దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-12
1
RBE2518256
పపరర: ససజ పవవర

100-87/750

తసడడ:డ పవసడడ పవవర
ఇసటట ననస:1-00
వయససస:30
లస: పప
4
RBE2519114
పపరర: అసజల పగడదల

100-73/1011

100-73/1008

100-89/853

100-90/703

100-90/136

100-91/41

100-89/643

తసడడ:డ ససబబబ రవవప
ఇసటట ననస:10-403
వయససస:29
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

14
RBE2515922
పపరర: మలళ శశరర మమమలసపల

17
RBE0638585
పపరర: పదదకవత కవకలమలనస

20
RBE2516755
పపరర: శవ కలమలరర బతత
స ల

23
RBE0654889
పపరర: పడకవశరవవప గయసటటరర

100-88/631

26
RBE0638635
పపరర: అరరణద మలరస

100-90/704

29
RBE1099176
పపరర: రవ కలమలర మరస
తసడడ:డ ససబబ రవవప మరస
ఇసటట ననస:10-403
వయససస:29
లస: పప

9
RBE2517647
పపరర: శశశలజ బదస

100-74/760

12
RBE2517266
పపరర: శశలత గవడడపలళ

100-87/744

15
LHL3937943
పపరర: సయజజన సయయద

100-89/565

తసడడ:డ పసర అహకద
ఇసటట ననస:10-369
వయససస:55
లస: పప
100-90/137

18
RBE0841577
పపరర: శవమక ఒసటటపపరర

100-90/138

భరస : సవసబయయ
ఇసటట ననస:10-400
వయససస:47
లస: ససస స
100-82/707

21
RBE0840249
పపరర: నదగరవజ బతత
స ల

100-90/139

తసడడ:డ వరవసజననయయలల
ఇసటట ననస:10-401
వయససస:36
లస: పప
100-90/140

24
RBE2177541
పపరర: ససశల గయసటటరర

100-90/141

భరస : పడకవశరవవప
ఇసటట ననస:10-402
వయససస:54
లస: ససస స
100-90/142

భరస : ససబబబరవవప
ఇసటట ననస:10-403
వయససస:42
లస: ససస స
100-90/144

100-74/764

భరస : శవరవస బబబయ గవడడపలళ
ఇసటట ననస:10-95/b
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-402
వయససస:64
లస: పప

భసధసవప: మరస సవశత
ఇసటట ననస:10-403
వయససస:21
లస: ససస స
28
RBE0941724
పపరర: ససనల కలమలర మలరస

100-83/885

భరస : నదగరవజ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-401
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ పడకవశ రవవప గయసటటరర
ఇసటట ననస:10-402
వయససస:35
లస: పప
25
RBE1744861
పపరర: సవశత మరస

11
RBE2515906
పపరర: నలలవత దడవళళ

6
RBE2521946
పపరర: లకడక సడవసత గయడడ

తసడడ:డ పసద వనసకట రరడడడ బదస
ఇసటట ననస:9-351
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : రవమకకశషష
ఇసటట ననస:10-400
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : వవసస రరససస
ఇసటట ననస:10-400
వయససస:32
లస: ససస స
22
RBE1222819
పపరర: మహన రవవప గయసటటరర

100-82/706

తసడడ:డ రవమలరవవప
ఇసటట ననస:10-161
వయససస:19
లస: ససస స

తలళ : కకటమలక
ఇసటట ననస:10-400
వయససస:45
లస: ససస స
19
TMO0777383
పపరర: కవవయ రరససస

8
RBE2516334
పపరర: కనన త
న శశనస

100-73/1010

తసడడ:డ శశనవవస రవవప గయడడ
ఇసటట ననస:3-188
వయససస:22
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన లకకయయ దడవళళ
ఇసటట ననస:9-721-2
వయససస:18
లస: ససస స

తసడడ:డ రమణరవవప
ఇసటట ననస:10-161
వయససస:19
లస: ససస స
16
RBE0597807
పపరర: మలళ క బతత
స ల

100-90/702

తసడడ:డ నరసససహ రవవప
ఇసటట ననస:8-321
వయససస:19
లస: ససస స

తసడడ:డ శశనవవసరవవప తతపకలల
ఇసటట ననస:9-372/1
వయససస:19
లస: పప
13
RBE2515914
పపరర: మలళ శశరర మమమలసపల

5
RBE2501708
పపరర: రఫస షపక

3
RBE2519106
పపరర: ఆసజననయయలల పగడదావల
తసడడ:డ నదగగశశర రవవప పగడదల
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:3-114
వయససస:18
లస: పప

తసడడ:డ అపపరవవప పవశస
ఇసటట ననస:5-69a
వయససస:19
లస: పప
10
RBE2501690
పపరర: అఖలలశశర తతపకలల

100-73/1009

తసడడ:డ సససదదరవవప ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:2-33-1
వయససస:18
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల పగడదల
ఇసటట ననస:2-50
వయససస:33
లస: ససస స
7
RBE2497634
పపరర: నదగలకకయయ పవశస

2
RBE2519056
పపరర: వజయ లకడక ఊటటకకరర

27
RBE0656074
పపరర: ససబబబరవవప మలరస

100-90/143

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-403
వయససస:51
లస: పప
100-90/145

30
RBE1096198
పపరర: అబయనల అజద షపక

100-89/644

తసడడ:డ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:31
లస: పప
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31
RBE0597716
పపరర: ససధయ మలశశటట

100-90/146

భరస : రమమశ
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:39
లస: ససస స
34
RBE0654418
పపరర: చన వరయయ మలశశటట

100-90/149

100-90/152

100-90/155

100-90/158

100-90/160

100-90/163

100-86/763

100-90/167

తసడడ:డ కవశయయ శరణయ
ఇసటట ననస:10-407
వయససస:60
లస: పప
58
RBE1089532
పపరర: మలధవ లత పసననజల
భరస : నదగవరరజన పసననజల
ఇసటట ననస:10-407/1
వయససస:42
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-90/156

44
RBE1352749
పపరర: శశలకడక అతత
స లకరర

47
LHL3938776
పపరర: వకశమ కనసమమరర

50
RBE0597708
పపరర: ససకనయ కవనసమమరర

100-90/159

100-90/161

100-90/164

42
RBE1099234
పపరర: పదదకవత గయసడద

100-90/157

45
RBE1049981
పపరర: పడసవద ఈమన

100-89/645

48
RBE0136929
పపరర: హహమలత కనసమమరర

100-90/162

51
RBE2177566
పపరర: కవశసతకలమలర కనసమమరర

100-90/165

తసడడ:డ పరబబడహకరవజ
ఇసటట ననస:10-405
వయససస:73
లస: పప
100-88/632

56
RBE0874065
పపరర: కళళయణ చకశవరరస శరణయ

100-90/168

తసడడ:డ కకషష మమరరస పసననజల
ఇసటట ననస:10-407/1
వయససస:50
లస: పప

100-90/154

భరస : కవశసతకలమలర
ఇసటట ననస:10-405
వయససస:62
లస: ససస స

53
RBE1744853
పపరర: వనసకట నదగ శవ సవయ కకషష
పపనసజలఅల
తసడడ:డ నదగవరరజన
ఇసటట ననస:10-406
వయససస:24
లస: పప

59
RBE1089540
పపరర: నదగవరరజన పసననజల

39
RBE0654897
పపరర: రమమశ మలశశటట

తసడడ:డ శశనవవసమమరరస ఈమన
ఇసటట ననస:10-404/3
వయససస:60
లస: పప

54
RBE1214253
పపరర: నకతడమక పవత

100-90/166

భరస : మటట యయ పవత
ఇసటట ననస:10-406
వయససస:74
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర వరపడసవద శరణయ
ఇసటట ననస:10-407
వయససస:30
లస: పప
100-90/170

100-90/151

భరస : వనసకట నదరవయణ గయసడద
ఇసటట ననస:10-404/2
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : వకశస
ఇసటట ననస:10-405
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగవరరజన పసనసజల
ఇసటట ననస:10-406
వయససస:19
లస: పప
55
LHL3938743
పపరర: వనసకటటశశర వరపడసవద శరణయ

41
RBE0597757
పపరర: చనన కగశవలల కకతదస

36
RBE2177558
పపరర: నదగగశశరరవవప బతత
స ల

తసడడ:డ చన వరయయ
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ కవశసతకలమలర
ఇసటట ననస:10-405
వయససస:47
లస: పప

భరస : వకవశసత
ఇసటట ననస:10-405
వయససస:44
లస: ససస స
52
RBE2523470
పపరర: లఖల పసనసజల

100-90/153

భరస : కకటటశశర రవవప అతత
స లకరర
ఇసటట ననస:10-404/2
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ కవశసతకలమలర
ఇసటట ననస:10-405
వయససస:48
లస: పప
49
RBE0263046
పపరర: గగతదరవణణ కనసమమరర

38
RBE0656140
పపరర: శశనవవసరవవప కసదపప

100-90/148

తసడడ:డ ససబబయయ
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ పడసవద
ఇసటట ననస:10-404/2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ గయరవయయ గయసడద
ఇసటట ననస:10-404/2
వయససస:60
లస: పప
46
LHL3938479
పపరర: వకవశసత కనసమమరర

100-90/150

తసడడ:డ ససబబబరవవప
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ చన వరయయ
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:39
లస: పప
43
RBE1099242
పపరర: వనసకట నదరవయణ గయసడద

35
RBE1099044
పపరర: బబజ షపక

33
RBE0638668
పపరర: లకడక మలశశటట
భరస : చన వరయయ
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:60
లస: ససస స

భరస : అబయనల అజద షపక
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఉదయ కవళళశశర రవవప
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:43
లస: పప
40
RBE0654913
పపరర: రవమకకశషష మలశశటట

100-90/147

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-404
వయససస:62
లస: పప
37
RBE0692830
పపరర: కవశవశశనదథస అదదనపలళ

32
RBE0638650
పపరర: వదయశశ కసదదపప

57
RBE1252915
పపరర: అననష శరణయ

100-90/169

తసడడ:డ వనసకటటశశర వరపడసవద శరణయ
ఇసటట ననస:10-407
వయససస:26
లస: ససస స
100-90/171

60
RBE1613157
పపరర: వనసకట నదగ శవ సవయ కకషష
పసనసజల
తసడడ:డ నదగవరరజన పసనసజల
ఇసటట ననస:10-407/1
వయససస:24
లస: పప

100-90/172
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61
RBE0638692
పపరర: జనదరరనదడవ శరణస

100-90/173

భరస : వనసకటటశశరపడసవద
ఇసటట ననస:10-407A
వయససస:48
లస: ససస స
64
LHL3937695
పపరర: వశశపసడయలనసద వనలలపల

100-90/175

100-90/178

100-90/181

100-90/184

100-90/187

100-90/190

100-90/7

భరస : శశనవవస రవవప చలలళ
ఇసటట ననస:10-415
వయససస:36
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE0837799
పపరర: ససమత కటటకలల

77
RBE0874297
పపరర: శశకవసత తమకశశటట

80
RBE2177582
పపరర: సససదసలల దడవనళళ

83
RBE0654194
పపరర: రమమష బబబయ వనసకకస఼డ

100-89/732

86
RBE1721695
పపరర: అశశక నసదదయల

100-90/185

89
RBE1721943
పపరర: కకటమక బతత
స ల
తసడడ:డ అచచయయ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-415
వయససస:68
లస: ససస స

69
RBE0654111
పపరర: ససదదప శవసడడలయ వనలలపల

100-90/180

72
RBE0837666
పపరర: కకటయయ కటటకల

100-90/183

75
RBE0991308
పపరర: ససతమహలకడక పసననస

100-90/186

తసడడ:డ శవకలమలర పసననస
ఇసటట ననస:10-409/1
వయససస:28
లస: ససస స
100-90/188

78
RBE0874305
పపరర: పడశవసత తమకశశటట

100-90/189

తసడడ:డ నరసససహరవవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-410
వయససస:30
లస: పప
100-90/191

