపవడడ

1197 RBE1397968
పపరర: శశనవరసరరవవ చబతద

100-89/414

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల చబతద
ఇబటట ననబ:10-322
వయసధస:38
లబ: పవ
100-90/69

1200 RBE2177293
పపరర: ఖమతజజబ షపక

100-89/416

భరస : సధబబన
ఇబటట ననబ:10-322A
వయసధస:45
లబ: ససస స
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1201 RBE1744945
పపరర: ననలల కరగ లకకమవమమమ

100-88/624

భరస : ననలల కరగ అచచయయ ననలల కరగ
ఇబటట ననబ:10-323
వయసధస:60
లబ: ససస స
1204 RBE0397349
పపరర: జమలమ బబగబ షపక

100-89/419

100-89/422

100-89/425

100-90/70

100-89/429

100-89/434

100-89/437

భరస : వనబకట సతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-329
వయసధస:56
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 RBE1105577
పపరర: శశష రతనబ ఆకకరగ

1217 RBE0637637
పపరర: భవరన చచకరక

1220 RBE0263020
పపరర: సపబధధ కకలమ

1223 RBE0637660
పపరర: మమరస మమ బబడల

100-89/440

1226 RBE2177301
పపరర: మమరగ బబడల

100-90/71

1229 RBE0873042
పపరర: కకరణ బబబమ బబడల
తబడడ:డ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-329
వయసధస:30
లబ: పవ

1209 LHL3938164
పపరర: మరరవల షపక

100-89/424

1212 RBE1098947
పపరర: శశ లకడమ ఆకకరగ

100-89/427

1215 LHL3938024
పపరర: కరశయయ అలల

100-89/428

తబడడ:డ ఆదయయ
ఇబటట ననబ:10-326
వయసధస:67
లబ: పవ
100-89/430

1218 LHL3937521
పపరర: నదగగశథరరరవవ అలల

100-89/433

తబడడ:డ కరశయయ
ఇబటట ననబ:10-326
వయసధస:39
లబ: పవ
100-89/435

1221 RBE0396168
పపరర: సధశల కకలమ

100-89/436

భరస : వనబకటరమణదరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-327
వయసధస:52
లబ: ససస స
100-89/438

1224 RBE1312156
పపరర: చనన అబజమమ చగపడబ

100-89/439

భరస : రరమకపషష చగపడబ
ఇబటట ననబ:10-328
వయసధస:33
లబ: ససస స
100-89/441

భరస : అజయమకమమర
ఇబటట ననబ:10-328
వయసధస:44
లబ: ససస స
100-89/442

100-89/421

భరస : సపవ నదగగబదడ రరడడడ ఆకకరగ
ఇబటట ననబ:10-325
వయసధస:33
లబ: ససస స

భరస : కరశబత
ఇబటట ననబ:10-328
వయసధస:36
లబ: ససస స

తబడడ:డ కకటయయ చగపడబ
ఇబటట ననబ:10-328
వయసధస:39
లబ: పవ
1228 RBE0637694
పపరర: వనబకట శవ కకమమరగ చటటటపప డ లక

100-89/426

తబడడ:డ రమణదరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-327
వయసధస:34
లబ: ససస స

తబడడ:డ పపచచరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-327
వయసధస:59
లబ: పవ
1225 RBE1312289
పపరర: రరమకపషష చగపడబ

1211 RBE1098921
పపరర: అనతద ఆకకరగ

1206 RBE0671925
పపరర: సససదదరరవవ ననలల కరగ

తబడడ:డ మసరసన
ఇబటట ననబ:10-325
వయసధస:54
లబ: పవ

భరస : సరయబబబమ
ఇబటట ననబ:10-326
వయసధస:45
లబ: ససస స

భరస : శవ
ఇబటట ననబ:10-326
వయసధస:37
లబ: ససస స
1222 RBE0398826
పపరర: వనబకటరమణదరరడడడ కకల

100-89/423

భరస : కపషష రరడడడ ఆకకరగ
ఇబటట ననబ:10-325
వయసధస:61
లబ: ససస స

భరస : కరశయయ
ఇబటట ననబ:10-326
వయసధస:57
లబ: ససస స
1219 LHL3948205
పపరర: లకడమ అలల

1208 RBE0840124
పపరర: సససదద వల షపక

100-89/418

తబడడ:డ అచచయయ
ఇబటట ననబ:10-323
వయసధస:42
లబ: పవ

భరస : గమరవ రరడడడ ఆకకరగ
ఇబటట ననబ:10-325
వయసధస:32
లబ: ససస స

తబడడ:డ కపషష రరడడడ ఆకకరగ
ఇబటట ననబ:10-325
వయసధస:42
లబ: పవ
1216 LHL3947645
పపరర: కపషషవనణణ అలల

100-89/420

తబడడ:డ హహసపసన
ఇబటట ననబ:10-323
వయసధస:46
లబ: పవ

తబడడ:డ కపషష రరడడడ ఆకకరగ
ఇబటట ననబ:10-325
వయసధస:36
లబ: పవ
1213 RBE1105551
పపరర: శవ నదగగబదడ రరడడడ ఆకకరగ

1205 RBE0399840
పపరర: అచచయయ ననలల కరగ

1203 RBE0397331
పపరర: జజర రర చచతస దబ షపక
భరస : హహసపసన
ఇబటట ననబ:10-323
వయసధస:75
లబ: ససస స

తబడడ:డ పరపయయ
ఇబటట ననబ:10-323
వయసధస:73
లబ: పవ

తబడడ:డ సససదద రరవవ
ఇబటట ననబ:10-323
వయసధస:35
లబ: ససస స
1210 RBE1098913
పపరర: గమరవ రరడడడ ఆకకరగ

100-89/417

భరస : నదగమల మరర
ఇబటట ననబ:10-323
వయసధస:38
లబ: ససస స

భరస : సససదద వల
ఇబటట ననబ:10-323
వయసధస:43
లబ: ససస స
1207 RBE0693614
పపరర: సధజజత ననలల కరగ

1202 RBE0263079
పపరర: మమబమలమ షపక

1227 RBE1744739
పపరర: బబడల సతశ

100-88/625

తబడడ:డ అజయ కకమమర
ఇబటట ననబ:10-329
వయసధస:29
లబ: పవ
100-89/443

1230 RBE1673185
పపరర: సరటలన బబడల

100-76/184

తబడడ:డ ఆదదమమ బబడల
ఇబటట ననబ:10-329 NADIKUDI
వయసధస:73
లబ: పవ
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1231 RBE1673821
పపరర: కశబత బబడల

100-89/444

తబడడ:డ కకటయయ బబడల
ఇబటట ననబ:10-329 NADIKUDI
వయసధస:29
లబ: పవ
1234 RBE0720896
పపరర: అనల కకమమర మమదదరపవ

100-89/447

100-89/450

100-89/452

100-89/455

100-89/458

100-89/460

తబడడ:డ అబకర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-336
వయసధస:32
లబ: ససస స
1252 RBE1099127
పపరర: రరధ రమయ కపషష ఎనమమళ

100-90/73

తబడడ:డ ససతదరరమయయ గరగనన
ఇబటట ననబ:10-337-2
వయసధస:51
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-89/453

1244 RBE0637744
పపరర: సధనతదదవ బబ డడడ

1247 RBE1425710
పపరర: అనధశర బబ డడడ

100-90/74

100-89/456

1242 RBE0591156
పపరర: రరధదక బబ డడడ

1245 RBE0720912
పపరర: నదగభమషణబ బబ డడడ

100-90/72

1248 LHL2692879
పపరర: చబదడశశఖరరరవవ బబ డడడ
తబడడ:డ మలల యయ
ఇబటట ననబ:10-336
వయసధస:57
లబ: పవ

1250 RBE0597500
పపరర: నదగజజయత

1251 RBE0637769
పపరర: లకడమ బబ డడడ

1256 RBE0954801
పపరర: వనబకట గమరరనదథ గరగనన

100-89/461

100-89/454

100-89/457

100-89/459

100-89/462

భరస : బబలచబదడశశఖర
ఇబటట ననబ:10-336
వయసధస:49
లబ: ససస స
100-89/463

1254 RBE0637819
పపరర: వరలకడమ కకవపథరగ

100-89/464

భరస : సతయనదరరయణ రరడడ
ఇబటట ననబ:10-337/1
వయసధస:61
లబ: ససస స
100-89/465

1257 RBE1865021
పపరర: రరధదక గరగన

100-89/466

భరస : వనబకట గమరరనదథ గరగన
ఇబటట ననబ:10-337/2
వయసధస:29
లబ: ససస స

100-89/469 1260 RBE0723999
1259 RBE0993494
పపరర: వనబకట మలల కరరరరనరరరవవ గరగనన
పపరర: పవషరపవత గరగనన

తబడడ:డ షపతదరరమయయ
ఇబటట ననబ:10-337-2
వయసధస:57
లబ: పవ

100-89/17

తబడడ:డ ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-335
వయసధస:41
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకట మలల కరరరరన రరవవ గరగనన
ఇబటట ననబ:10-337/2
వయసధస:31
లబ: పవ
100-89/468

1239 RBE1061753
పపరర: అమర నదగగశథర రరవవ బబ డడడ

తబడడ:డ బబల చబదడ శశఖర రరవవ బబ డడడ
ఇబటట ననబ:10-335
వయసధస:31
లబ: ససస స

1253 RBE0637793
పపరర: ఉమ కరగశ

100-89/449

తబడడ:డ అబకర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-335
వయసధస:33
లబ: ససస స

భరస : శశనవరస రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-337/1
వయసధస:45
లబ: ససస స

తబడడ:డ సతయనదరరయణ రరడడడ కకవపథరగ
ఇబటట ననబ:10-337/1
వయసధస:39
లబ: పవ
1258 RBE0993452
పపరర: అమర లకకమనదరరయణ గరగనన

1241 LHL2692895
పపరర: శశనవరసరరవవ బబ డడడ

1236 RBE0721225
పపరర: పదమ మమధవరపవ

తబడడ:డ బబలచబదడశశఖర రరవవ బబ డడడ
ఇబటట ననబ:10/335
వయసధస:29
లబ: పవ

తబడడ:డ బబల చబదడ శశఖర
ఇబటట ననబ:10-336
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ భబసకరరశవవ ఎనమమళ
ఇబటట ననబ:10-337
వయసధస:34
లబ: ససస స
1255 RBE1745306
పపరర: వనబకటరరడడడ కకవపథరగ

100-89/451

భరస : నదగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-335
వయసధస:47
లబ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-335
వయసధస:38
లబ: ససస స
1249 RBE0591206
పపరర: సపబదన బబ డడడ

1238 RBE1311687
పపరర: సససదమమ మమదదరపవ

100-89/446

భరస : కరశయయ
ఇబటట ననబ:10-333
వయసధస:46
లబ: ససస స

తబడడ:డ ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-335
వయసధస:45
లబ: పవ

భరస : ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-335
వయసధస:77
లబ: ససస స
1246 RBE0721241
పపరర: అననపపరష బబ డడడ

100-89/448

భరస : వనబకటటశథరరల మమదదరపవ
ఇబటట ననబ:10-333
వయసధస:79
లబ: ససస స

తబడడ:డ ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-335
వయసధస:55
లబ: పవ
1243 RBE0591198
పపరర: జజనకమమ బబ డడడ

1235 RBE0720904
పపరర: అశశక కకమమర మమదదరపవ

1233 RBE0959728
పపరర: అనసనయ ఎనమమళ
భరస : భబసకర రరవవ ఎనమమళ
ఇబటట ననబ:10-331
వయసధస:54
లబ: ససస స

తబడడ:డ కరశయయ
ఇబటట ననబ:10-333
వయసధస:35
లబ: పవ

భరస : అనల కకమమర
ఇబటట ననబ:10-333
వయసధస:32
లబ: ససస స
1240 LHL2692887
పపరర: అబకరరరవవ బబ డడడ

100-89/445

తబడడ:డ ససతదరరమయయ
ఇబటట ననబ:10-331
వయసధస:71
లబ: ససస స

తబడడ:డ కరశయయ
ఇబటట ననబ:10-333
వయసధస:36
లబ: పవ
1237 RBE0721233
పపరర: లకడమ పదదమవత మమధవరపవ

1232 RBE0637728
పపరర: పడసననకకమమరగ యడల పలల

100-89/467

భరస : అమర లకకమ నదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-337/3
వయసధస:44
లబ: ససస స
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1261 RBE0637835
పపరర: ససతదలకడమ చదదళళ

100-89/470

భరస : పడసరదధ
ఇబటట ననబ:10-337A
వయసధస:47
లబ: ససస స
1264 RBE0631648
పపరర: వరబదడ రరవవ ఆడపర

100-89/473

100-89/476

100-89/478

100-89/481

100-89/484

100-74/238

100-89/489

తబడడ:డ పపరయయ
ఇబటట ననబ:10-345
వయసధస:77
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE1228270
పపరర: నదజ ఉసరమన షపక

1277 RBE1980176
పపరర: జజకకర హహసపన షపక

1280 RBE0992934
పపరర: వనబకట నవన ఆతతకకరగ

1283 RBE0591214
పపరర: తననజ కకబగ

100-89/492

1286 RBE0720953
పపరర: అనలకకమమర కకబగర

100-89/482

1289 RBE0693630
పపరర: బబ జజన షపక
భరస : మహబమబ జజన
ఇబటట ననబ:10-347/2
వయసధస:40
లబ: ససస స

1269 RBE1483510
పపరర: రమణ నదయక రరమమవతత

100-85/233

1272 RBE1222835
పపరర: జమలమ షపక

100-89/480

1275 RBE1228288
పపరర: నదగ తదజ షపక

100-89/483

తబడడ:డ సససదద సరహహబ
ఇబటట ననబ:10-342
వయసధస:47
లబ: పవ
100-89/485

1278 RBE0693713
పపరర: మమహబమబ జజన షపక

100-89/486

తబడడ:డ సతదసర
ఇబటట ననబ:10-342/A
వయసధస:45
లబ: పవ
100-89/487

1281 RBE1098764
పపరర: నవయ ఆతతకకరగ

100-89/488

తబడడ:డ గమరవయయ ఆతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-343
వయసధస:30
లబ: ససస స
100-89/490

1284 RBE0637900
పపరర: జయపడద కకబగ

100-89/491

భరస : వజయమనబద
ఇబటట ననబ:10-345
వయసధస:46
లబ: ససస స
100-89/493

తబడడ:డ ఇమమమనయయలక
ఇబటట ననబ:10-345
వయసధస:45
లబ: పవ
100-89/495

100-89/475

భరస : మహమమద జలమన షపక
ఇబటట ననబ:10-342
వయసధస:46
లబ: ససస స

భరస : అనల కకమమర
ఇబటట ననబ:10-345
వయసధస:42
లబ: ససస స

తబడడ:డ ఇమమమనయయలక
ఇబటట ననబ:10-345
వయసధస:49
లబ: పవ
1288 RBE2177335
పపరర: ఇమమమనయయలకరరజ కకబగర

100-89/479

తబడడ:డ గమరవయయ ఆతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-343
వయసధస:28
లబ: పవ

భరస : కకటట బబబమ గమరజజల
ఇబటట ననబ:10-343
వయసధస:35
లబ: ససస స
1285 RBE0720946
పపరర: వజయమనబద కకబగర

1271 RBE2177319
పపరర: కపషషవనణమమ పసరరమమళళ

1266 RBE0631846
పపరర: లకకమ సరసథత దదవ ఆడపర

తబడడ:డ కకటయ నదయక రరమవతత
ఇబటట ననబ:10-338/A
వయసధస:50
లబ: పవ

తబడడ:డ ననశద షపక
ఇబటట ననబ:10-342
వయసధస:29
లబ: పవ

తబడడ:డ గమరవయయ ఆతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-343
వయసధస:25
లబ: ససస స
1282 RBE1311539
పపరర: ధనలకడమ గమరజజల

100-89/477

తబడడ:డ నదగ తదజ షపక
ఇబటట ననబ:10-342
వయసధస:26
లబ: పవ

తబడడ:డ నదగతదజ షపక
ఇబటట ననబ:10-342
వయసధస:22
లబ: పవ
1279 RBE1453836
పపరర: ఉష కకరణమయ ఆతతకకరగ

1268 RBE0993270
పపరర: మమనకర అడప

100-89/472

భరస : వరబద) రరవవ
ఇబటట ననబ:10-338
వయసధస:54
లబ: ససస స

భరస : మటట పలల
ఇబటట ననబ:10-340
వయసధస:69
లబ: ససస స

తబడడ:డ సససదద సరహహబ షపక
ఇబటట ననబ:10-342
వయసధస:49
లబ: పవ
1276 RBE1737170
పపరర: నదజ ఉససమర షపక

100-89/474

తబడడ:డ వరభదడ రరవవ అడప
ఇబటట ననబ:10-338
వయసధస:27
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదగభమషణబ
ఇబటట ననబ:10-340
వయసధస:75
లబ: పవ
1273 RBE1222850
పపరర: మహమమద జలమన షపక

1265 RBE0631838
పపరర: రరకరమ తతలసస ఆడపర

1263 LHL2690998
పపరర: రమమదదవ గగనధగమబడల
భరస : శశనవరసధలక
ఇబటట ననబ:10-338
వయసధస:44
లబ: ససస స

తబడడ:డ వరబద) రరవవ
ఇబటట ననబ:10-338
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ వరభదడరరవవ
ఇబటట ననబ:10-338
వయసధస:31
లబ: ససస స
1270 RBE0720938
పపరర: పసరమమళల మమటటపలల

100-89/471

భరస : గగపరలకపషషయయ
ఇబటట ననబ:10-338
వయసధస:66
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబగయయ
ఇబటట ననబ:10-338
వయసధస:58
లబ: పవ
1267 RBE0631861
పపరర: భబరత అడపర

1262 LHL2690980
పపరర: సధబబరతనబ గగనధగమబటల

1287 RBE2177327
పపరర: దయమమణణ కకబగర

100-89/494

భరస : ఇమమమణణయయలకరరజ
ఇబటట ననబ:10-345
వయసధస:73
లబ: ససస స
100-89/496

1290 RBE0637942
పపరర: జయలకమమమ కకలమ

100-89/497

భరస : కపషరషరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-348
వయసధస:79
లబ: ససస స
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1291 RBE1312024
పపరర: పవలమల రరడడడ కకలమ

100-89/498

తబడడ:డ కపషష రరడడడ కకలమ
ఇబటట ననబ:10-348
వయసధస:58
లబ: పవ
1294 RBE2177343
పపరర: శరరద గరగకరపరటట