81
RBE1253814
పపరర: మననహర అణయనగయల

100-90/192

తసడడ:డ యయసయయ అణయనగయల
ఇసటట ననస:10-410 NARAYANAPURAM
వయససస:30
లస: పప
100-90/193

84
RBE1253103
పపరర: శశషగరరర రవవప బబ డడడ

100-90/194

తసడడ:డ నదగ మలళ యయ బబ డడడ
ఇసటట ననస:10-413
వయససస:49
లస: పప
100-90/195

తసడడ:డ కకసడలల నసదదయల
ఇసటట ననస:10-414
వయససస:21
లస: పప
100-88/634

100-90/177

తసడడ:డ వరయలయ
ఇసటట ననస:10-409
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ నరసససహరవవప
ఇసటట ననస:10-413
వయససస:52
లస: పప

భరస : కలమలర
ఇసటట ననస:10-414
వయససస:38
లస: ససస స
88
RBE2480168
పపరర: నదగమణణ చలలళ

100-90/182

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-410
వయససస:54
లస: పప

భరస : రమమష బబబయ
ఇసటట ననస:10/413
వయససస:49
లస: ససస స
85
RBE1377655
పపరర: అనసత రవమయలల వనమయల

71
LHL3947603
పపరర: చసదడకళ వనలలపల

66
RBE1540699
పపరర: ససశల కకశల వనలలపల

తసడడ:డ వశశ పసడయలనసద
ఇసటట ననస:10-408/2
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నరససమమ రవవప
ఇసటట ననస:10-410
వయససస:34
లస: పప

భరస : సససదసలల
ఇసటట ననస:10-410
వయససస:49
లస: ససస స
82
RBE0841593
పపరర: మమరర రతనకలమలరర వనసకకసడ

100-90/179

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-409/1
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : పపరషచసదడరవవప
ఇసటట ననస:10-409A
వయససస:42
లస: ససస స
79
RBE2177574
పపరర: అననపపరష దడవళళ

68
RBE0840256
పపరర: గయరర పడసవద వనలలపల

100-90/174

తసడడ:డ వశశ పసడయలఆనసద వనలలపల
ఇసటట ననస:10-408
వయససస:23
లస: పప

భరస : వజయకలమలర
ఇసటట ననస:10-408A
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ కవశయయ
ఇసటట ననస:10-409/1
వయససస:52
లస: పప
76
LHL3947264
పపరర: చసదదడవత పసననస

100-90/176

తసడడ:డ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:10-408/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ వశవశ పసడయలనసద వనలలపల
ఇసటట ననస:10-408/2
వయససస:28
లస: ససస స
73
LHL3937430
పపరర: పపరషచసదడరవవప పసనననస

65
LHL3947959
పపరర: సరళ వనలలపల

63
LHL3937463
పపరర: వజయకలమలర వనలలపల
తసడడ:డ బచదచలల
ఇసటట ననస:10-408
వయససస:56
లస: పప

భరస : వశశపసడయలనసద
ఇసటట ననస:10-408
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర
ఇసటట ననస:10-408/1
వయససస:32
లస: ససస స
70
RBE1307371
పపరర: తడజ దదపసస వనలలపల

100-88/633

తసడడ:డ వజయ కలమలర వనలలపల
ఇసటట ననస:10-408
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బచదచలల
ఇసటట ననస:10-408
వయససస:54
లస: పప
67
RBE0597765
పపరర: జజయతసత వనలలపల

62
RBE1745124
పపరర: అనల కలమలర వనలలపల

87
RBE1721745
పపరర: జజయత వనమయల

100-90/196

తసడడ:డ కలమలర వనమయల
ఇసటట ననస:10-414
వయససస:22
లస: ససస స
100-89/733

90
RBE0654129
పపరర: వనసకయయ బతత
స ల

100-90/197

తసడడ:డ అచచయయ
ఇసటట ననస:10-415
వయససస:84
లస: పప
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91
RBE0841601
పపరర: వనసకటరమలదడవ బతత
స ల

100-90/198

భరస : శవకలమలర
ఇసటట ననస:10-415
వయససస:36
లస: ససస స
94
RBE2177590
పపరర: నదగగసదడమక బతత
స ల

100-90/201

95
RBE2177608
పపరర: గయరవమక బతత
స ల

100-90/204

98
RBE1397869
పపరర: ససజజత బతత
స ల
తసడడ:డ వరవసజననయయలల బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-416
వయససస:26
లస: ససస స

100
RBE1154673
పపరర: వరసజననయయలల బతత
స ల

101
RBE1442151
పపరర: పడశవసత బతత
స ల

100-90/205

తసడడ:డ వనసకయయ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-416
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ సససదదరవవప ఆతతకకరర
ఇసటట ననస:10-417
వయససస:37
లస: పప
106
RBE1959592
పపరర: పపషపలత కగ వ

100-91/42

100-89/736

100-90/213

తసడడ:డ వజయరవమరవజ
ఇసటట ననస:10-419/2
వయససస:35
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-90/206

110
RBE0840280
పపరర: రవసబబబయ వనమల

113
LHL2693620
పపరర: బబలకకటమక వనమయల

100-90/216

116
RBE0399113
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమయల

100-90/209

119
RBE0654178
పపరర: రవమ కకటయయ అకరకస
తసడడ:డ ససదనయయ
ఇసటట ననస:10-419/3
వయససస:36
లస: పప

99
RBE1397877
పపరర: అశశక బతత
స ల

100-89/735

102
LHL2690501
పపరర: శశనవవసరవవప ఆతతకకరర

100-90/207

105
RBE2177624
పపరర: సససదదరవవప ఆతతకకరర

100-90/210

తసడడ:డ కకషషయయ
ఇసటట ననస:10-417
వయససస:59
లస: పప
100-91/43

108
RBE1676170
పపరర: యయశశసత కవటగవన

100-76/188

తసడడ:డ శశనవవస గకడ కవటగవన
ఇసటట ననస:10-417/1
వయససస:25
లస: పప
100-90/211

111
RBE0840298
పపరర: శవకలమలర పసనననస

100-90/212

తసడడ:డ పపరష చసదడరవవప
ఇసటట ననస:10-418
వయససస:32
లస: పప
100-90/214

114
LHL2693018
పపరర: తరరపతయయ వనమయల

100-90/215

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-419/1
వయససస:64
లస: పప
100-90/217

తసడడ:డ వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-419/1
వయససస:67
లస: పప
100-90/219

100-90/203

తసడడ:డ సససదదరవవప
ఇసటట ననస:10-417
వయససస:40
లస: పప

భరస : తరరపతయయ
ఇసటట ననస:10-419
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయయ
ఇసటట ననస:10-419/1
వయససస:35
లస: పప
118
LHL2692994
పపరర: రవహహల వరక కలలళ ఫలళ

107
RBE1960475
పపరర: రవజగశశరర కవటగవన

96
RBE2177616
పపరర: శవకలమలర బతత
స ల

తసడడ:డ వరవసజననయయలల బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-416
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ గగపవలకకషష
ఇసటట ననస:10-418
వయససస:49
లస: పప

భరస : పరమమష
ఇసటట ననస:10-418A
వయససస:57
లస: ససస స
115
LHL2693703
పపరర: సససదడశశరరవవప వనమయల

100-89/734

భరస : శశనసవవస కవటగవన
ఇసటట ననస:10-417
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : రవసబబబయ
ఇసటట ననస:10-418
వయససస:47
లస: ససస స
112
RBE0851287
పపరర: ససశల వటటటపప

104
RBE0841619
పపరర: అనసనరయమక ఆతతకకరర

100-90/200

తసడడ:డ వనసకయయ
ఇసటట ననస:10-415
వయససస:43
లస: పప

భరస : సససదదరవవప
ఇసటట ననస:10-417
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ శశనవవస గకడ కగ వ
ఇసటట ననస:10-417
వయససస:30
లస: ససస స
109
RBE0637223
పపరర: ఆదదలకడక వనమల

100-90/202

తసడడ:డ ఆసజననయయలల బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-416
వయససస:25
లస: పప
100-90/208

93
RBE1352905
పపరర: వనసకట రవజ దడవళళ
తసడడ:డ సససదసలల దడవళళ
ఇసటట ననస:10-415
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకయయ
ఇసటట ననస:10-415
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-415 narayanapuram
వయససస:24
లస: పప

103
LHL2690519
పపరర: రమమష ఆతతకకరర

100-90/199

భరస : వనసకవటరవజ దడవళళ
ఇసటట ననస:10-415
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వరవసజననయయలల
ఇసటట ననస:10-415
వయససస:44
లస: ససస స
97
RBE1676113
పపరర: శశకవసత బతత
స ల

92
RBE0990987
పపరర: లకడక దడవళళ

117
RBE1353317
పపరర: నదగగసదడమక వనమయల

100-90/218

భరస : ఏడడకకసడలల వనమయల
ఇసటట ననస:10-419/1
వయససస:53
లస: ససస స
100-90/220

120
RBE0990953
పపరర: నదగలకడక అకరకస

100-90/221

తసడడ:డ ససదనయయ అకరకస
ఇసటట ననస:10-419/3
వయససస:29
లస: ససస స
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121
RBE1089466
పపరర: ససదనయయ అకరకస

100-90/222

తసడడ:డ రవమయయ అకరకస
ఇసటట ననస:10-419/3
వయససస:63
లస: పప
124
RBE1425488
పపరర: రమణ వనమయల

100-89/737

100-90/227

100-90/230

100-90/233

100-88/635

100-90/240

100-90/242

భరస : రమణదరవవప
ఇసటట ననస:10-427
వయససస:57
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

134
RBE0991332
పపరర: శవనదగగసదడస బలలగమరర

137
RBE0990888
పపరర: సతష కలమలర బలలగమరర

140
LHL3947249
పపరర: అనసతకలమలరర ఒసగగలల

143
RBE0399790
పపరర: హహసపసన దడవళళ

100-89/739

146
RBE1745009
పపరర: రమణ వనమయల

100-90/234

149
RBE1352996
పపరర: రమణ రవవప వనమయల
తసడడ:డ వనసకట సవశమ వనమయల
ఇసటట ననస:10-427
వయససస:65
లస: పప

129
RBE0654061
పపరర: సససదన కలమలర వనమల

100-90/229

132
LHL3937133
పపరర: సవసబశవరవవప బలలగమరర

100-90/232

135
RBE1222918
పపరర: వనసకట లకకమక బసడదరర

100-89/738

భరస : వనసకటటసశరరళ బసడదరర
ఇసటట ననస:10-422/1
వయససస:73
లస: ససస స
100-90/238

138
LHL3938438
పపరర: వరవచదరర ఓసగగలల

100-90/239

తసడడ:డ భదడయయ
ఇసటట ననస:10-424
వయససస:45
లస: పప
100-90/241

141
RBE0638858
పపరర: సరగజన దడవళళ

100-90/8

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:10/425
వయససస:61
లస: ససస స
100-90/243

144
RBE0654863
పపరర: సససదద రవవప దడవళళ

100-90/244

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:10-425
వయససస:33
లస: పప
100-88/636

భరస : రవజ వనమయల
ఇసటట ననస:10-427
వయససస:51
లస: ససస స
100-90/246

100-90/226

తసడడ:డ ససతదరవమయయ
ఇసటట ననస:10-422
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పవపయయ
ఇసటట ననస:10-425
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ సరగశశశర రవవప గయసడద
ఇసటట ననస:10-426
వయససస:27
లస: పప
148
RBE0638866
పపరర: కమల వనమయల

100-90/231

భరస : వరవచదరర
ఇసటట ననస:10-424
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-425
వయససస:59
లస: ససస స
145
RBE1161546
పపరర: పవన కలమలర గయసడద

131
RBE0656199
పపరర: రవమలరవవప ఉజజననటట

126
LHL3948601
పపరర: రవజగశశరర మలమళళపలళ

తసడడ:డ పసదన రవజ వనమల
ఇసటట ననస:10-421
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ససతదరవమయయ బలలగమరర
ఇసటట ననస:10-423/2
వయససస:28
లస: పప