100-89/501

1295 RBE2177350
పపరర: కకబడలక గరగకపరటట

100-89/504

1298 RBE1921345
పపరర: లజరర మధదర

100-89/502

1301 RBE1377721
పపరర: రరమచబదడరరజ సరరగపలల

భరస : వనబకట శవ రరమ కపషష గరదమ దడ
ఇబటట ననబ:10-351
వయసధస:47
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమరరజ
ఇబటట ననబ:10-351
వయసధస:64
లబ: పవ

1303 RBE0399857
పపరర: వజయ కకమమర చతరరల

1304 RBE0396176
పపరర: రరజగశథరగ చతరరల

100-89/510

100-89/505

100-89/508

100-89/511

1306 RBE0993163
పపరర: వనబకట గరయతడ మమనక
ఆతతకకరగ
తబడడ:డ ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-352
వయసధస:27
లబ: ససస స

100-89/513

1307 RBE0993171
పపరర: వనబకట నరసపబహరరవవ గమపరస
ఆతతకకరగ
తబడడ:డ ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-352
వయసధస:29
లబ: పవ

100-89/514

1309 RBE1864453
పపరర: వజయ లకడమ చతరరల

100-89/516

1310 RBE1865096
పపరర: వజయ లకడమ చతరరల

100-89/517

1315 RBE0397315
పపరర: సధగమణ సనరపరరడడడ
భరస : అమరనదథ
ఇబటట ననబ:10-354
వయసధస:43
లబ: ససస స
1318 RBE0638023
పపరర: సబషపద బబగబ షపక
భరస : వల
ఇబటట ననబ:10-355
వయసధస:36
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1316 RBE0399873
పపరర: అమరనదథ రరడడడ సపరగపప రరడడడ

1319 RBE0840140
పపరర: మదదర సరహహబ షపక
తబడడ:డ మసరసన
ఇబటట ననబ:10-355
వయసధస:55
లబ: పవ

100-89/509

1305 RBE0398867
పపరర: ఆబజననయమలక ఆతతకకరగ

100-89/512

1308 RBE2177368
పపరర: ఝమనస లకడమ ఆతతకకరగ

100-89/515

1311 RBE0873414
పపరర: కరగమమల షపక

100-89/518

తబడడ:డ మరర సరహహబ
ఇబటట ననబ:10-353
వయసధస:28
లబ: పవ
100-89/520

1314 RBE0597815
పపరర: అలపరటట వనబకట కకటయయ

100-89/521

తబడడ:డ సరబబశవరరవవ
ఇబటట ననబ:10-353/1
వయసధస:66
లబ: పవ
100-89/523

తబడడ:డ కగశవవలక రరడడడ సపరగపప రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-354
వయసధస:54
లబ: పవ
100-89/525

1302 RBE0398842
పపరర: ససతదరరమయయ చతరరల

భరస : పసదమఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-352
వయసధస:45
లబ: ససస స

భరస : కరగమమలమల షపక
ఇబటట ననబ:10-353
వయసధస:26
లబ: ససస స
100-89/522

100-89/506
1299 RBE0954660
పపరర: వనబకట శవ రరమ కపషష గరదమ దడ

తబడడ:డ లకమయయ
ఇబటట ననబ:10-352
వయసధస:51
లబ: పవ

భరస : వజయ కకమమర చతరరల
ఇబటట ననబ:10-352-1
వయసధస:28
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశషయయ నబబమరగ
ఇబటట ననబ:10-353
వయసధస:54
లబ: పవ

100-89/503

తబడడ:డ సధబబబరరవవ చతరరల
ఇబటట ననబ:10-351/1
వయసధస:57
లబ: పవ

భరస : ససతదరరమయయ
ఇబటట ననబ:10-351A
వయసధస:52
లబ: ససస స

100-89/519 1313 RBE1312354
1312 RBE1311281
పపరర: పపడమసథరరప కకమమర నబబమరగ
పపరర: లమల బ షపక

1296 LHL3948841
పపరర: రతనమణణ మదదర

తబడడ:డ నరసపబహ రరవవ గరదమ దడ
ఇబటట ననబ:10-351
వయసధస:50
లబ: పవ

తబడడ:డ చతరరల ససతదరరమయయ చతరరల
ఇబటట ననబ:10-351/1
వయసధస:35
లబ: పవ

భరస : వజయకకమమర చతరరల
ఇబటట ననబ:10-352-1
వయసధస:28
లబ: ససస స

100-89/500

భరస : లమజరస
ఇబటట ననబ:10-350
వయసధస:54
లబ: ససస స

తబడడ:డ మమణణకయ రరవవ మధదర
ఇబటట ననబ:10-350
వయసధస:57
లబ: పవ
100-89/507

1293 RBE0654228
పపరర: వనబకట సససదదరరవవ గరగకపరటట
తబడడ:డ కకబడలక
ఇబటట ననబ:10-349
వయసధస:32
లబ: పవ

తబడడ:డ సససదధలక
ఇబటట ననబ:10-349
వయసధస:54
లబ: పవ

తబడడ:డ లమజరర మదదర
ఇబటట ననబ:10-350
వయసధస:32
లబ: ససస స
1300 RBE0954934
పపరర: రరకకమణణ దదవ గరదమ దడ

100-89/499

భరస : రరధద కపషష
ఇబటట ననబ:10-349
వయసధస:48
లబ: ససస స

భరస : కకబడలక
ఇబటట ననబ:10-349
వయసధస:46
లబ: ససస స
1297 RBE1159236
పపరర: ససజనయ మదదర

1292 RBE0591248
పపరర: కపషష కకమమరగ గరగకపరటట

1317 RBE2177376
పపరర: సధపడజ ఆలపరటట

100-89/524

భరస : వనబకటకకటయయ
ఇబటట ననబ:10-354
వయసధస:46
లబ: ససస స
100-89/526

1320 RBE1158071
పపరర: అల షపక

100-89/527

తబడడ:డ అల జజన
ఇబటట ననబ:10-355
వయసధస:40
లబ: పవ
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1321 RBE2177384
పపరర: నజజమ పఠరన

100-89/528

భరస : బబజ
ఇబటట ననబ:10-355A
వయసధస:42
లబ: ససస స
1324 RBE1441518
పపరర: నదగరరరరన అబబటట

100-88/626

100-89/531

100-89/534

100-89/537

100-89/539

100-89/542

100-89/545

100-89/547

తబడడ:డ వనబకటనరసయయ బబ బదలపరటట
ఇబటట ననబ:10-364
వయసధస:27
లబ: ససస స
1348 RBE0591859
పపరర: హహసపసన షపక
తబడడ:డ హసన అహమద
ఇబటట ననబ:10-365
వయసధస:58
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-89/535

1334 RBE0841544
పపరర: నదగలకడమ కరళబగగ

1337 RBE0654426
పపరర: నరసయయ బబ బదలపరటట

1340 RBE0724153
పపరర: సధశల అలల

100-89/538

1329 RBE0397323
పపరర: బబజబ షపక

100-89/540

1332 RBE2177392
పపరర: ఆదదనదరరయణ కరళబగగ

1335 RBE1352558
పపరర: సతయనదరరయణ కకతదస

1338 RBE0873497
పపరర: సధభబన షపక

100-89/543

1341 RBE1237834
పపరర: జజయత అలల

100-90/75

100-89/541

100-89/544

తబడడ:డ శవ అలల
ఇబటట ననబ:10-363
వయసధస:26
లబ: ససస స
100-88/18

1344 LHL2692952
పపరర: మలలల శథరగ గరరణణ

తబడడ:డ వనబకట నరసయయ బబ బదలపరటట
ఇబటట ననబ:10/364
వయసధస:24
లబ: ససస స

భరస : పవలమలరరవవ
ఇబటట ననబ:10-364
వయసధస:46
లబ: ససస స

1346 RBE1377671
పపరర: సరయనన కకట

1347 RBE0399899
పపరర: ఇబతయమజ షపక

తబడడ:డ హహసపసన
ఇబటట ననబ:10-365
వయసధస:30
లబ: పవ

100-89/536

తబడడ:డ అలమల బమడద
ఇబటట ననబ:10-362
వయసధస:54
లబ: పవ

1343 RBE1720291
పపరర: వనేపత బబ బదలపరటట

1349 RBE0591867
పపరర: గన షహహద షపక

100-89/533

తబడడ:డ ఆబజననయమలక కకతదస
ఇబటట ననబ:10-361
వయసధస:59
లబ: పవ

100-89/548

తబడడ:డ జగర యయ
ఇబటట ననబ:10-364
వయసధస:46
లబ: పవ
100-89/550

100-89/18

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-360
వయసధస:45
లబ: పవ

భరస : నదగగశథర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-363
వయసధస:34
లబ: ససస స

తబడడ:డ శవ అలల
ఇబటట ననబ:10-363
వయసధస:26
లబ: ససస స
1345 RBE1050061
పపరర: శరశవరణణ బబ బదలపరటట

1331 RBE0840157
పపరర: రరమకకశషష కరళబగగ

1326 RBE1584580
పపరర: నఖల లకమణ సరథమ అబబటట

భరస : చదబద భబషర
ఇబటట ననబ:10-359
వయసధస:33
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటబడమయయ
ఇబటట ననబ:10-362
వయసధస:47
లబ: పవ

తబడడ:డ అజజ
ఇబటట ననబ:10-362
వయసధస:57
లబ: పవ
1342 RBE1398040
పపరర: నదగమణణ అలల

100-89/532

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-361
వయసధస:62
లబ: ససస స

భరస : రరజయయ
ఇబటట ననబ:10-362
వయసధస:42
లబ: ససస స
1339 RBE1228338
పపరర: సధభబన షపక

1328 RBE0851279
పపరర: చధకకమమ బబ బదలపరటట

100-89/530

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ అబబటట
ఇబటట ననబ:10/356/A
వయసధస:23
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-360
వయసధస:41
లబ: పవ

భరస : ఆదదనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-361
వయసధస:37
లబ: ససస స
1336 RBE0638049
పపరర: ససత బబ బదలపరటట

100-88/627

భరస : చన హనధమయయ
ఇబటట ననబ:10-358
వయసధస:35
లబ: ససస స

తబడడ:డ ఇమమమ సరహహబ షపక
ఇబటట ననబ:10-359
వయసధస:43
లబ: పవ
1333 LHL3947074
పపరర: శశదదవ కరళబగగ

1325 RBE1584531
పపరర: అఖల రరమ సరథమ అబబటట

1323 LHL2693646
పపరర: హబమమననసర షపక
భరస : జజనభబషర
ఇబటట ననబ:10-356
వయసధస:42
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ అబబటట
ఇబటట ననబ:10-356/A
వయసధస:23
లబ: పవ

తబడడ:డ వనబకటబడమయయ
ఇబటట ననబ:10-358
వయసధస:44
లబ: పవ
1330 RBE1159228
పపరర: ఛదన బబషర షపక

100-89/529

తబడడ:డ హసన అహమద
ఇబటట ననబ:10-356
వయసధస:57
లబ: పవ

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ అబబటట
ఇబటట ననబ:10-356/A
వయసధస:25
లబ: పవ
1327 LHL3937059
పపరర: హనధమయయ బబ బదలపరటట

1322 LHL2692176
పపరర: జజన బబషర షపక

100-89/546

100-89/549

తబడడ:డ హహసపసన
ఇబటట ననబ:10-365
వయసధస:37
లబ: పవ
100-89/551

1350 RBE0638056
పపరర: ఫరతమమ వనమమల

100-89/552

భరస : లకరర యయ
ఇబటట ననబ:10-365
వయసధస:44
లబ: ససస స
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1351 RBE0638072
పపరర: జజకకరర షపక

100-89/553

భరస : హహసపసన
ఇబటట ననబ:10-365
వయసధస:53
లబ: ససస స
1354 RBE1384668
పపరర: పవన కకమమర వరమమచననన

1352 RBE0638080
పపరర: బబ జజన షపక
భరస : గఫపర
ఇబటట ననబ:10-365
వయసధస:78
లబ: ససస స

100-89/556

1355 RBE1475672
పపరర: పరరథతమమ వనమమల

తబడడ:డ సరబబశవ రరవవ వరమమచననన
ఇబటట ననబ:10-365
వయసధస:30
లబ: పవ

భరస : లకరమ యయ వనమమల
ఇబటట ననబ:10-366
వయసధస:68
లబ: ససస స

1357 RBE1958958
పపరర: ససరయయ వనమమల

1358 RBE0955106
పపరర: వజయ సతయ కకమమల
యడల పఅల
తబడడ:డ ససతదరరమయయ యడల పఅల
ఇబటట ననబ:10/366
వయసధస:31
లబ: ససస స

100-88/628

తబడడ:డ లకయరరరర వనమమల
ఇబటట ననబ:10-366
వయసధస:47
లబ: పవ
1360 RBE0840165
పపరర: శశరయయ వనమమల

100-89/558

తబడడ:డ లకరరయయ
ఇబటట ననబ:10-366
వయసధస:49
లబ: పవ
1363 RBE1722081
పపరర: రగవబఠగ వరసవ మలల క బబ డడడ

100-89/560

100-89/563

1364 RBE0723940
పపరర: రమకకటయయ కకతస పలల

1367 RBE1864909
పపరర: సరయ కకమమర కకతస పలల

100-89/566

1370 RBE0399394
పపరర: ఫపరగజ సయయద

తబడడ:డ వనబకట కకటయయ అలపరటట
ఇబటట ననబ:10-369-1
వయసధస:29
లబ: పవ

1373 RBE1312065
పపరర: కకరస గ తదజ ఆలపరటట

తబడడ:డ వనబకట రరడడడ
ఇబటట ననబ:10-370
వయసధస:55
లబ: పవ

భరస : గగపయయ కబప
ఇబటట ననబ:10-370
వయసధస:23
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-89/559

1379 RBE0396200
పపరర: పదదమవత మమలక
భరస : నదరరయణరరడడడ
ఇబటట ననబ:10-371
వయసధస:47
లబ: ససస స

100-85/235

1359 RBE0396184
పపరర: ఉమమదదవ బబ డడడ

100-89/557

1362 RBE1945021
పపరర: జజయత వనమమల

100-90/76

భరస : శశరయయ వనమమల
ఇబటట ననబ:10-366
వయసధస:45
లబ: ససస స
100-89/561

1365 RBE0724138
పపరర: వనబకటరరవమమ కకతస పలల

100-89/562

భరస : రరమ కకటయయ
ఇబటట ననబ:10-368
వయసధస:38
లబ: ససస స
100-89/564

1368 RBE1584622
పపరర: శరశవణణ కకతస పలల

100-90/77

తబడడ:డ రరమ కకటటశథర రరవవ కకతస పలల
ఇబటట ననబ:10-368
వయసధస:23
లబ: ససస స
100-89/567

1371 RBE0587691
పపరర: రహమమన సయయద

100-89/568

తబడడ:డ సయయద
ఇబటట ననబ:10-369
వయసధస:32
లబ: పవ
100-89/569

1374 LHL2692945
పపరర: పవలమలరరవవ గరగనన

100-89/570

తబడడ:డ లబగమమరగస
ఇబటట ననబ:10-370
వయసధస:55
లబ: పవ
100-89/572

తబడడ:డ పవలమలరరవవ గరరగన
ఇబటట ననబ:10-370
వయసధస:30
లబ: పవ
100-91/39

1356 RBE1811223
పపరర: శరశవణణ వనమమల

భరస : శశషగగరగరరవవ
ఇబటట ననబ:10-366
వయసధస:43
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకట కకటయయ ఆలపరటట
ఇబటట ననబ:10-369-1
వయసధస:27
లబ: ససస స

100-89/571 1376 RBE1098848
1375 RBE0840173
పపరర: వనబకట నదరరయణ రరడడడ మమలకర
పపరర: వనబకటటశ గరరగన

1378 RBE1958230
పపరర: వరమమ కబప

100-89/19

తబడడ:డ సససజర జన
ఇబటట ననబ:10-369
వయసధస:33
లబ: పవ
100-76/185

100-89/555

తబడడ:డ ససరయయ వనమమల
ఇబటట ననబ:10-366
వయసధస:24
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమ కకటటశథర రరవవ కకతస పలల
ఇబటట ననబ:10-368
వయసధస:22
లబ: పవ

భరస : సససదదజజన
ఇబటట ననబ:10-369
వయసధస:48
లబ: ససస స
1372 RBE0959868
పపరర: రఘమ తదజ అలపరటట

100-85/234

తబడడ:డ వనబకటయయ
ఇబటట ననబ:10-368
వయసధస:46
లబ: పవ

తబడడ:డ వజయ కకమమర బమరగశ
ఇబటట ననబ:10-368
వయసధస:21
లబ: పవ
1369 LHL3948130
పపరర: బబజజన సయయద

1361 RBE1810787
పపరర: నవన రరజ వనమమల

1353 RBE1384650
పపరర: శశ లకడమ వరమమచననన
భరస : సరబబశవ రరవవ వరమమచననన
ఇబటట ననబ:10-365
వయసధస:56
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశరయయ వనమమల
ఇబటట ననబ:10-366
వయసధస:20
లబ: పవ

తబడడ:డ శశషగగరగరరవవ బబ డడడ
ఇబటట ననబ:10-367
వయసధస:20
లబ: ససస స
1366 RBE1821909
పపరర: జయ కపషష బమరగశ

100-89/554

1377 RBE1098855
పపరర: అనధశర గరరగన

100-89/573

తబడడ:డ పవలమలరరవవ గరరగన
ఇబటట ననబ:10-370
వయసధస:32
లబ: ససస స
100-89/574

1380 RBE0638130
పపరర: ఉమమదదవ పరలడడగమ

100-89/575

భరస : వరరసరథమ
ఇబటట ననబ:10-372
వయసధస:35
లబ: ససస స
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1381 RBE0655985
పపరర: వరరసరథమ పరలడడగమ

100-89/576

తబడడ:డ వరయయ
ఇబటట ననబ:10-372
వయసధస:42
లబ: పవ
1384 RBE0654152
పపరర: కకబడల రరజ తమమశశటట

100-89/578

100-90/79

100-89/582

100-89/585

100-89/588

100-89/591

100-89/594

తబడడ:డ వనబకటసధబబయయ
ఇబటట ననబ:10-378/1
వయసధస:43
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 RBE0591099
పపరర: చచసతనయ తమమశశటట