భరస : భదడయయ
ఇసటట ననస:10-424
వయససస:75
లస: ససస స
142
RBE0396226
పపరర: లకకమక దడవనళళ

100-90/228

భరస : సవసబశవరవవప బలలగమరర
ఇసటట ననస:10-422
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సతష కలమలర బలలగమరర
ఇసటట ననస:10-423/2
వయససస:23
లస: ససస స
139
LHL3947231
పపరర: అనసనరయమక ఒసగగలల

128
LHL3948494
పపరర: రమణ బలలగమరర

100-90/224

భరస : ఆలలఖయచదరర
ఇసటట ననస:10-420
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ శశషయయ
ఇసటట ననస:10-421
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ సనరయయ
ఇసటట ననస:10-422
వయససస:56
లస: పప
136
RBE1744986
పపరర: శశలకడక బలలగమరర

100-90/225

భరస : ససతదరవమయయ
ఇసటట ననస:10-421
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ గయరపప
ఇసటట ననస:10-421
వయససస:52
లస: పప
133
LHL3938131
పపరర: ససతదరవమయయ బలలగమరర

125
LHL3938446
పపరర: అలలఖలయచదరర మలమళళపలళ

123
RBE0841627
పపరర: లకడక అకరకస
భరస : ససదనయయ
ఇసటట ననస:10-419-3
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ వరయయ
ఇసటట ననస:10-420
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రవజ
ఇసటట ననస:10-421
వయససస:38
లస: పప
130
RBE0654103
పపరర: రవజ వనమయల

100-90/223

తసడడ:డ ససదనయయ
ఇసటట ననస:10-419-3
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : రవజ వనమయల
ఇసటట ననస:10-420
వయససస:48
లస: ససస స
127
LHL2691509
పపరర: సససదదరవవప వనమయల

122
RBE0638775
పపరర: అననపపరష అకరకస

147
LHL2690659
పపరర: పవన కలమలర వనమయల

100-90/245

తసడడ:డ రమణదరవవప
ఇసటట ననస:10-427
వయససస:35
లస: పప
100-90/247

150
RBE1475631
పపరర: మసగమక వరశ

100-85/237

భరస : హనమ రరడడడ వరశ
ఇసటట ననస:10-428
వయససస:71
లస: ససస స
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151
RBE1351444
పపరర: పదక కలమలరర దడవరకకసడ

100-90/248

భరస : శశనవవస దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:10-429
వయససస:47
లస: ససస స
154
RBE0638882
పపరర: సససదరమక ఇరళ

100-90/251

100-90/254

100-90/257

తసడడ:డ సససగనన వపటటట పలళ
ఇసటట ననస:10-436
వయససస:47
లస: పప
163
LHL3938644
పపరర: శశకవసత కలసచపప

100-90/259

100-90/262

100-90/265

100-90/267

తసడడ:డ పసదవనసకయయ
ఇసటట ననస:10-440
వయససస:42
లస: పప
178
LHL3947520
పపరర: మరరయమక బతత
స ల
భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-441
వయససస:42
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

161
RBE1328898
పపరర: అనత బతత
స ల

162
RBE0399139
పపరర: పసచచరవజ బతత
స ల

100-89/740

164
LHL3947363
పపరర: వనసకటలకడక వనమయల

167
RBE0656223
పపరర: శవపడసవద వనమయల

170
RBE0851295
పపరర: పదక తరరమలకకసడ

173
RBE1214832
పపరర: సవసబశవ రవవప బతత
స ల

176
RBE2177657
పపరర: వనసకటటశశరరళ బతత
స ల

179
RBE0841643
పపరర: కకటమక ఓరరచ
భరస : రవమ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-441
వయససస:68
లస: ససస స

100-90/256

100-90/258

తసడడ:డ వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-437
వయససస:49
లస: పప
100-90/260

165
RBE0399162
పపరర: వనసకటటశశరరళ వనమయల

100-90/261

తసడడ:డ కకషషయయ
ఇసటట ననస:10-439
వయససస:63
లస: పప
100-90/263

168
RBE2177632
పపరర: పపషవపసజల వనమయల

100-90/264

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-439
వయససస:57
లస: ససస స
100-90/266

171
RBE1675495
పపరర: భవవన శసకర బతత
స ల

100-74/241

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-440
వయససస:26
లస: పప
100-90/268

174
RBE1532688
పపరర: భవవన శసకర బతత
స ల

100-90/269

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-440
వయససస:24
లస: పప
100-90/271

తసడడ:డ పసదవనసకయయ
ఇసటట ననస:10-440
వయససస:47
లస: పప
100-90/272

159
RBE1253798
పపరర: రమల దడవ తమక శశటట
భరస : నదగరవజ తమక శశటట
ఇసటట ననస:10-436
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-440
వయససస:24
లస: పప
100-90/270

100-90/253
156
RBE1253731
పపరర: వనసకట నరసయయ తమక శశటట

తసడడ:డ వనసకట నరసయయ తమక శశటట
ఇసటట ననస:10-436
వయససస:44
లస: పప

భరస : వనసకట రవజ
ఇసటట ననస:10-439-1
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-440
వయససస:42
లస: ససస స
175
RBE2177640
పపరర: శశనవవస బతత
స ల

100-90/255

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-439
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ చన కకటయయ
ఇసటట ననస:10-439/1
వయససస:51
లస: పప
172
LHL3947355
పపరర: నదరవయణమక బతత
స ల

158
RBE1253764
పపరర: నదగరవజ తమక శశటట

100-90/250

తసడడ:డ పదన నరసససహస తమక శశటట
ఇసటట ననస:10-436
వయససస:68
లస: పప

భరస : శవపడసవదస
ఇసటట ననస:10-439
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : చనలకకయయ
ఇసటట ననస:10-439
వయససస:36
లస: ససస స
169
RBE0656231
పపరర: వనసకట రవజ తరరమలలకకసడ

100-90/252

భరస : పసచచరవజ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-437
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-439
వయససస:36
లస: పప
166
RBE0638908
పపరర: సరసశత బతత
స ల

155
RBE0654483
పపరర: తరరపవల బసడదరర

153
RBE0656215
పపరర: వనసకటటశశరరళ పససమరరస
తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-430
వయససస:78
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-435
వయససస:69
లస: పప

భరస : వనసకట నరసయయ తమక శశటట
ఇసటట ననస:10-436
వయససస:64
లస: ససస స
160
RBE1398115
పపరర: శశనవవసరవవప వపటటట పలళ

100-90/249

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-430
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవజ
ఇసటట ననస:10-431/1
వయససస:55
లస: ససస స
157
RBE1253756
పపరర: వజయ కలమలరగ తమక శశటట

152
RBE0638874
పపరర: సకలక బబయమక పససమరరస

177
RBE1806769
పపరర: కకటటశశర రవవప పపపపల

100-85/238

తసడడ:డ రమయలల పపపపల
ఇసటట ననస:10-441
వయససస:34
లస: పప
100-90/273

180
RBE1089458
పపరర: రవజ పపపపల

100-90/274

తసడడ:డ రవమయలల పపపపల
ఇసటట ననస:10-441
వయససస:31
లస: పప
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181
RBE1532662
పపరర: అశశక కలమలర ఓరరస

100-90/275

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ ఓరరస
ఇసటట ననస:10-441
వయససస:24
లస: పప
184
RBE0399212
పపరర: మలరయయ తరరమలకకసడ

100-90/278

100-90/281

100-90/284

100-90/287

భరస : రవమయ ఓరరచ
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:52
లస: ససస స
196
RBE2177665
పపరర: రమణమక తరరమలకకసడ

100-90/290

100-73/1001

100-90/295

భరస : శవ నదరవయణ చలలళ
ఇసటట ననస:10-445
వయససస:32
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-90/285

100-81/772

189
RBE0851311
పపరర: కనకమక బసడదరర

100-90/283

192
RBE1351337
పపరర: నదరవయణ ఓరరచ

100-90/286

తసడడ:డ రవమయ ఓరరచ
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:42
లస: పప

194
RBE1351360
పపరర: కకటటశశర రవవప ఓరరచ

100-90/289
195
RBE1352384
పపరర: సవసబశవ రవవప తరరమలకకసడ

100-90/288

197
RBE2177673
పపరర: కకటయయ తరరమలకకసడ

తసడడ:డ మలరయయ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:31
లస: పప
100-90/291

200
RBE0399915
పపరర: వనసకటటశశరరళ ఇరళ

203
RBE1867985
పపరర: శశనస తరరమలకకసడ

206
RBE0396283
పపరర: ఉమలదడవ వనమయల

209
RBE2177681
పపరర: నరసససహరవవప వనమయల
తసడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-445
వయససస:43
లస: పప

198
RBE0261412
పపరర: వనసకట దదసస బసడదరర

100-90/292

తసడడ:డ బబబయరవవప
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:35
లస: పప
100-90/293

201
RBE0597773
పపరర: ఉమలమహహశశరర ఇరళ

100-90/294

భరస : వనసకటటశశరరళ ఇరళ
ఇసటట ననస:10-443
వయససస:41
లస: ససస స
100-91/44

204
RBE0656264
పపరర: చలలళ దసరవరరవవప

100-90/296

తసడడ:డ పడభబకర రవవప
ఇసటట ననస:10-444
వయససస:34
లస: పప
100-90/297

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-445
వయససస:44
లస: ససస స
100-90/299

100-90/280

భరస : వనసకట సతయనదరవయణ గరరకపవటట
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయయ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:10-443
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ శశనవవస రవవప వనమయల
ఇసటట ననస:10-445
వయససస:19
లస: ససస స
208
RBE1353259
పపరర: లకడక దడవ చలలళ

191
RBE1351295
పపరర: శసకరర ఓరరచ

186
RBE0638940
పపరర: కరరణశశ తరరమలకకసడ

భరస : వనసకట దదసస
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదన జజజనయయ ఇరళ
ఇసటట ననస:10-443
వయససస:49
లస: పప

భరస : శశనస తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:10-443
వయససస:43
లస: ససస స
205
RBE2518587
పపరర: నదగ దదపసస వనమయల

100-90/282

తసడడ:డ వరసవశమ
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:84
లస: పప

తసడడ:డ కకటయయ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:10-443
వయససస:53
లస: పప
202
RBE1532720
పపరర: లకడక తరరమలకకసడ

188
RBE0851303
పపరర: చనలకడక తరరమలకకసడ

100-90/276

భరస : సవసబశవరవవప
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ రవమయ ఓరరచ
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:40
లస: పప

భరస : మలరయయ
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:54
లస: ససస స
199
RBE1674928
పపరర: శశనస తరరమలకకసడ

100-90/279

భరస : పడసవదస
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ రవమయ ఓరరచ
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:29
లస: ససస స
193
RBE1351345
పపరర: భమదడవ ఓరరచ

185
RBE0597740
పపరర: వనసకటమక బసడదరర

183
RBE1089391
పపరర: వనసకటటసశరరళ ఒరరస

తసడడ:డ రవమ కకటయయ ఒరరస
ఇసటట ననస:10-441 NARAYANAPURAM
వయససస:49
లస: పప

భరస : ఉలగయయ
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట దదసస
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:69
లస: పప
190
RBE1351204
పపరర: దసరర ఓరరచ

100-90/277

తసడడ:డ పడభబకరరవవప
ఇసటట ననస:10-441/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-442
వయససస:59
లస: పప
187
RBE0654681
పపరర: ఉలగయయ బసడదరర

182
RBE0850792
పపరర: అమరలసగయయ చలలళ

207
RBE0396309
పపరర: శవపవరశతమక వనమయల

100-90/298

భరస : నరసససహరవవప
ఇసటట ననస:10-445
వయససస:36
లస: ససస స
100-90/300

210
RBE2177699
పపరర: శశనవవస రవవప వనమయల

100-90/301

తసడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-445
వయససస:51
లస: పప
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211
RBE2177707
పపరర: కకటటశశరరవవప వనమయల

100-90/302

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-445
వయససస:74
లస: పప
214
RBE0638510
పపరర: లకడక యరవనద