1397 RBE2177426
పపరర: నరసపబహయయ తమమశశటట

1400 RBE0850768
పపరర: పవలమలరరవవ తతబడపవ

1403 RBE1114180
పపరర: సధజన తతబడపవ

100-89/596

100-89/599

100-89/586

1389 RBE0638189
పపరర: రమణ తమమశశటట

100-89/581

1392 RBE2177418
పపరర: శశరరమమలక తమమశశటట

100-89/584

1395 RBE0638205
పపరర: రమణ తమమశశటట

100-89/587

భరస : నరసపబహ రరజ
ఇబటట ననబ:10-376
వయసధస:55
లబ: ససస స
100-89/589

1398 RBE0873323
పపరర: నరమల తమమశశటట

100-89/590

భరస : కకబడల రరజ
ఇబటట ననబ:10-376/A
వయసధస:38
లబ: ససస స
100-89/592

100-90/80

1401 RBE0858159
పపరర: వయమనస మననజ పడభబకర
తతబడపవ
తబడడ:డ పవలమలరరవవ
ఇబటట ననబ:10-377
వయసధస:30
లబ: పవ

100-89/593

1404 RBE0638213
పపరర: ససబబగయలకడమ టబగమటటరగ

100-89/595

భరస : వనబకటసధబబయయ
ఇబటట ననబ:10-378
వయసధస:60
లబ: ససస స

1406 RBE1158691
పపరర: వ యమన . శశనవరసరరవవ
టబగమటటరగ
తబడడ:డ వనబకట సధబబయయ
ఇబటట ననబ:10-378
వయసధస:49
లబ: పవ

100-89/597

1409 RBE1864404
పపరర: యజతద టబగమటటరగ

100-89/600

తబడడ:డ రమమశ బబబమ టబగమటటరగ
ఇబటట ననబ:10-378-1
వయసధస:20
లబ: ససస స

100-89/580

తబడడ:డ నరసపబహబ
ఇబటట ననబ:10-375
వయసధస:67
లబ: పవ

తబడడ:డ పవలమలరరవవ తతబడపవ
ఇబటట ననబ:10-377
వయసధస:30
లబ: ససస స

భరస : వనబకటరమమష బబబమ
ఇబటట ననబ:10-378
వయసధస:37
లబ: ససస స
1408 RBE0840199
పపరర: రమమష బబబమ టబగమటటరగ

100-89/583

తబడడ:డ వనబకటపపయయ
ఇబటట ననబ:10-377
వయసధస:54
లబ: పవ

భరస : పవలమలరరవవ
ఇబటట ననబ:10-377
వయసధస:48
లబ: ససస స
1405 RBE0638221
పపరర: నదగరరణణ టబగమటటరగ

1391 RBE0655993
పపరర: రరమకపషష తమమశశటట

1386 RBE0638171
పపరర: వజయలకడమ గరగనన

భరస : శశరరమమలక
ఇబటట ననబ:10-375
వయసధస:59
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటసరథమ
ఇబటట ననబ:10-376
వయసధస:84
లబ: పవ

తలల : మలల కరరరరన రరవవ
ఇబటట ననబ:10-377
వయసధస:31
లబ: పవ
1402 RBE2177434
పపరర: శవకకమమరగ తతబడపవ

100-76/186

భరస : నరసపబహరరజ
ఇబటట ననబ:10-376
వయసధస:36
లబ: ససస స

తబడడ:డ నరసపబహరరజ
ఇబటట ననబ:10-376
వయసధస:35
లబ: పవ
1399 RBE0723932
పపరర: వనబకట గమరరనదథ గరగనన

1388 RBE1673094
పపరర: అరరణ కకమమరగ వనమమల

100-89/577

భరస : వనబకటమలల ఖమరరరనరరవవ
ఇబటట ననబ:10-374
వయసధస:47
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశరరమమలక
ఇబటట ననబ:10-375
వయసధస:37
లబ: పవ

భరస : శశనవరసరరవ
ఇబటట ననబ:10-376
వయసధస:43
లబ: ససస స
1396 RBE0840181
పపరర: చరణ రరజ తమమశశటట

100-89/579

భరస : శశనవరస తమమశశటట
ఇబటట ననబ:10-375
వయసధస:30
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశరరమమలక
ఇబటట ననబ:10-375
వయసధస:35
లబ: పవ
1393 LHL2692044
పపరర: రమణ తమమశశటట

1385 RBE2177400
పపరర: యలమబదమమ తమమశశటట

1383 LHL2692036
పపరర: శశనవరసరరవవ తమమశశటట
తబడడ:డ పరపయయ
ఇబటట ననబ:10-373A
వయసధస:46
లబ: పవ

భరస : పరపయయ
ఇబటట ననబ:10-373A
వయసధస:79
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటసథరరల చదచళల
ఇబటట ననబ:10-374
వయసధస:56
లబ: పవ
1390 RBE0654830
పపరర: శశనవరసరరవవ తమమశశటట

100-90/78

తబడడ:డ శశనధవరస రరవవ తమమశశటట
ఇబటట ననబ:10-373
వయసధస:24
లబ: ససస స

తబడడ:డ పరపయయ
ఇబటట ననబ:10-373A
వయసధస:44
లబ: పవ
1387 RBE1355966
పపరర: వనబకట వర పడసరద చదచళల

1382 RBE1723535
పపరర: సరగత తమమశశటట

1407 LHL3937620
పపరర: వనబకటసధబబయయ టబగమటటరగ

100-89/598

తబడడ:డ లకడమ నరసయయ
ఇబటట ననబ:10-378/1
వయసధస:70
లబ: పవ
1410 RBE1584283
పపరర: సతశ కకమమర ఆలలటట

100-85/236

తబడడ:డ పపరష చబదడ రరవవ
ఇబటట ననబ:10-379
వయసధస:35
లబ: పవ
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1411 RBE0136986
పపరర: లకడమకకమమరగ ఆలలటట

100-89/601

భరస : పపరషచబదడరరవవ
ఇబటట ననబ:10-379
వయసధస:52
లబ: ససస స
1414 RBE1957596
పపరర: సతశ కకమమర ఆలలటట

100-91/40

100-89/605

100-90/82

100-89/610

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-383
వయసధస:38
లబ: ససస స
1429 RBE0587923
పపరర: పడసరద చటటటబబడ లక

100-89/616

తబడడ:డ అమరలబగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-384
వయసధస:39
లబ: పవ
1432 RBE0724146
పపరర: రరధదక చటటటపప లక
తబడడ:డ అమరలబగగశథర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-384
వయసధస:35
లబ: ససస స
100-88/629

1438 RBE0840215
పపరర: నదగగశథరరరవవ వరకవ

100-89/623

తబడడ:డ చదరగ నదగరరజ
ఇబటట ననబ:10-385
వయసధస:44
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1421 RBE1098657
పపరర: శశనవరసరరవవ అవనగడడ

100-89/608

1424 RBE0591875
పపరర: శవసతయనదనరరయణ కకతదస

1427 RBE1312123
పపరర: పపడతథ రరజ ఆర ఎస ఎస

1422 RBE1098665
పపరర: నదగగశథరరరవవ అవనగడడ

100-89/611

100-89/614

1428 RBE2177459
పపరర: వజయలకడమ కకతదస

1430 RBE0591974
పపరర: రరజగష చటటటపప డ లక

1431 RBE0724088
పపరర: సధలలచన చటటటపప లక

100-89/617

తబడడ:డ సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-385
వయసధస:45
లబ: పవ

100-89/615

100-89/618

తబడడ:డ అమరలబగగశథర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-384
వయసధస:58
లబ: ససస స
100-89/620

1434 RBE1453844
పపరర: వనబకట అపరపరరవవ భవనదరగ

100-74/239

తబడడ:డ సధబబరరవవ భబవనదరగ
ఇబటట ననబ:10-385
వయసధస:46
లబ: పవ
100-89/621

భరస : సరగథసథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-385
వయసధస:49
లబ: ససస స
1439 RBE0840223
పపరర: వనబకట అపరపరరవవ భవనదరగ

100-89/612

తబడడ:డ శవసతయనదనరరయణ
ఇబటట ననబ:10-383
వయసధస:42
లబ: పవ

భరస : శవసతయనదరరయణ
ఇబటట ననబ:10-383
వయసధస:62
లబ: ససస స

1436 RBE0638254
పపరర: వజయలకడమ గమబడద

100-89/609

1425 RBE0591891
పపరర: శశనవరసరవవ కకతదస

తబడడ:డ ఆర శశనవరస రరవవ ఆర ఎస ఎస
ఇబటట ననబ:10-383
వయసధస:25
లబ: పవ

1433 RBE2177467
పపరర: అమరలబగగశథరరరవవ చటటటపప

100-89/607

తబడడ:డ సధబబబరరవవ అవనగడడ
ఇబటట ననబ:10-381
వయసధస:68
లబ: పవ

తబడడ:డ పపరష చబదడరరవవ
ఇబటట ననబ:10-384
వయసధస:62
లబ: పవ

1435 RBE1864289
పపరర: వనబకట నదగ సధధద వనసషషవ
కబదదపవ
తబడడ:డ శశనవరసరరవవ కబదదపవ
ఇబటట ననబ:10-385
వయసధస:21
లబ: ససస స

100-89/604

భరస : వనబకటరమమష
ఇబటట ననబ:10-380
వయసధస:88
లబ: ససస స

తబడడ:డ అమరలబగగశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-384
వయసధస:37
లబ: పవ
100-89/619

1416 LHL2693059
పపరర: వనబకటటశథరరల వరమళళ

100-89/606 1419 RBE2177442
1418 RBE1497155
పపరర: వనబకట సరయ రరజవ వరమలల
పపరర: వరసవ వరమళళ