212
RBE1833342
పపరర: కవశ వశశనదథస గగనదనన
తసడడ:డ కకషష మమరరస గగనదనన
ఇసటట ననస:10-446
వయససస:56
లస: పప

100-91/45

భరస : రవమరరడడడ యరవనద
ఇసటట ననస:10-446,10TH WARD
వయససస:58
లస: ససస స

215
RBE0396333
పపరర: ససబయబలల బతత
స ల

తసడడ:డ వనసకటయయ వనమయల
ఇసటట ననస:10-447
వయససస:20
లస: పప

భరస : రవమయయ
ఇసటట ననస:10-448
వయససస:35
లస: ససస స
223
RBE0656272
పపరర: వరవసవశమ బతత
స ల

100-90/310

100-76/189

100-90/313

100-90/316

తసడడ:డ కవళదదస తరరమలపపడడ
ఇసటట ననస:10-452
వయససస:29
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

227
RBE0851329
పపరర: గగవసదమక బతత
స ల

230
RBE0396408
పపరర: రమణ వనమయల

233
RBE0654954
పపరర: వనసకట రవజ బతత
స ల

100-90/319

236
RBE0263038
పపరర: సవమలమ జయస గరరకపవటట

100-90/311

239
RBE1613116
పపరర: పలళ వ కడమసచ
భరస : సవయ కలమలర కడమసచ
ఇసటట ననస:10-452
వయససస:22
లస: ససస స

219
RBE0874099
పపరర: మలళ క బతత
స ల

100-90/306

222
RBE0638957
పపరర: లత బతత
స ల

100-90/309

225
RBE0841650
పపరర: లకడక బతత
స ల

100-90/312

భరస : బబబయ
ఇసటట ననస:10-448
వయససస:32
లస: ససస స
100-90/9

228
RBE1425686
పపరర: గగవసదమక బతత
స ల

100-90/10

భరస : వనసకట రవజ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10/449
వయససస:53
లస: ససస స
100-90/314

231
RBE0399253
పపరర: వనసకటటశశరరళ బతత
స ల

100-90/315

తసడడ:డ వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-449
వయససస:67
లస: పప
100-90/317

234
RBE0990821
పపరర: అనలకలమలర వనమయల

100-90/318

తసడడ:డ వనసకటటసశరవరవవ వనమయల
ఇసటట ననస:10-449
వయససస:29
లస: పప
100-90/320

భరస : పరశతదలల
ఇసటట ననస:10-452
వయససస:57
లస: ససస స
100-90/322

100-90/304

తసడడ:డ వరవ సవశమ
ఇసటట ననస:10-448
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సవశమ
ఇసటట ననస:10-449
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ మలళ యయ
ఇసటట ననస:10-449
వయససస:50
లస: పప
238
RBE1153139
పపరర: భబరత తరరమలపపడడ

100-90/308

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-449
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-449
వయససస:40
లస: పప
235
RBE2177715
పపరర: కకషష బతత
స ల

224
RBE0656280
పపరర: బబబయ బతత
స ల

216
RBE0654079
పపరర: ఏడడకకసడలల బతత
స ల

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-447/c
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : వనసకట రవజ
ఇసటట ననస:10/449
వయససస:55
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-449
వయససస:59
లస: ససస స
232
RBE0399279
పపరర: రవమలరవవప బతత
స ల

100-88/637

తసడడ:డ వరవసవశమ
ఇసటట ననస:10-448
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరవవప వనమల
ఇసటట ననస:10-449
వయససస:25
లస: పప
229
RBE0396390
పపరర: అఅజమక బతత
స ల

221
RBE0396374
పపరర: అనసతమక బతత
స ల

100-89/742

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-447
వయససస:38
లస: పప

భరస : వరవసవశమ
ఇసటట ననస:10-448
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-448
వయససస:64
లస: పప
226
RBE1676063
పపరర: శవ పడసవద వనమయల

100-90/303

తసడడ:డ శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-447/a
వయససస:20
లస: పప
100-90/307

213
RBE1833359
పపరర: వజయ లకడక గగనదనన
భరస : కవశ వశశనదథస గగనదనన
ఇసటట ననస:10-446
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : కకషష
ఇసటట ననస:10-447
వయససస:48
లస: ససస స

100-90/305 218
217
RBE1807015
RBE1720283
పపరర: మహన శశనవవసరవవప వనమయల
పపరర: నదగ సవయ బతత
స ల

220
RBE0263004
పపరర: భవవన బతత
స ల

100-89/741

237
RBE0637058
పపరర: శవరద గరరకపవటట

100-90/321

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-452
వయససస:41
లస: ససస స
100-90/323

240
RBE1378000
పపరర: చసదడశశఖర బసడదరర

100-89/743

తసడడ:డ వనసకట గయరరవపలల
ఇసటట ననస:10-453
వయససస:46
లస: పప
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241
RBE0396416
పపరర: నదగగసదడస బతత
స ల

100-90/324

భరస : వజయకలమలర
ఇసటట ననస:10-453
వయససస:40
లస: ససస స
244
RBE1532795
పపరర: రవజశశఖర బతత
స ల

100-90/327

100-90/330

100-76/190

100-90/11

100-90/335

100-90/338

100-90/341

తసడడ:డ గగపయయ
ఇసటట ననస:10-461
వయససస:49
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

254
LHL2690667
పపరర: ససధదకర బసడదరర

257
RBE0692798
పపరర: వనసకట లకడక బసటటపపల

260
RBE1384882
పపరర: ఉమ దడవ దడవళళ

263
RBE0656298
పపరర: రవసబబబయ బతత
స ల

100-90/344

266
RBE0399345
పపరర: దసరవరరవవప బతత
స ల

100-90/333

269
RBE1676188
పపరర: రవమకకషష బతత
స ల
తసడడ:డ బబల నదగయలల
ఇసటట ననస:10-462
వయససస:53
లస: పప

249
RBE1398172
పపరర: నరసససహ తమకశశటట

100-90/332

252
RBE1329094
పపరర: అసజల బసడదరర

100-89/745

255
RBE0261974
పపరర: శవయమ పడసవద బసడదరర

100-90/334

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:34
లస: పప
100-90/336

258
RBE1384858
పపరర: శశ హరర దడవళళ

100-90/337

తసడడ:డ గగవసదస దడవళళ
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:31
లస: పప
100-90/339

261
RBE1532779
పపరర: రవజశశఖర బతత
స ల

100-90/340

తసడడ:డ వజయకలమలర బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:24
లస: పప
100-90/342

264
RBE0656306
పపరర: శశనస కకటబళ

100-90/343

తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:10-459
వయససస:43
లస: పప
100-90/345

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-461
వయససస:37
లస: పప
100-90/347

100-90/329

భరస : శవయమ పడసవద బసడదరర
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయయ
ఇసటట ననస:10-459
వయససస:43
లస: పప

భరస : గగపయయ
ఇసటట ననస:10-461
వయససస:35
లస: ససస స
268
RBE2177756
పపరర: పరసధదమయయ బతత
స ల

100-89/744

భరస : గగవసదస దడవళళ
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : శశనస
ఇసటట ననస:10-459
వయససస:39
లస: ససస స
265
LHL3947017
పపరర: కనక బతత
స ల

251
RBE1153071
పపరర: అసజన బసడదరర

246
RBE2177723
పపరర: వజయలకడక బతత
స ల

తసడడ:డ యలమసద తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-456
వయససస:65
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ గగవసదస దడవళళ
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:29
లస: పప
262
RBE0395921
పపరర: రమణ పప టళ

100-90/331

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:61
లస: పప
259
RBE1384874
పపరర: వనణయ దడవళళ

248
RBE0840314
పపరర: డదనయయలల తమకశశటట

100-90/326

భరస : నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-454B
వయససస:54
లస: ససస స

భరస : ససధదకర బదదరర
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10/458
వయససస:52
లస: ససస స
256
RBE0399295
పపరర: వనసకటటశశరరళ బసడదరర

100-90/328

తసడడ:డ నరసససహస
ఇసటట ననస:10-456
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వరయయ దడవళళ
ఇసటట ననస:10-458
వయససస:50
లస: పప
253
RBE0395913
పపరర: సససదరమక బసడదరర

245
RBE1532803
పపరర: శశకవసత బతత
స ల

243
RBE0858167
పపరర: వజయకలమలర బతత
స ల
తసడడ:డ ససబబయయ
ఇసటట ననస:10-453
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వజయ కలమలర బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-453
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : తరరపవల
ఇసటట ననస:10-455
వయససస:64
లస: ససస స
250
RBE1676386
పపరర: గగవసదస దడవళళ

100-90/325

భరస : గయరరవపలల
ఇసటట ననస:10-453
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయ కలమలర బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-453
వయససస:24
లస: పప
247
RBE2177731
పపరర: సససదమక బసడదరర

242
RBE0396432
పపరర: లకడక బసడదరర

267
RBE0399352
పపరర: సవసబశవరవవప బతత
స ల

100-90/346

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-461
వయససస:35
లస: పప
100-76/191

270
RBE0597906
పపరర: లకడక వలక
ళ రర

100-90/348

భరస : సతయనదరవయణ చదరర వలక
ళ రర
ఇసటట ననస:10-462
వయససస:36
లస: ససస స
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271
RBE0638981
పపరర: పవరశత వలక
ళ రర

100-90/349

భరస : శసకర
ఇసటట ననస:10-462
వయససస:37
లస: ససస స
274
RBE1984103
పపరర: మరరమక బసడరర

100-90/352

100-90/355

100-90/12

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10/463
వయససస:48
లస: ససస స
283
RBE1454628
పపరర: శవరవమకకషష గరదన దడ

100-88/638

100-90/360

100-90/362

100-90/365

భరస : నదగయయ
ఇసటట ననస:10-466
వయససస:74
లస: ససస స
298
RBE0261446
పపరర: అజయ కలమలర దడవరపలళ
తసడడ:డ సరగశశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-468
వయససస:35
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

281
RBE0261503
పపరర: వనసకటటశశరరళ దడరసగయల

282
RBE1352939
పపరర: హనసమసత రవవప బతత
స ల

284
RBE0395939
పపరర: దసరర భవవన బతత
స ల

287
RBE1722230
పపరర: ధదరజ సవకగథ వనసకకసడ

290
RBE1253301
పపరర: వజయలకడక గగననన

293
LHL2692671
పపరర: నదగయయ బతత
స ల

296
RBE0639005
పపరర: అరరణకలమలరర బసడదరర

100-90/356

299
RBE1351279
పపరర: శశనస కకలగవన
తసడడ:డ కకటటశశర రవవప కకలగవన
ఇసటట ననస:10-468
వయససస:38
లస: పప

100-90/357

తసడడ:డ బబల నదగయలల బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-463
వయససస:63
లస: పప
100-90/358

285
RBE2177749
పపరర: వనసకటబడవప బతత
స ల

100-90/359

తసడడ:డ ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:10-464
వయససస:42
లస: పప
100-89/748

288
RBE0840330
పపరర: వదదయధర బతత
స ల

100-90/361

తసడడ:డ ఆసజననయయలల బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-465
వయససస:33
లస: పప
100-90/363

291
RBE1613124
పపరర: యసశసత సవహహత వనసకకసడ

100-90/364

తసడడ:డ రమమష బబబయ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:10-465
వయససస:21
లస: పప
100-90/366

294
RBE0638999
పపరర: వనసకటరమణ బతత
స ల

100-90/367

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:10-466
వయససస:37
లస: ససస స
100-90/13

తసడడ:డ చన వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10/468
వయససస:32
లస: ససస స
100-90/370

100-90/354

100-89/747
279
RBE1425587
పపరర: వనసకట మయరళకకషవష చదరర బబ దదన జ

తసడడ:డ నదగభమషణస బబ దదన జ
ఇసటట ననస:10-463
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ పసదనదగయయ
ఇసటట ననస:10-466
వయససస:82
లస: పప
100-90/368

276
RBE2177772
పపరర: వరబడహకచదరర వలక
ళ రర

భరస : వనసకట మయరళకకషవష చదరర బబ దదన జ
ఇసటట ననస:10-463
వయససస:67
లస: ససస స

భరస : కవశవశశనదథస గగననన
ఇసటట ననస:10-465
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగయయ
ఇసటట ననస:10-466
వయససస:51
లస: పప
295
RBE2177798
పపరర: పపననమక బతత
స ల