తబడడ:డ అపపయయ
ఇబటట ననబ:10-383
వయసధస:67
లబ: పవ
100-89/613

100-90/81

తబడడ:డ రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-380
వయసధస:70
లబ: పవ

తబడడ:డ నదగగసరథరరవ అవనగడడ
ఇబటట ననబ:10-381
వయసధస:43
లబ: పవ

భరస : నదగగశథరరరవవ అవనగడడ
ఇబటట ననబ:10-381
వయసధస:71
లబ: ససస స
1426 RBE0638247
పపరర: నదగమలలశలరగ కకతదస

100-89/603

తబడడ:డ వనబకట రమమశ వరమలల
ఇబటట ననబ:10-380
వయసధస:23
లబ: పవ

తబడడ:డ రరమయయ వరమళళ
ఇబటట ననబ:10-380
వయసధస:71
లబ: పవ
1423 RBE1098673
పపరర: వనబకటటసథరమమ అవనగడడ

1415 LHL2693042
పపరర: నదగగశథరమమ వరమ

1413 RBE1945781
పపరర: అనధషర ఆలలటట
భరస : సతశ కకమమర
ఇబటట ననబ:10-379
వయసధస:22
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-380
వయసధస:62
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-380
వయసధస:45
లబ: పవ
1420 RBE1584614
పపరర: వనబకటటశథరరల వరమళళ

100-89/602

తబడడ:డ పపరష చబదడ రరవవ అలలటట
ఇబటట ననబ:10-379
వయసధస:37
లబ: పవ

తబడడ:డ పపరషచబదడరరవవ ఆలలటట
ఇబటట ననబ:10-379
వయసధస:35
లబ: పవ
1417 LHL2693331
పపరర: వనబకటరమమష వరమళళ

1412 RBE1441997
పపరర: రవ కకమమర అలలటట

1437 RBE0638270
పపరర: సధధదరరణణ భవనదరగ

100-89/622

భరస : వనబకట అపరపరరవవ
ఇబటట ననబ:10-385
వయసధస:39
లబ: ససస స
100-89/624

1440 RBE0872929
పపరర: లకకమ భబరర వ గమబడ

100-89/625

తబడడ:డ సరగథశథర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-385
వయసధస:30
లబ: ససస స
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1441 RBE0638296
పపరర: శరశవణణ వరకవ

100-89/626

భరస : నదగగశథర రరజ
ఇబటట ననబ:10-385-1
వయసధస:36
లబ: ససస స
1444 RBE1454602
పపరర: మహబమబ సధభబన షపక

100-88/630

100-90/84

100-90/87

100-89/629

భబధధవవ: పదదమవత గరగకపరటట
ఇబటట ననబ:10-389
వయసధస:52
లబ: పవ
1459 RBE1587153
పపరర: లకమయయ ఆతతకకరగ

100-90/94

100-90/96

తబడడ:డ అనదథ రరమయయ ఉటటకకరగ
ఇబటట ననబ:10-392
వయసధస:22
లబ: ససస స
1468 RBE1252972
పపరర: అనబత రరమయయ ఉటటకకరగ
తబడడ:డ వనబకటటసథరరల ఉటటకకరగ
ఇబటట ననబ:10-392
వయసధస:53
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1451 RBE0638320
పపరర: మరరబ షపక

100-90/88

100-90/100

100-89/628

1449 RBE0591222
పపరర: ననరరననసర బబగబ షపక

100-90/86

1452 RBE0991795
పపరర: ఖమజజ అల షపక

100-90/89

తబడడ:డ సససదద సరహహబ షపక
ఇబటట ననబ:10-387-1
వయసధస:36
లబ: పవ

1454 RBE0638361
పపరర: వనబకట కకటమమ తమమశశటట

100-90/90

1455 RBE0638379
పపరర: హహమ మమలన తమమశశటట

100-90/91

భరస : శశనధ
ఇబటట ననబ:10-388
వయసధస:45
లబ: ససస స

100-90/92 1458 RBE0837781
1457 RBE0837658
పపరర: వనబకట సపవర పడసరదధ గరగకపరటట
పపరర: పదదమవత గరగకపరటట

1460 RBE2177483
పపరర: వనబకటబడవమమ ఆతతకకరగ

100-90/95

1461 RBE1980473
పపరర: అనధరరధ గరగకపరటట

100-89/631

తబడడ:డ గరగకపరటట లకమణ
ఇబటట ననబ:10-389,
వయసధస:37
లబ: ససస స

1463 RBE0656025
పపరర: పరలయయ ఊటటకకరగ

1466 RBE1865245
పపరర: శరశవణణ వపటటకకరగ

100-90/93

భరస : లకమణ
ఇబటట ననబ:10-389
వయసధస:55
లబ: ససస స

100-90/97

తబడడ:డ రరమయయ
ఇబటట ననబ:10-390
వయసధస:55
లబ: పవ
100-89/632

1446 RBE1910579
పపరర: సససదదబ షపక

భరస : ఖమజ అల షపక
ఇబటట ననబ:10-387-1
వయసధస:34
లబ: ససస స

భరస : లకమయయ
ఇబటట ననబ:10-389
వయసధస:69
లబ: ససస స

భరస : పప లయయ
ఇబటట ననబ:10-390
వయసధస:51
లబ: ససస స
1465 RBE1864388
పపరర: శరశవణణ ఉటటకకరగ

100-90/85

తబడడ:డ లకమయయ గరగకపరటట
ఇబటట ననబ:10-389
వయసధస:36
లబ: పవ

తబడడ:డ కపషషయయ ఆతతకకరగ
ఇబటట ననబ:10-389
వయసధస:82
లబ: పవ
1462 RBE0638395
పపరర: రరజయలకడమ వపటటకకరగ

1448 RBE0656009
పపరర: సససదద సరహహబ షపక

భరస : నరసయయ
ఇబటట ననబ:10-388
వయసధస:73
లబ: ససస స
100-89/630

100-74/240

భరస : సససద సరహహబ షపక
ఇబటట ననబ:10-387
వయసధస:43
లబ: ససస స

భరస : సససదద సరహహబ
ఇబటట ననబ:10-387-1
వయసధస:58
లబ: ససస స

తబడడ:డ ఆదదబ బబడల
ఇబటట ననబ:10-388
వయసధస:53
లబ: పవ
1456 RBE1641349
పపరర: లకమణ గరగకపరటట

100-89/627

తబడడ:డ జజన సరహహబ
ఇబటట ననబ:10-387/1
వయసధస:65
లబ: పవ

భరస : ఖమదర సరహహబ
ఇబటట ననబ:10-387-1
వయసధస:93
లబ: ససస స
1453 RBE1425504
పపరర: అజయ కకమమర బబడల

1445 RBE1454750
పపరర: ఆశ బబగబ షపక

1443 RBE1679034
పపరర: శశనవరస దదవరకకబడ
తబడడ:డ లకడమ నదరరయణ దదవరకకబడ
ఇబటట ననబ:10-387
వయసధస:54
లబ: పవ

భరస : మహబమబ సధభబన షపక
ఇబటట ననబ:10-387
వయసధస:39
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశనవరస దదవరకకబడ
ఇబటట ననబ:10-387
వయసధస:23
లబ: ససస స
1450 RBE0638312
పపరర: చతస మమ షపక

100-90/83

భరస : జజన
ఇబటట ననబ:10-386
వయసధస:41
లబ: ససస స

తబడడ:డ సససదద సరహహబ షపక
ఇబటట ననబ:10-387
వయసధస:39
లబ: పవ
1447 RBE1721752
పపరర: లకబబన దదవ దదవరకకబడ

1442 RBE0638304
పపరర: నదగమర బ పఠరన

1464 RBE0723957
పపరర: ఆదదతయ వవటటకకరర

100-90/98

తబడడ:డ పప లయయ
ఇబటట ననబ:10-390
వయసధస:30
లబ: పవ
100-89/633

1467 RBE1252956
పపరర: జయలకడమ వవటటకకరగ

100-90/99

తబడడ:డ అనబత రరమయయ వపటటకకరగ
ఇబటట ననబ:10-392
వయసధస:22
లబ: ససస స

భరస : అనబత రరమయయ వవటటకకరగ
ఇబటట ననబ:10-392
వయసధస:46
లబ: ససస స

1469 RBE1673649
పపరర: అజయ బబడల

1470 RBE0655936
పపరర: నరసపబహరరవవ తమమశశటట

తబడడ:డ ఆదదమ బబడల
ఇబటట ననబ:10-392 NADIKUDI
వయసధస:50
లబ: పవ

100-82/212

100-90/101

తబడడ:డ వరసరథమ
ఇబటట ననబ:10-393
వయసధస:56
లబ: పవ
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1471 RBE2177491
పపరర: సరళ తమమశశటట

100-90/102

భరస : నరసపబహరరవవ
ఇబటట ననబ:10-393
వయసధస:49
లబ: ససస స
1474 LHL2693927
పపరర: శశదదవ పపబగళ