100-89/746

తసడడ:డ రమమశ బబబయ వనసకకసడ
ఇసటట ననస:10-465
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ చనవనసకయ భయ
భ ల
ఇసటట ననస:10-465
వయససస:48
లస: పప
292
LHL2692416
పపరర: వనసకటటశశరరవవప బతత
స ల

278
RBE1425579
పపరర: యయగసధరవ దడవ బబ దదన జ

100-90/351

తసడడ:డ ఓసకవరస
ఇసటట ననస:10-462
వయససస:74
లస: పప

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:10-464
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ చనవనసకయయ
ఇసటట ననస:10-464
వయససస:67
లస: పప
289
RBE0990870
పపరర: హనసమసతతరవవప భతతల

100-90/353

తసడడ:డ సతయనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-463
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ సనరయనదరవయణ గరదన దడ
ఇసటట ననస:10-463-1
వయససస:47
లస: పప
286
RBE2177780
పపరర: అసజననయయలల బతత
స ల

275
RBE2177764
పపరర: సవమలమ జయస వలక
ళ రర

273
RBE0841668
పపరర: నదగమణణ రతనకకరర
భరస : అసజరవజ
ఇసటట ననస:10-462
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : వరబడహకచదరర
ఇసటట ననస:10-462
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపసన రవజ
ఇసటట ననస:10-462/1
వయససస:41
లస: పప
280
RBE0395947
పపరర: పపననమక డడరసగయల

100-90/350

తసడడ:డ వరబడహకచదరగ వలక
ళ రర
ఇసటట ననస:10-462
వయససస:46
లస: పప

భరస : పసదన వనసకయయ బసడరర
ఇసటట ననస:10-462
వయససస:53
లస: ససస స
277
RBE0656322
పపరర: అసజరవజ ఆతకకకరర

272
RBE0840322
పపరర: సతయనదరవయణ చదరర వలక
ళ రర

297
LHL2690675
పపరర: హనసమసత రవవప బసడదరర

100-90/369

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరళ బసడదరర
ఇసటట ననస:10-468
వయససస:37
లస: పప
100-90/371

300
RBE1351394
పపరర: ససవవ నదగ లకడక కకలగవన

100-90/372

భరస : శశనస కకలగవన
ఇసటట ననస:10-468
వయససస:30
లస: ససస స
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301
RBE2177806
పపరర: చవనసకటటశశరరళ బసడదరర

100-90/373

తసడడ:డ పసదన సలల
ఇసటట ననస:10-468
వయససస:65
లస: పప
304
RBE0261792
పపరర: బబలరవజ బసడదరర

100-90/376

100-90/379

100-90/382

100-89/749

100-90/384

319
RBE2177848
పపరర: వనసకటటశశరరళ వనమయల

100-90/387

100-90/389

భరస : వనసకటటశశరరళ వనమయల
ఇసటట ననస:10-474
వయససస:69
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-88/639

314
RBE1921105
పపరర: మసగమక బసడరర

317
RBE0396689
పపరర: మసగ వనమయల

320
RBE1854280
పపరర: అసజల బతత
స ల

100-89/752

100-89/750

312
RBE1921121
పపరర: దసరర పస
డ వద బసడరర

315
RBE0654087
పపరర: శసకర బబబయ వలక
ళ రర

100-90/385

318
RBE0399402
పపరర: శశనవవసరవవప వనమయల

100-75/1055

321
RBE1307520
పపరర: వనసకట నరసమక కనగరరర

323
RBE1867761
పపరర: మహహశ గయసజజ

324
RBE1328831
పపరర: ఆనసద కలమలర వనమయల

భరస : వనసకటటశశరరళ కకమమకర
ఇసటట ననస:10-476
వయససస:28
లస: ససస స

100-88/640

100-90/383

100-90/386

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-473
వయససస:42
లస: పప

భరస : బబల చసదడరవవప
ఇసటట ననస:10-474
వయససస:59
లస: ససస స

329
RBE1672740
పపరర: నదగలకడక కకమమకర

100-90/381

తసడడ:డ వరబడహకచదరర
ఇసటట ననస:10-472
వయససస:40
లస: పప

100-91/46

100-90/388

100-89/751

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల వనమయల
ఇసటట ననస:10-475
వయససస:35
లస: పప
100-90/390

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-475
వయససస:38
లస: పప
100-90/392

309
RBE2177830
పపరర: ససతమక బసడదరర

తసడడ:డ సవసబశవ రవవప బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-473-2 narayanapuram
వయససస:34
లస: ససస స

326
RBE0840348
పపరర: శశనవవసరవవప వనమయల

100-90/378

తసడడ:డ బలరవజ బసడరర
ఇసటట ననస:10-472
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ నదగరవజ గయసజజ
ఇసటట ననస:10-474
వయససస:21
లస: పప

భరస : అసజననయయలల వలలళ పప
ఇసటట ననస:10-475
వయససస:65
లస: ససస స

తసడడ:డ వరవసవశమ
ఇసటట ననస:10-475
వయససస:64
లస: పప

311
RBE1744770
పపరర: దసరర పడసవద బసడరర

306
RBE0396663
పపరర: మసగమక బసడదరర

భరస : చనవనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-471
వయససస:69
లస: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-473
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-473
వయససస:72
లస: పప

328
RBE2177863
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమయల

100-90/380

భరస : బలరవజ బసడరర
ఇసటట ననస:10-472
వయససస:43
లస: ససస స

316
RBE0665737
పపరర: చన శశనవవసరవవప
తరరమలకకసడ
తసడడ:డ గయరపప
ఇసటట ననస:10-472
వయససస:49
లస: పప

325
RBE1328864
పపరర: లకడక వలలళ పప

308
RBE2177822
పపరర: వనసకటరతనస బసడదరర

100-90/375

భరస : బబలరవజ
ఇసటట ననస:10-471
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ బలరవజ బసడరర
ఇసటట ననస:10-472
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ బసడరర
ఇసటట ననస:10-472
వయససస:46
లస: పప

322
RBE2177855
పపరర: లకకమక వనమయల

100-90/377

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-471
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట నదరవయణ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-471/1
వయససస:22
లస: పప
313
RBE1921089
పపరర: బలరవజ బసడరర

305
RBE2177814
పపరర: కకటటశశరరవవప బసడదరర

303
RBE0396606
పపరర: లకడక దడవరపలళ
భరస : సరగశశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-468A
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ చనవనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-469
వయససస:49
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరళ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-471
వయససస:73
లస: ససస స
310
RBE1613140
పపరర: వనసకటటష బతత
స ల

100-90/374

తసడడ:డ సరగశశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-468/A
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-469
వయససస:45
లస: పప
307
RBE1807031
పపరర: కనకమక తమకశశటట

302
RBE0395954
పపరర: పడవళక దడవరపలళ

327
RBE1351923
పపరర: శవకలమలరర వనమయల

100-90/391

భరస : శశనవవస వనమయల
ఇసటట ననస:10-475
వయససస:39
లస: ససస స
100-73/1002

330
RBE1661529
పపరర: వనసకటటశశరరళ కకమమకర

100-88/641

తసడడ:డ వనసకట రవవప కకమమకర
ఇసటట ననస:10-476
వయససస:29
లస: పప
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331
RBE1454909
పపరర: పసడయక యమ

100-89/753

తసడడ:డ రవసబబబయ యమ
ఇసటట ననస:10-476
వయససస:24
లస: ససస స
334
RBE0990979
పపరర: శవకలమలరర కకమమకర

332
LHL3937596
పపరర: రమమష బబబయ చసదడగరరర
తసడడ:డ ఏససమణణ
ఇసటట ననస:10-476
వయససస:38
లస: పప

100-90/395

భరస : శశనవవసరవవ కకమమకర
ఇసటట ననస:10-476
వయససస:29
లస: ససస స

335
RBE1089417
పపరర: వనసకటటశశరరళ కకమమకర

తసడడ:డ మలళ కవరరజన రవవప గజవలళ
ఇసటట ననస:10-477
వయససస:54
లస: పప

భరస : సవసబశవరవవప
ఇసటట ననస:10-478/1
వయససస:39
లస: ససస స
343
RBE1425595
పపరర: సతయవత అతతకకరర

341
RBE2177871
పపరర: గగవసదమక తరరపత

100-89/754

344
RBE0990904
పపరర: అమరగష ఆతతకకరర

100-90/399

తసడడ:డ వనసకటటసశరవరవవ తరరపత
ఇసటట ననస:10-479
వయససస:27
లస: ససస స

347
RBE1252980
పపరర: పడవణ కలమలర అతతకకరర

100-90/401

100-90/402

100-90/410

భరస : శశనవవసరవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-479/2
వయససస:36
లస: ససస స
355
RBE1532738
పపరర: సతయవత నసదదపవటట
భరస : ససతదరవమరరడడడ నసదదపవటట
ఇసటట ననస:10-480
వయససస:60
లస: ససస స

353
RBE0396713
పపరర: అసజమక తమకశశటట

100-90/405

356
RBE2177889
పపరర: వరలకకక దడవవళళ

100-90/408

తసడడ:డ ఆలలఖయచదరర మలమళళపలళ
ఇసటట ననస:10-481
వయససస:24
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

భరస : రవజ మలలళచదరర
ఇసటట ననస:10/481
వయససస:68
లస: ససస స

342
RBE0988461
పపరర: అమరగష ఆతతకకరర

100-82/215

345
RBE0990961
పపరర: శశలకడక కకమమర

100-90/403

348
RBE1425694
పపరర: భబసకర రవవప అతతకకరర

100-90/406

351
RBE0990920
పపరర: శశనవవసరవవప బసడదరర

100-90/409

తసడడ:డ వనసకటటసశరరళ బసడదరర
ఇసటట ననస:10-479/2
వయససస:46
లస: పప
100-90/411

354
RBE1253277
పపరర: ఏడడకకసడలల దడవనళళ

100-90/412

తసడడ:డ శశనస దడవనళళ
ఇసటట ననస:10-480
వయససస:31
లస: పప
100-90/414

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-480
వయససస:44
లస: ససస స

100-89/755 359
358
RBE1475839
RBE0639047
పపరర: నదరవయణ రరతశక మలమళళపలళ
పపరర: సరగజ కనననకసటట

100-90/14

తసడడ:డ బయచచయయ అతతకకరర
ఇసటట ననస:10-479
వయససస:54
లస: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-480
వయససస:36
లస: ససస స
100-90/413

339
RBE0639013
పపరర: లకడక కలమలరర తరరపత

తసడడ:డ venktrao కకమమర
ఇసటట ననస:10-479
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపత వనసకటటశశరవ రవవప సవయ వనసకట తసడడ:డ ఈశశరయయ
ఇసటట ననస:10-479
ఇసటట ననస:10-479
వయససస:25
లస: పప
వయససస:49
లస: పప
352
RBE0991407
పపరర: శశలకడక బసడదరర

100-90/397

తసడడ:డ భబసకరరవవప
ఇసటట ననస:10-479
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ భబసకర రవవప అతతకకరర
ఇసటట ననస:10-479
వయససస:26
లస: పప

100-90/407 350
349
RBE1749662
RBE0399451
పపరర: మలళ కవరరజన రవజ సవయ వనసకట
పపరర: వనసకటటశశరరళ తరరపత

336
LHL3937034
పపరర: శశనవవసరవవప కకమమర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10/478
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బబసకరవశవప ఆతతకకరర
ఇసటట ననస:10-479
వయససస:29
లస: పప
100-90/404

100-90/394

తసడడ:డ వనసకటబడవప కకమమర
ఇసటట ననస:10-477
వయససస:34
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-478A
వయససస:44
లస: ససస స

భరస : భబసకర రవవప అతతకకరర
ఇసటట ననస:10-479
వయససస:46
లస: ససస స
346
RBE0991431
పపరర: భబరత తరరపత