100-90/105

100-90/107

100-90/110

1478 RBE0656033
పపరర: లకరర యయ వనమమల

1481 RBE0597823
పపరర: అబజమమ ఆలమ

100-89/635

1484 RBE1161637
పపరర: నద⌍మమ పఠరన

100-90/108

1476 RBE1397893
పపరర: మమరళ కపషష దడపరలపపడడ

100-89/634

1479 RBE2177509
పపరర: రమమదదవ దదపవపలపపడడ

100-90/109

భరస : సరబబశవరరవవ
ఇబటట ననబ:10-394
వయసధస:52
లబ: ససస స
100-90/111

1482 RBE0597856
పపరర: అనబత రరవమమ పపతతట

100-90/112

భరస : కకటటశథరరరవవ
ఇబటట ననబ:10-394-3
వయసధస:63
లబ: ససస స
100-89/636

భరస : బబజ పఠరన
ఇబటట ననబ:10-395
వయసధస:44
లబ: ససస స

1485 RBE0840306
పపరర: గగవబదరరజలక వనమమల

100-90/113

తబడడ:డ బకయయ
ఇబటట ననబ:10-395
వయసధస:50
లబ: పవ
100-90/115

1488 RBE0592014
పపరర: చన వనబకట సధబబబరరవవ
పరరగపలల
తబడడ:డ చబదడ శశఖర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-395/2
వయసధస:51
లబ: పవ

100-90/116

1491 RBE0638486
పపరర: వనబకట వరలకడమ పరరగపలల

100-90/119

తబడడ:డ చన వనబకట సధబబబ రరవవ పరరగపలల
ఇబటట ననబ:10-395/2
వయసధస:26
లబ: పవ

100-90/118
1490 RBE1806710
పపరర: నదగ వనబకట సరయ సధనల
పరరరపలల
తబడడ:డ చన వనబకట సధబబ రరవవ పరరరపలల
ఇబటట ననబ:10-395/2
వయసధస:22
లబ: పవ

భరస : చన వనబకట సధబబబరరవవ
ఇబటట ననబ:10-395-2
వయసధస:48
లబ: ససస స

1492 RBE2177517
పపరర: సధశల వనమమల

1493 RBE0841551
పపరర: యమకరశమమ తతరక

1494 RBE0841569
పపరర: కకటటశథరమమ తతరక

100-90/114

తబడడ:డ బబజ ఖమన పఠరన
ఇబటట ననబ:10-395
వయసధస:26
లబ: ససస స
1489 RBE1441567
పపరర: సరయ సథరరప పరరగపలల

తబడడ:డ బబజ ఖమన పఠరన
ఇబటట ననబ:10-395
వయసధస:26
లబ: పవ
100-90/117

100-90/120

భరస : భబగరయరరవవ
ఇబటట ననబ:10-396
వయసధస:57
లబ: ససస స
1495 RBE1054634
పపరర: శశకరనస తమమశశటట

భరస : శశకరబత తమమశశటట
ఇబటట ననబ:10-398
వయసధస:34
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-90/121

భరస : వరరసరథమ
ఇబటట ననబ:10-397
వయసధస:75
లబ: ససస స
100-89/637

తబడడ:డ నరసపబహ రరవవ తమమశశటట
ఇబటట ననబ:10-398
వయసధస:34
లబ: పవ
1498 RBE1532704
పపరర: పరవన తమమశశటట

1487 RBE1253418
పపరర: రగయమజ ఖమన పఠరన

100-90/104

తబడడ:డ సరబబ సపవర రరవవ దడపరలపపడడ
ఇబటట ననబ:10-394
వయసధస:31
లబ: పవ

భరస : వనబకటటశథరరల
ఇబటట ననబ:10-394-1
వయసధస:63
లబ: ససస స

తబడడ:డ రజజక పఠరన
ఇబటట ననబ:10-395
వయసధస:53
లబ: పవ
1486 RBE1253392
పపరర: సపరగయమ పరగథన పఠరన

100-90/106

తబడడ:డ హహనడ
ఇబటట ననబ:10-394
వయసధస:76
లబ: పవ

తబడడ:డ వరయ దదపపలపపడడ
ఇబటట ననబ:10-394/1
వయసధస:33
లబ: పవ
1483 RBE0398875
పపరర: బబజ పఠరన

1475 RBE0638445
పపరర: ససభబగయలకడమ భమరరల

1473 LHL2693836
పపరర: శశనవరసరరవవ పపబగళ
తబడడ:డ శశషయయ
ఇబటట ననబ:10-393/4
వయసధస:44
లబ: పవ

భరస : రరమ పవరరషప తస బ
ఇబటట ననబ:10-393-4
వయసధస:66
లబ: ససస స

తబడడ:డ వరయయ
ఇబటట ననబ:10-394
వయసధస:59
లబ: పవ
1480 WKH1434612
పపరర: కపషష చచసతనయ దదపపలపపడడ

100-90/103

తబడడ:డ శశనవరసరరవవ పపబగళ
ఇబటట ననబ:10-393/4
వయసధస:21
లబ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇబటట ననబ:10-393/4
వయసధస:46
లబ: ససస స
1477 RBE0654160
పపరర: సరబబశవరరవవ దదపపలపపడడ

1472 RBE1613132
పపరర: ఉష శశ లకడమ పపబగళ

1496 RBE0654095
పపరర: శశహరగ బతత
స ల

భరస : వరరసరథమ
ఇబటట ననబ:10-397
వయసధస:39
లబ: ససస స
100-90/123

తబడడ:డ వనబకయయ
ఇబటట ననబ:10-398
వయసధస:37
లబ: పవ
100-90/125

1499 RBE2177525
పపరర: శశదదవ బతత
స ల
భరస : వనబకయయ
ఇబటట ననబ:10-398
వయసధస:49
లబ: ససస స

100-90/122

1497 RBE0656066
పపరర: భవరన పడసరద బతత
స ల

100-90/124

తబడడ:డ వనబకయయ
ఇబటట ననబ:10-398
వయసధస:35
లబ: పవ
100-90/126

1500 RBE2177533
పపరర: వనబకయయ బతత
స ల

100-90/127

తబడడ:డ గమరవయయ
ఇబటట ననబ:10-398
వయసధస:57
లబ: పవ

Page 52 of 55

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-11
1501 RBE1676402
పపరర: శరణయ వరణణ గమబజ

100-76/187

తబడడ:డ ఆబజననయమలక గమబజ
ఇబటట ననబ:10-398/2
వయసధస:31
లబ: ససస స
1504 RBE0840231
పపరర: ఆబజననయమలక గమబజ

100-90/130

100-90/131

100-90/134

100-89/638

100-89/641

100-82/214

100-89/20

భరస : శశనవరస రరవవ దదవళల
ఇబటట ననబ:10-771
వయసధస:43
లబ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1514 RBE0631747
పపరర: శశనవరస రరవవ రరసధబ

1517 RBE1175174
పపరర: వనబకట సససదమమ రరసధబ

1520 RBE2483006
పపరర: గగవబదమమ నబదదయల

1523 RBE1833318
పపరర: శవ పడసరద వనమమల

100-89/23

1526 RBE1858620
పపరర: ఉజథల సరయ ఆవవలమబద

100-89/639

1529 RBE1661552
పపరర: మగమమ బతత
స ల
భరస : పడకరశరరవవ బతత
స ల
ఇబటట ననబ:10-793
వయసధస:50
లబ: ససస స

100-90/6

1509 LHL3948908
పపరర: పడమల గమబజజ

100-90/133

1512 RBE1675941
పపరర: సధకనయ రరసధబ

100-75/1054

1515 RBE0631762
పపరర: శవ శబకర రరసధబ

100-89/640

తబడడ:డ చబదడశశఖర రరసధబ
ఇబటట ననబ:10-400
వయసధస:34
లబ: పవ
100-89/642

1518 RBE1474972
పపరర: శరశవన వనమమల

100-82/213

తబడడ:డ ససరయయ వనమమల
ఇబటట ననబ:10-412
వయసధస:25
లబ: ససస స
100-81/759

1521 RBE1994789
పపరర: సరథత కనగగరగ

100-86/244

భరస : సరథత కనగగరగ
ఇబటట ననబ:10-415/3
వయసధస:24
లబ: ససస స
100-89/21

1524 RBE1167031
పపరర: మసరసన వరల షపక

100-89/22

తబడడ:డ చనన హహసససన షపక
ఇబటట ననబ:10/536
వయసధస:39
లబ: పవ
100-81/244

తబడడ:డ శశనవరస రరవవ ఆవవలమబద
ఇబటట ననబ:10-702
వయసధస:21
లబ: ససస స
100-88/869

1506 RBE1745264
పపరర: రతన కమల గమబజ

భరస : శవ శబకర రరసధబ
ఇబటట ననబ:10-400
వయసధస:31
లబ: ససస స

తబడడ:డ వనబకటటశథరరరవవ వనమమల
ఇబటట ననబ:10/449
వయసధస:24
లబ: పవ

తబడడ:డ కకటయయ బమషప
ఇబటట ననబ:10/619
వయసధస:88
లబ: పవ
1528 RBE1222660
పపరర: కకటటశథరమమ దదవళల

100-90/135

భరస : కకబడలక నబదదయల
ఇబటట ననబ:10-414
వయసధస:41
లబ: ససస స

తబడడ:డ రరమయయ పపవపల
ఇబటట ననబ:10/441
వయసధస:41
లబ: పవ
1525 RBE1167023
పపరర: లకమయయ బమషప

1511 RBE0724104
పపరర: వనబకట రమణ నబదదయల

100-90/129

భరస : ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-399
వయసధస:37
లబ: ససస స

భరస : చబదడశశఖర రరసధబ
ఇబటట ననబ:10-400
వయసధస:49
లబ: ససస స

తబడడ:డ శశషగగరగ రరవవ బబ డడడ
ఇబటట ననబ:10-413
వయసధస:24
లబ: పవ
1522 RBE1161868
పపరర: రరబబబబమ పపవపల