100-90/396

భరస : వనసకట నరసససహరవవప గజవనలళ
ఇసటట ననస:10-477
వయససస:51
లస: ససస స
100-90/400

333
RBE0874487
పపరర: నదగ లకకక కకమమర
భరస : వనసకటటశశర రవవప
ఇసటట ననస:10-476
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకట రవవప కకమమకర
ఇసటట ననస:10-476
వయససస:29
లస: పప

100-90/398 338
337
RBE1106765
RBE1307389
పపరర: వనసకట నరసససహరవవప గజవలళ
పపరర: దసరర గజవనలళ

340
RBE0639039
పపరర: ససజజత వనమయల

100-90/393

357
RBE2177897
పపరర: శశనవవసరవవప తమకశశటట

100-90/415

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-480
వయససస:42
లస: పప
100-90/15

100-90/416
360
RBE1094770
పపరర: నదరవయణ పడనదథద మలమళళపలళ

తసడడ:డ ఆలలఖయ చదరర మలమళళపలళ
ఇసటట ననస:10-481
వయససస:27
లస: ససస స
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361
RBE0639054
పపరర: మసవసన బ షపక

100-90/16

భరస : ససదనయయ
ఇసటట ననస:10/483
వయససస:53
లస: ససస స
364
LHL3947587
పపరర: ససబబబయమక భబససవన

100-90/418

100-90/420

100-90/422

తసడడ:డ నరశసహరవవప
ఇసటట ననస:10-488
వయససస:36
లస: పప
373
RBE0399477
పపరర: శశనస గగడదడ ళళ

100-90/425

100-90/428

100-90/430

100-90/433

తసడడ:డ గయరవయయ
ఇసటట ననస:10-493
వయససస:56
లస: పప
388
LHL3947348
పపరర: బసవకలమలరర వనమయల
భరస : వనసకటగయరరవపలల
ఇసటట ననస:10-494
వయససస:35
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

369
RBE1722255
పపరర: అనసరవధ తరరమల కకసడ

100-89/757

371
RBE2177913
పపరర: లకకకదడవ తరరమలకకసడ

372
RBE2177921
పపరర: నరసససహరవవప తరరమలకకసడ

100-90/423

374
RBE0639070
పపరర: దసరర గగదదనలళ

377
RBE1442029
పపరర: కకసడలల ఉపపప

380
RBE1803378
పపరర: రమలదడవ వడడవనలల

383
RBE0656355
పపరర: వనసకటటశశరరళ వనమయల

386
LHL3937125
పపరర: శశనస వనమయల

389
RBE2177970
పపరర: వనసకటగయరరవపలల వనమయల
తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-494
వయససస:46
లస: పప

100-90/424

తసడడ:డ వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-488
వయససస:60
లస: పప
100-90/426

375
RBE0656348
పపరర: వనసకటటశశర రవవప వనమయల

100-90/427

తసడడ:డ దసరవరరవవప
ఇసటట ననస:10-489
వయససస:33
లస: పప
100-89/758

378
RBE1442193
పపరర: జజయత ఉపపప

100-90/429

భరస : కకసదలల ఉపపప
ఇసటట ననస:10-489/1
వయససస:38
లస: ససస స
100-90/431

381
RBE1803402
పపరర: చనన మలయ వడడవనలల

100-90/432

తసడడ:డ శవయయ వడడవనలల
ఇసటట ననస:10-492
వయససస:32
లస: ససస స
100-90/434

384
RBE2177954
పపరర: వనసకటనరసమక వనమయల

100-90/435

భరస : దసరర యయ
ఇసటట ననస:10-493
వయససస:50
లస: ససస స
100-90/437

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-494
వయససస:35
లస: పప
100-90/439

100-90/419

భరస : రవకలమలర తరరమల కకసడ
ఇసటట ననస:10-488
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ గయరవయయ
ఇసటట ననస:10-493
వయససస:62
లస: పప
100-90/436

366
RBE0654798
పపరర: రవమలసజననయయలల కకమమర

భరస : రవమలసజననయలక కకమమర
ఇసటట ననస:10-487 JYOTHI SCHOOL BAZA
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ శవయయ వడడవనలల
ఇసటట ననస:10-492
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : శవ యయ
ఇసటట ననస:10-492
వయససస:62
లస: ససస స
385
RBE2177962
పపరర: దసరర యయ వనమయల

100-90/421

తసడడ:డ కకటయయ ఉపపప
ఇసటట ననస:10-489/1
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ శవయయ వడడవనలల
ఇసటట ననస:10-492
వయససస:34
లస: ససస స
382
RBE2177947
పపరర: వజయరతనస వడడవనలల

368
RBE1865427
పపరర: వనసకయమక కకమమర

100-90/417

తసడడ:డ వనసకటబడవప కకమమర
ఇసటట ననస:10-487
వయససస:36
లస: పప

భరస : శశనస
ఇసటట ననస:10-489
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ గయరవయయ
ఇసటట ననస:10-489
వయససస:49
లస: పప
379
RBE0639096
పపరర: రమలదడవ వడడవనలల

100-85/239

భరస : నరసససహరవవప
ఇసటట ననస:10-488
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ అసజయయ
ఇసటట ననస:10-489
వయససస:48
లస: పప
376
RBE2177939
పపరర: కకషషయయ వనమయల

365
RBE1100569
పపరర: వనసకమక కకమమర

363
LHL3937562
పపరర: నరశసహరవవప బబసశవన
తసడడ:డ సప మయయ
ఇసటట ననస:10-484
వయససస:55
లస: పప

భరస : వనసకట రవవప కకమమర
ఇసటట ననస:10-487
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వరసవశమ
ఇసటట ననస:10-487
వయససస:59
లస: పప
370
RBE0654145
పపరర: రవకలమలర తరరమలకకసడ

100-89/756

తసడడ:డ నరసససహ రవవప బబససవన
ఇసటట ననస:10-484
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : నరసససహరవవప
ఇసటట ననస:10-484
వయససస:52
లస: ససస స
367
RBE2177905
పపరర: వనసకటబడవప కకమమర

362
RBE1921097
పపరర: కవత బబససవన

387
LHL3937265
పపరర: కకటయయ వనమయల

100-90/438

తసడడ:డ గయరవయయ
ఇసటట ననస:10-494
వయససస:69
లస: పప
100-90/440

390
RBE0669028
పపరర: అలవనలల దనదడకలల

100-90/17

భరస : మలబయ ససభబన
ఇసటట ననస:10/495
వయససస:41
లస: ససస స
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391
RBE0656363
పపరర: శశహరర తదడడవవయ

100-90/441

తసడడ:డ సతయస
ఇసటట ననస:10-495
వయససస:48
లస: పప
394
RBE1471382
పపరర: బయరడళ రసనల బ షపక

100-74/242

100-76/194

100-90/445

100-89/759

100-89/760

100-90/450

100-85/240

తసడడ:డ బసవయయ
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:38
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

404
RBE0639120
పపరర: రవణణ కకడవడడకకసటట

407
RBE0993551
పపరర: వవనవటటవవ పన దడవళళ

410
RBE0639138
పపరర: శశదడవ కకలళ పవక

413
RBE1641422
పపరర: హహసపసన బ షససక

100-76/196

416
RBE1328948
పపరర: కకటయయ వవడపలళ

100-90/18

419
RBE0670836
పపరర: నయయమల షపక
తసడడ:డ షరరఫ
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:32
లస: ససస స

399
RBE1540673
పపరర: బయరగడళ ద కరగమమలలళ షపక

100-90/444

402
RBE0639112
పపరర: శవసత కలసటట

100-90/447

405
RBE1252501
పపరర: మలధవ చటటటపప డ లల

100-90/448

భరస : కకటటశశర రవవప చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:10-498
వయససస:34
లస: ససస స
100-89/761

408
RBE1352400
పపరర: ససజజత దడవళళ

100-90/449

భరస : వనసకటటసశరరళ దడవళళ
ఇసటట ననస:10-499
వయససస:31
లస: ససస స
100-90/451

411
RBE0654046
పపరర: ఆసజననయయలల కకలపవక

100-90/452

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-501
వయససస:43
లస: పప
100-90/453

414
RBE1661560
పపరర: సలలకన బబష షపక

100-90/454

తసడడ:డ నగమల మర షపక
ఇసటట ననస:10-504
వయససస:25
లస: పప
100-89/762

తసడడ:డ గయరవయయ వవడపలళ
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:58
లస: పప
100-90/456

100-76/193

భరస : చదసతనయ పడతబ
ఇసటట ననస:10-497
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : సలలకన బబషవ షససక
ఇసటట ననస:10-504
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన భబషవ షపక
ఇసటట ననస:10-505
వయససస:23
లస: ససస స
418
RBE0654723
పపరర: చదననకగశవరవవప కవకలమలనస

100-90/446

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-501
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : డడవడ రవజ
ఇసటట ననస:10-504
వయససస:50
లస: ససస స
415
RBE1676675
పపరర: గయలల న షపక

401
RBE0639104
పపరర: దదనమక వనమయల

396
RBE1471424
పపరర: బయరడళ కరగమయలలళ షపక

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:10-496
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకడలల
ఇసటట ననస:10-499
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఎడడకకసడలల దడవల
ఇసటట ననస:10-499
వయససస:34
లస: పప
412
RBE0639153
పపరర: బబల అననపపరష దడవ కవటస

100-76/195

భరస : పసచచయయ
ఇసటట ననస:10/498
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ రవమ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-499
వయససస:50
లస: పప
409
RBE1944461
పపరర: వనసకటటశశరరళ దడవల

398
RBE1676600
పపరర: సవసబశవ రవవప తమకశశటట

100-90/443

తసడడ:డ బయరడళ అమర షపక
ఇసటట ననస:10-496
వయససస:25
లస: పప

భరస : సడకక
ఇసటట ననస:10-496-1
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:10-498
వయససస:45
లస: పప
406
RBE0993379
పపరర: కకటటబబబయ గయరజజల

100-76/192

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-496
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ షడడక వనమయల
ఇసటట ననస:10-496/1
వయససస:21
లస: ససస స
403
RBE1222827
పపరర: కకటటశశరరవవప చటటటపప డ లల

395
RBE1471416
పపరర: బయరడళ అమర షపక

393
RBE0669044
పపరర: మలబయ ససభబన దనదడకలల
తసడడ:డ ససదనయయ
ఇసటట ననస:10-495
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ హసన అహకద షపక
ఇసటట ననస:10-496
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బయరడళ అమర షపక
ఇసటట ననస:10-496
వయససస:24
లస: పప
400
RBE1803352
పపరర: కరజయ వనమయల

100-90/442

భరస : మలబయ ససభబన
ఇసటట ననస:10-495
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : బయరడళ అమర షపక
ఇసటట ననస:10-496
వయససస:46
లస: ససస స
397
RBE1471432
పపరర: బయరడళ మయజబయ షపక

392
RBE0669010
పపరర: మదదరరబ దనదడకలల

417
RBE0639179
పపరర: పవరశత కవకలమలనస

100-90/455

భరస : బబపనయయ
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:56
లస: ససస స
100-90/457

420
RBE0670851
పపరర: ననషద షపక

100-90/458

భరస : షరరఫ
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:58
లస: ససస స
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421
RBE0670893
పపరర: షరరఫ సవహహబ షపక

100-90/459

తసడడ:డ కమల సవహహబ
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:65
లస: పప
424
RBE1356279
పపరర: యలలళ ససబబయయ వడదడ

100-90/462

100-90/465

100-90/468

100-89/763

100-90/524

100-90/527

100-90/529

తసడడ:డ హహసపసన దడవళళ
ఇసటట ననస:10-516
వయససస:45
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE1061829
పపరర: మలధవ ఆకకరర

437
LHL3938396
పపరర: రవమయయ మరరయలల

440
RBE0993353
పపరర: శశనవవస నదయక భకవయ

443
RBE0639252
పపరర: పదక మరరయలల

100-90/531

446
RBE0639260
పపరర: రమలదడవ దడవళళ

100-89/764

449
RBE1807049
పపరర: నరకల జజయత దడవళళ
తసడడ:డ శశనవవసరవవప దడవళళ
ఇసటట ననస:10-516
వయససస:24
లస: ససస స

429
LHL3938578
పపరర: ససదనయయ అకరకస

100-90/466

432
RBE0639245
పపరర: లసగమక రసగరశశటట

100-90/470

435
RBE1355933
పపరర: గగపవల రవవప రసగరశశటట

100-90/523

తసడడ:డ నదరవయణ రసగరశశటట
ఇసటట ననస:10-510
వయససస:60
లస: పప
100-90/525

438
LHL3948197
పపరర: లకడకకకటమక మరరయలల

100-90/526

భరస : శశనవవస
ఇసటట ననస:10-511
వయససస:43
లస: ససస స
100-89/765

441
LHL3937513
పపరర: నదగగశశరరవవప మరరయలల

100-90/528

తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-512
వయససస:53
లస: పప
100-90/530

444
RBE1160969
పపరర: రవజశశఖర మరరయలల

100-89/766

తసడడ:డ శశనవవస రవవప మరరయలల
ఇసటట ననస:10-513
వయససస:28
లస: పప
100-90/532

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-516
వయససస:42
లస: ససస స
100-90/534

100-90/464

భరస : గగపవలరవవప
ఇసటట ననస:10-508B
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-512
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : మలణణకయరవవప
ఇసటట ననస:10-516
వయససస:49
లస: ససస స
448
RBE1215830
పపరర: మసవసన రవవప దడవళళ

100-90/469

తసడడ:డ గరరరబబబయ
ఇసటట ననస:10-512
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-512
వయససస:52
లస: పప
445
LHL3947595
పపరర: సవరమక పప పపరర

431
RBE0654608
పపరర: పడసవద రవమస దడవళళ

426
RBE1865476
పపరర: మమరగ కటటకల

తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-506/2
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ చదననయయ
ఇసటట ననస:10-511
వయససస:80
లస: పప

భరస : రవమయయ
ఇసటట ననస:10-511
వయససస:71
లస: ససస స
442
LHL3938016
పపరర: శశనవవసరవవప మరరయలల

100-90/467

భరస : శశనవవస రరడడ ఆకకరర
ఇసటట ననస:10-510
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏసస వడళ మమడడ
ఇసటట ననస:10-510
వయససస:21
లస: పప
439
LHL3948387
పపరర: వనసకవయమక మరరయలల

428
RBE0597641
పపరర: ససతతషస వనలలపల

100-90/461

భరస : పడకవశరవవప కటటకల
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరవయరవవప
ఇసటట ననస:10-507
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ కకషష రరడడడ ఆకకరర
ఇసటట ననస:10-510
వయససస:35
లస: పప
436
RBE1945765
పపరర: రమమశ వడళ మమడడ

100-90/463

భరస : జకశయయ
ఇసటట ననస:10-506-1
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : పడసవద రవమస
ఇసటట ననస:10-507
వయససస:51
లస: ససస స
433
RBE1061811
పపరర: శశనవవస రరడడడ ఆకకరర

425
RBE1398156
పపరర: లసగయయ బమడడద

423
RBE1353069
పపరర: రమణమక వడదడ
భరస : ససబబయయ వడదడ
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ బమడడద దదనయయ
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పడకవశరవవప కటటకల
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:24
లస: ససస స
430
RBE0639237
పపరర: వజయలకడక దడవళళ

100-90/460

తసడడ:డ షరగఫ సవహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ దదబబనన వడదడ
ఇసటట ననస:10-506
వయససస:52
లస: పప
427
RBE1865518
పపరర: సప నయ కటటకల

422
RBE1094762
పపరర: అబయనల ఖసదన
న స షపక

447
RBE0656397
పపరర: శశనవవసరవవప దడవళళ

100-90/533

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ దడవళళ
ఇసటట ననస:10-516
వయససస:50
లస: పప
100-90/535

450
RBE0639278
పపరర: మసవసనమక షపక

100-90/536

భరస : హహసపసన
ఇసటట ననస:10-517
వయససస:47
లస: ససస స
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451
LHL2693034
పపరర: మసవసన బ షపక

100-90/537

భరస : హసన
ఇసటట ననస:10-520
వయససస:41
లస: ససస స
454
RBE0632133
పపరర: అరరణ శవనస

100-90/540

100-90/543

100-90/546

100-90/549

100-90/552

100-90/554

100-89/768

భసధసవప: పదదకన తతరక
ఇసటట ననస:10-524
వయససస:22
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE0654806
పపరర: రవజగశ శవనస

467
RBE1328971
పపరర: కలసద బబవనకర

470
RBE1352673
పపరర: నరసజన బబవనకర

473
LHL3947025
పపరర: ఆషవబ షపక

100-90/559

476
RBE1540681
పపరర: మభమ ససభబన షపక

100-90/550

479
LHL3947405
పపరర: మయసతదజ షపక
భరస : నదగయల మరవ
ఇసటట ననస:10-524
వయససస:42
లస: ససస స

459
RBE0654996
పపరర: కకశషషమమరరస శవనస

100-90/545

462
RBE0654293
పపరర: సతయనదరవయణ శవనస

100-90/548

465
RBE0656421
పపరర: నదగగశశరరవవప శవనస

100-90/551

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-521/A
వయససస:60
లస: పప
100-89/767

468
RBE0654343
పపరర: నదగయల షపక

100-90/553

తసడడ:డ సవహహబ
ఇసటట ననస:10-522
వయససస:42
లస: పప
100-90/555

471
RBE1352921
పపరర: వవణణ దడవళళ

100-90/556

భరస : సససదద రవవప దడవళళ
ఇసటట ననస:10-522
వయససస:30
లస: ససస స
100-90/557

474
LHL3947389
పపరర: మసవసన బ షపక

100-90/558

భరస : హహసపసనదస
ఇసటట ననస:10-523
వయససస:35
లస: ససస స
100-90/560

తసడడ:డ మసవసన వల షపక
ఇసటట ననస:10-523
వయససస:23
లస: పప
100-82/216

100-90/542

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-521/A
వయససస:55
లస: పప

భరస : హహసపసన సవ
ఇసటట ననస:10-523
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ సవహహబ
ఇసటట ననస:10-523
వయససస:55
లస: పప
478
RBE1945237
పపరర: పదదకన తతరక

100-90/547

తసడడ:డ వవససదడవ బబవనకర
ఇసటట ననస:10-522
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ మసవసన వల షపక
ఇసటట ననస:10-523
వయససస:20
లస: పప
475
RBE0654970
పపరర: హహసపసన సవహహబ షపక

461
RBE0991068
పపరర: కలలయణణ సవనస

456
RBE0639294
పపరర: అననపపరష సవనస

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-521
వయససస:53
లస: పప

భరస : నరసజన బబవనకర
ఇసటట ననస:10-522
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : మసవసనరవవప దడవళళ
ఇసటట ననస:10-522
వయససస:42
లస: ససస స
472
RBE1745223
పపరర: గకసప భబష షపక

100-90/544

తసడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-521/A
వయససస:32
లస: పప

భరస : కకశషషమమరరస
ఇసటట ననస:10-521/B
వయససస:50
లస: ససస స
469
RBE1215871
పపరర: రవమదడవ దడవళళ

458
RBE0654319
పపరర: శశనవవసరవవప శవనస

100-90/539

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-521
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నదగగశశరరవవప సవనస
ఇసటట ననస:10-521
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగగశశర రవవప సవనస
ఇసటట ననస:10-521/A
వయససస:27
లస: పప
466
RBE0639344
పపరర: వనసకటరమణ శవనస

100-90/541

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-521
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-521
వయససస:33
లస: ససస స
463
RBE0654327
పపరర: రవకగశ సవనస

455
RBE0639286
పపరర: వనసకమక సవనస

453
LHL2693067
పపరర: హసన బబబయ షపక
తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:10-520/1
వయససస:43
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-521
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : నదగగసశరరవవప
ఇసటట ననస:10-521
వయససస:47
లస: ససస స
460
RBE0841445
పపరర: కలలయణణ శవనస

100-90/538

తసడడ:డ హససన షపక
ఇసటట ననస:10-520
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : సతయనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-521
వయససస:53
లస: ససస స
457
RBE0639302
పపరర: లకడక సవనస

452
RBE1641455
పపరర: బబజ మయననసవ షపక

477
RBE1661545
పపరర: గకసప బబష షపక

100-90/561

తసడడ:డ మసవసన వల షపక
ఇసటట ననస:10-523
వయససస:21
లస: పప
100-90/562

480
RBE0263087
పపరర: హనసన షపక

100-90/563

భరస : బబజబబ
ఇసటట ననస:10-524
వయససస:35
లస: ససస స
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481
RBE0655050
పపరర: ఖలససస షవ షపక

100-90/564

482
RBE0655076
పపరర: ఖలదర మసవసన షపక

తసడడ:డ ఖలదర మసవసన
ఇసటట ననస:10-524
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ బబలలసససదద
ఇసటట ననస:10-524
వయససస:54
లస: పప

100-90/567
484
RBE1865385
పపరర: శవ నదగ దసరర కవరరసక
తరరమలకకసడ
తసడడ:డ శశనసవవస రవవప తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:10-525
వయససస:20
లస: పప

485
RBE1953504
పపరర: జరసన బ షపక
భరస : జజన బబషవ షపక
ఇసటట ననస:10-527
వయససస:38
లస: ససస స

487
LHL3947413
పపరర: జజనబబగస షపక

488
RBE0639393
పపరర: దరరయలబ షపక

100-90/569

భరస : తకకన వల
ఇసటట ననస:10-527
వయససస:35
లస: ససస స
490
RBE0654368
పపరర: బయడడ షపక

100-90/572

100-90/575

100-90/577

100-90/580

100-90/583

తసడడ:డ పసద బకలల కకసడ
ఇసటట ననస:10-533
వయససస:42
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-90/573

500
RBE0693739
పపరర: రమమశ అబమబరర

503
RBE0656454
పపరర: బబబయ షపక

100-90/586

506
RBE1165290
పపరర: కకషషవనణణ కలసచదపప లల

100-89/770

509
LHL3948957
పపరర: జరసమమన షపక
భరస : ససభబన
ఇసటట ననస:10-534
వయససస:37
లస: ససస స

489
RBE0639401
పపరర: జరసనదబ షపక

100-90/571

492
RBE1154681
పపరర: షకకర హహసపసన షపక

100-90/574

495
LHL3948965
పపరర: గకససయల బబగస షపక

100-90/576

భరస : షసషసదదనన
ఇసటట ననస:10-528
వయససస:37
లస: ససస స
100-90/578

498
RBE0656447
పపరర: బషసర షపక

100-90/579

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:10-528
వయససస:38
లస: పప
100-90/581

501
RBE1099184
పపరర: పదదకవత అబమబరర

100-90/582

భరస : రమమశ అబమబరర
ఇసటట ననస:10-529
వయససస:29
లస: ససస స
100-90/584

504
RBE0991282
పపరర: మమనక బసడదరర

100-90/585

తసడడ:డ శశనవవసరవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-530
వయససస:28
లస: ససస స
100-90/19

భరస : ససబబబరవవప కలసచదపప లల
ఇసటట ననస:10/531
వయససస:38
లస: ససస స
100-90/588

100-90/568

తసడడ:డ జజకకర హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:10-527
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ శలలర సవ
ఇసటట ననస:10-530
వయససస:40
లస: పప

భరస : బబబయ
ఇసటట ననస:10-530A
వయససస:37
లస: ససస స
508
RBE1806736
పపరర: శవ కకసడ

497
RBE0639427
పపరర: రసజజన బ షపక

486
LHL3937349
పపరర: జజకకర హహసపసన షపక

భరస : జజనభబషవ
ఇసటట ననస:10-527
వయససస:40
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వనసకగటసశరరళ అబమబరర
ఇసటట ననస:10-529
వయససస:36
లస: పప

భరస : చనన వనసకటటశశరరళ అబమబరర
ఇసటట ననస:10-529
వయససస:52
లస: ససస స
505
RBE0639484
పపరర: చదతస దబ షపక