100-90/132

తబడడ:డ చబదడశశఖర రరసధబ
ఇబటట ననబ:10-400
వయసధస:31
లబ: పవ

తబడడ:డ నరసపబహయయ కరకకమమనధ
ఇబటట ననబ:10-400
వయసధస:41
లబ: పవ
1519 RBE1523828
పపరర: ధదరజ కకమమర బబ డడడ

1508 LHL3948015
పపరర: నదగరరజయబ గమబజజ

1503 RBE0723965
పపరర: వనబకటరతన కకరణ కకమమర
గమబజజ
తబడడ:డ ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-398/2
వయసధస:36
లబ: పవ

భరస : వనబకట రతన కకరణ కకమమర గమబజ
ఇబటట ననబ:10/398-3
వయసధస:31
లబ: ససస స

భరస : చబదడ శశఖర
ఇబటట ననబ:10-399/2
వయసధస:51
లబ: ససస స

తబడడ:డ చబదడశశఖర రరసధబ
ఇబటట ననబ:10-400
వయసధస:33
లబ: పవ
1516 RBE0993536
పపరర: రరమకపషరష రరవవ కరకకమమనధ

100-75/1053

భరస : ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-399
వయసధస:53
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటశథర రరవవ
ఇబటట ననబ:10-399
వయసధస:37
లబ: ససస స
1513 RBE0631622
పపరర: డద. వరసధ రరసధబ

1505 RBE1675719
పపరర: వనబకట రమణ నబదదయల
భరస : చబదడ శశఖర నబదదయల
ఇబటట ననబ:10-398/3
వయసధస:48
లబ: ససస స

తబడడ:డ చబదడ శశఖర నబదదయల
ఇబటట ననబ:10-398/3
వయసధస:27
లబ: పవ
1510 RBE0638536
పపరర: శశరబజన గమబజజ

100-90/128

తబడడ:డ ఆబజననయమలక
ఇబటట ననబ:10-398/2
వయసధస:39
లబ: పవ

తబడడ:డ నరసయయ గమబజ
ఇబటట ననబ:10-398/2
వయసధస:58
లబ: పవ
1507 RBE1253053
పపరర: మణణ కబట నబదదయల

1502 LHL3937687
పపరర: వనబకటటశథరరరవవ గమబజ

1527 RBE1454578
పపరర: లలలమవత ఒరరస

100-88/868

భరస : శశనధ ఒరరస
ఇబటట ననబ:10-764
వయసధస:28
లబ: ససస స
100-88/870

1530 RBE1454594
పపరర: భబగయ రగఖ బబడదరర

100-88/871

భరస : వరరబజననయమలక బబడదరర
ఇబటట ననబ:10-794
వయసధస:25
లబ: ససస స
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1531 RBE1175216
పపరర: కనకదదవ వలల పవ

100-89/24

భరస : సపవర కపషష వలల పవ
ఇబటట ననబ:10/802
వయసధస:36
లబ: ససస స
1534 RBE1858638
పపరర: శశనవరస రరవవ తమమశశటట

1532 RBE1175232
పపరర: కకబడమమ మబజల
భరస : వనబకనన బబబమ మబజల
ఇబటట ననబ:10/802-1
వయసధస:42
లబ: ససస స

100-81/245

తబడడ:డ బబల ససదధలక బబడదరర
ఇబటట ననబ:10-804-3
వయసధస:35
లబ: పవ

1537 RBE2495851
పపరర: అననహయ చటటటపప డ లక

1538 RBE2003846
పపరర: అననహయ చటటటపప డ లక

100-86/741

తబడడ:డ రరమరరవవ చటటటపప డ లక
ఇబటట ననబ:10-965
వయసధస:19
లబ: ససస స

భరస : శవయయ జగనదనధబ
ఇబటట ననబ:11-5
వయసధస:19
లబ: ససస స
1543 RBE2519221
పపరర: వనబకటటష పసధపవలలటట

100-119/518

100-88/874

తబడడ:డ మమన జమమలకదదమన
ఇబటట ననబ:15-199
వయసధస:39
లబ: పవ
1552 RBE1863174
పపరర: ఇబదడమమ నరగసబగ

100-86/245

భరస : నదగమల షరగఫ షపక
ఇబటట ననబ:21-90
వయసధస:24
లబ: ససస స
1558 RBE1862952
పపరర: రమమశబబబమ వనమమలపలల

100-86/247

1539 RBE1229021
పపరర: ఝమనస రరణణ రబగ

100-89/41

1542 RBE1721109
పపరర: శశనవరసరరవవ తరరమలశశటట

100-81/249

1547 RBE1864354
పపరర: వరరణ కమతబ

1550 RBE0671255
పపరర: అమర భబష షపక

1553 RBE1742980
పపరర: సధభదడ రరడడడచరల

1556 RBE1863943
పపరర: శశథత కకల

1559 RBE1721158
పపరర: పడతతయష తరరమలశశటట
తబడడ:డ శశనవరస రరవవ తరరమలశశటట
ఇబటట ననబ:401
వయసధస:28
లబ: ససస స

1545 RBE1859024
పపరర: ఏడడకకబడలక పప దధమటటరగ

100-81/246

తలల : వనబకటటశథరరల పప దధమటటరగ
ఇబటట ననబ:12-143
వయసధస:39
లబ: పవ
100-88/875

1548 RBE1947092
పపరర: లకడమ చటబటల

100-88/876

భరస : వనణమ గగపరల కపషష చటబటల
ఇబటట ననబ:15-129
వయసధస:48
లబ: ససస స
100-81/247

1551 RBE0258335
పపరర: జజయతరమయ మబదపరటట

100-88/220

భరస : వనబకటరరడడడ
ఇబటట ననబ:17-32
వయసధస:42
లబ: ససస స
100-81/248

1554 RBE1743988
పపరర: అబజల మమకల

100-86/246

తబడడ:డ నదగరరజ మమకల
ఇబటట ననబ:18-105
వయసధస:20
లబ: ససస స
100-88/878

భరస : సధబబరరడడడ కకల
ఇబటట ననబ:22-111
వయసధస:34
లబ: ససస స

తబడడ:డ కపషషయయ
ఇబటట ననబ:204 TIRUMALA RESIDENCE
వయసధస:57
లబ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-121/1122

భరస : శశ హరగ రరజ రరడడ చరల
ఇబటట ననబ:18-3-15
వయసధస:30
లబ: ససస స
100-88/877

100-86/740

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల తరరమలశశటట
ఇబటట ననబ:11-18-37, arka kaustuba
వయసధస:55
లబ: పవ

తబడడ:డ అబమమలమల
ఇబటట ననబ:16-148
వయసధస:40
లబ: పవ

భరస : వనబకనన నరగసబగ
ఇబటట ననబ:18-00
వయసధస:45
లబ: ససస స
1555 RBE1864149
పపరర: రగషష షపక

100-119/516

తబడడ:డ వనబకటటశథరరల కమతబ
ఇబటట ననబ:13/a/5/3
వయసధస:27
లబ: పవ
100-89/431

1536 RBE2495810
పపరర: పరథత వరర నమమ చటటటపప డ లక

తబడడ:డ శశనవరసరరవవ రబగ
ఇబటట ననబ:10-2013
వయసధస:26
లబ: ససస స

తబడడ:డ లకడమ నదరరయణ కకపవపల
ఇబటట ననబ:11-214
వయసధస:18
లబ: ససస స

తబడడ:డ నదగగశథరరరవవ బతత
స ల
ఇబటట ననబ:13/25
వయసధస:30
లబ: ససస స
1549 XIZ3415353
పపరర: మమన జలమన షపక

100-89/214

1541 RBE2518363
పపరర: రమణ శశరరమ

1544 RBE2517654
పపరర: అఖల కకపవపల

100-88/872

భరస : సతయనదరరయణ చటటటపప డ లక
ఇబటట ననబ:10-965
వయసధస:66
లబ: ససస స

భరస : వనబకటటష శశరరమ
ఇబటట ననబ:11-10
వయసధస:26
లబ: ససస స

తబడడ:డ శరబబయయ పసధపవలలటట
ఇబటట ననబ:11-191/A
వయసధస:18
లబ: పవ
1546 RBE1328872
పపరర: అననపపరష బతత
స ల

100-88/873

తబడడ:డ రరమ రరవవ చటటటపప డ లక
ఇబటట ననబ:10-965
వయసధస:19
లబ: ససస స
100-119/515

1533 RBE1641257
పపరర: శరగష తమమశశటట
తబడడ:డ కకబడలరరవవ తమమశశటట
ఇబటట ననబ:10-803
వయసధస:23
లబ: ససస స

1535 RBE1454644
పపరర: సససదధలక బబడదరర

తబడడ:డ నదగయయ తమమశశటట
ఇబటట ననబ:10-803 ANJANAPURAM
వయసధస:41
లబ: పవ

1540 RBE2518280
పపరర: జగనదనధబ మలలల శథరగ

100-89/25

1557 RBE1921410
పపరర: మహమదద షపక
తబడడ:డ శశశదద షపక
ఇబటట ననబ:99A
వయసధస:30

100-81/250

100-86/738

లబ: పవ

1560 RBE1721166
పపరర: సధధ తరరమలశశటట

100-81/251

భరస : శశనవరసరరవవ తరరమలశశటట
ఇబటట ననబ:401
వయసధస:49
లబ: ససస స
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