100-90/570

భరస : జజకకర హహసపసన
ఇసటట ననస:10-528
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : జమలల
ఇసటట ననస:10-529
వయససస:57
లస: ససస స
502
RBE1253640
పపరర: లకడక దడవ అబమబరర

494
RBE0993312
పపరర: జమర షపక

100-90/566

తసడడ:డ జమలల సవహహబ
ఇసటట ననస:10-527
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రసనల
ఇసటట ననస:10-528
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:10-528
వయససస:43
లస: పప
499
RBE0639468
పపరర: యడళ అనసతరవవమక

100-89/769

తసడడ:డ జకకరమరససన షససక
ఇసటట ననస:10-527
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:10-527
వయససస:21
లస: పప
496
RBE0592162
పపరర: ససలలరవల షపక

491
RBE0990946
పపరర: అజజరహహమ ాడద షపక

483
RBE1307488
పపరర: అసకమక తతరక
భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-524
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : బయడడ
ఇసటట ననస:10-527
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ సవహహబ
ఇసటట ననస:10-527
వయససస:38
లస: పప
493
RBE1946052
పపరర: సవయబబష షపక

100-90/565

507
RBE1806017
పపరర: నదగమణణ కకసడ

100-90/587

భరస : శవ కకసడ
ఇసటట ననస:10-533
వయససస:36
లస: ససస స
100-90/589

510
RBE0656470
పపరర: ససలలరవల షపక

100-90/590

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:10-534
వయససస:32
లస: పప
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511
RBE0990383
పపరర: సతయవత వసటల

100-85/241

భరస : వర బడమమస వసటల
ఇసటట ననస:10-536
వయససస:27
లస: ససస స
514
RBE1165282
పపరర: రజయల బ షపక

100-90/593

100-76/197

100-90/598

100-91/528

100-90/602

100-90/605

100-90/608

తసడడ:డ రమణయయ
ఇసటట ననస:10-540
వయససస:35
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

524
RBE1329037
పపరర: బబబయ తరరమలకకసడ

527
LHL3947298
పపరర: ససనత కకరటబ

530
LHL3937026
పపరర: నవన కలమలర రరడడడ నసబమరర

533
RBE0873877
పపరర: కకటటశశరగ అకకకపలళ

100-90/611

536
RBE0841460
పపరర: వనసకమక పప సగయలకరర

100-89/771

539
RBE0656520
పపరర: కకషప ర పప సగయలకరర
తసడడ:డ రమణయయ
ఇసటట ననస:10-540
వయససస:32
లస: పప

519
LHL3948569
పపరర: వనసకటనదరవయణమక

100-90/597

522
RBE1532670
పపరర: పడవలళ క కకపపరపప

100-90/600

525
LHL3937174
పపరర: బయచచయయ కకరట

100-90/601

తసడడ:డ నరసయయ
ఇసటట ననస:10-538
వయససస:75
లస: పప
100-90/603

528
RBE0874586
పపరర: ససనయ పరగశన కకరట

100-90/604

భరస : శశనవవస రవజ
ఇసటట ననస:10-538
వయససస:41
లస: ససస స
100-90/606

531
RBE0656496
పపరర: అకకకరరడడడ నసబమరర

100-90/607

తసడడ:డ రవఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:10-538/2
వయససస:61
లస: పప
100-90/609

534
RBE0873901
పపరర: శశనవవస రవజ కకరట

100-90/610

తసడడ:డ బయచచయయ
ఇసటట ననస:10-539
వయససస:48
లస: పప
100-90/20

భరస : రమణయయ
ఇసటట ననస:10/540
వయససస:50
లస: ససస స
100-90/613

100-90/595

తసడడ:డ బబల ససబబబరవవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:10-537
వయససస:22
లస: ససస స

భరస : కకటట
ఇసటట ననస:10-539
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ సవసబయయ
ఇసటట ననస:10-539/a
వయససస:29
లస: పప
538
RBE0656512
పపరర: దయలకర పప సగయలకరర

100-90/599

తసడడ:డ అకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:10-538/2
వయససస:36
లస: పప

భరస : అకకకరరడడడ
ఇసటట ననస:10-538A
వయససస:53
లస: ససస స
535
RBE0873844
పపరర: గయరవయయ అకకకపలళ

521
RBE1253673
పపరర: జజనయయ భబళళళ

516
RBE1355990
పపరర: వనసకవయమక వసటల

భరస : సవశమశశటట
ఇసటట ననస:10-537
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : బయచచయయ
ఇసటట ననస:10-538
వయససస:48
లస: ససస స

భరస : బబబయ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:10-538
వయససస:35
లస: ససస స
532
LHL3947272
పపరర: అననపపరషమక నసబమరర

100-90/596

తసడడ:డ కకటయయ తరరమలకకసడ
ఇసటట ననస:10-538
వయససస:39
లస: పప

భరస : బయచచయయ
ఇసటట ననస:10-538
వయససస:67
లస: ససస స
529
RBE1352889
పపరర: రగవత తరరమలకకసడ

518
LHL2693851
పపరర: వనసకటటశశరరవవప సప మశశటట

100-90/592

భరస : నరసససహ రవవప వసటల
ఇసటట ననస:10-536
వయససస:50
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన సససదసలల భబళళళ
ఇసటట ననస:10-537
వయససస:40
లస: పప

భసధసవప: చసదడస
ఇసటట ననస:10-537
వయససస:28
లస: పప
526
LHL3947280
పపరర: లకడకనరసమక కకరటబ

100-90/594

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-537
వయససస:62
లస: పప

భరస : జజనయయ భబళళళ
ఇసటట ననస:10-537
వయససస:37
లస: ససస స
523
RBE2483014
పపరర: మయకగశ మసకల

515
RBE1352640
పపరర: నరసససహ రవవప వసటల

513
LHL3947439
పపరర: బబగస షపక
భరస : చన హసన
ఇసటట ననస:10-536
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ యలమసద వసటల
ఇసటట ననస:10-536
వయససస:55
లస: పప

భరస : బబల ససబబబ రవవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:10-537
వయససస:39
లస: ససస స
520
RBE1253665
పపరర: పవరశత భబళళళ

100-90/591

భరస : చన హసన
ఇసటట ననస:10-536
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : మసవసన వవల షపక
ఇసటట ననస:10-536
వయససస:35
లస: ససస స
517
RBE1676642
పపరర: ససజజత కకపపరపప

512
LHL3947421
పపరర: సవహహబబ షపక

537
RBE0656504
పపరర: రమణయయ పప సగయలకరర

100-90/612

తసడడ:డ అదనయయ
ఇసటట ననస:10-540
వయససస:63
లస: పప
100-90/614

540
RBE1442169
పపరర: అలలళహ baksh షపక

100-90/615

తసడడ:డ ససలలర షవ షపక
ఇసటట ననస:10-540
వయససస:51
లస: పప
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541
RBE0839977
పపరర: బబలరవజ పనరగమడ

100-90/616

తసడడ:డ వనసకటట
ఇసటట ననస:10-541
వయససస:63
లస: పప
544
RBE1867563
పపరర: హససన షపక

100-90/619

100-90/22

100-85/242

100-90/624

100-90/627

100-90/630

100-90/633

తసడడ:డ నరసససహరవవప
ఇసటట ననస:10-549
వయససస:34
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

554
LHL3947918
పపరర: కమరరననసవ షపక

557
RBE0656579
పపరర: ససకకవల షపక

560
LHL3947033
పపరర: యశసబ షపక

563
LHL3947082
పపరర: జజన బ షపక

100-90/636

566
RBE0658138
పపరర: చసద బబషవ షపక

100-90/625

569
RBE0639591
పపరర: నరసమక బబడసపలళ
భరస : సవసబయయ
ఇసటట ననస:10-549
వయససస:55
లస: ససస స

549
RBE1661537
పపరర: సవసబశవరవవప ఆససక

100-90/621

552
LHL3937091
పపరర: ఖలదర వల షపక

100-90/623

555
LHL3947926
పపరర: గకససయలబబగస షపక

100-90/626

భరస : ఖలదర వల
ఇసటట ననస:10-545
వయససస:35
లస: ససస స
100-90/628

558
RBE0656587
పపరర: మలబయ ససభబన షపక

100-90/629

తసడడ:డ శకకటనల
ఇసటట ననస:10-545/1
వయససస:32
లస: పప
100-90/631

561
LHL3947041
పపరర: షరగఫవ షపక

100-90/632

భరస : పసదన హసవన
ఇసటట ననస:10-548
వయససస:35
లస: ససస స
100-90/634

564
RBE0656595
పపరర: ఆసట రరస కర

100-90/635

తసడడ:డ ఆసట రగస
ఇసటట ననస:10-548
వయససస:69
లస: పప
100-90/637

తసడడ:డ రసనల షపక
ఇసటట ననస:10-548/1
వయససస:47
లస: పప
100-89/772

100-90/21

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:10-545
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ పసదన హససన షపక
ఇసటట ననస:10-548
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ పపలలఎస వనలలపల
ఇసటట ననస:10-548
వయససస:61
లస: పప
568
RBE0872721
పపరర: కకషషమహన బబససవన

100-90/622

భరస : పసదన హససన శక
ఇసటట ననస:10-548
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చదసద బబషవ షపక
ఇసటట ననస:10-548
వయససస:38
లస: ససస స
565
RBE1425744
పపరర: దదనయయలల వనలలపల

551
RBE0656546
పపరర: వరవశజ వనమయల

546
RBE1214659
పపరర: చనన కగశవపలల కకడమగయసడళ

తసడడ:డ దడవదదనస ఆససక
ఇసటట ననస:10-542
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:10-545
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ సవహహబ
ఇసటట ననస:10-548
వయససస:65
లస: పప
562
LHL3947066
పపరర: మసవసనమక షపక

100-90/620

భరస : మసవ
ఇసటట ననస:10-545
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సకవసవల
ఇసటట ననస:10-545
వయససస:43
లస: ససస స
559
LHL3937679
పపరర: పసదన హసన షపక

548
LHL3948395
పపరర: ససబబమక బతత
స ల

100-90/618

భరస : కకటటశశరవవప కకడమగయసడళ
ఇసటట ననస:10/542
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట సవశమ
ఇసటట ననస:10-543
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:10-545
వయససస:55
లస: పప
556
RBE0597591
పపరర: రహమద బ షపక

100-73/1003

భరస : పపలళ యయ
ఇసటట ననస:10-542
వయససస:62
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదన కకటయయ పలళ పప
ఇసటట ననస:10-543
వయససస:56
లస: పప
553
LHL3937646
పపరర: ఇమలమ సవ షపక

545
RBE1672757
పపరర: మలళ శశరర ఆససక

543
RBE1641448
పపరర: నదగయల మర షపక
తసడడ:డ హహసపసన సవహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-541
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ సవసబశవరవవప ఆససక
ఇసటట ననస:10-542
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ చదననయయ బసడడ
ఇసటట ననస:10/542
వయససస:73
లస: పప
550
RBE1960848
పపరర: వనసకటటశశరరళ పలళ పప

100-90/617

భరస : బబలరవజ
ఇసటట ననస:10-541
వయససస:47
లస: ససస స

భరస : నదగయలమరవ షపక
ఇసటట ననస:10-541
వయససస:26
లస: ససస స
547
RBE1214709
పపరర: నసరయయ బసడడ

542
RBE0841478
పపరర: రవణణ పసరగయసడ

567
RBE0639583
పపరర: మమరగ మలలర మ

100-90/638

భరస : ఆసడన
డ స
ఇసటట ననస:10-548A
వయససస:52
లస: ససస స
100-90/639

570
RBE0639609
పపరర: నదగమణణ చచడసపలళ

100-90/640

భరస : నరసససహరవవప
ఇసటట ననస:10-549
వయససస:34
లస: ససస స
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571
RBE0959207
పపరర: వనసకటటశ బబససఅన

100-90/641

తసడడ:డ నరసససహ రవవప బబససఅన
ఇసటట ననస:10-549
వయససస:31
లస: పప
574
LHL3937398
పపరర: ససవవ చచదసపఅల

100-90/643

100-90/646

100-88/642

100-90/651

100-90/653

100-90/656

100-90/659

భరస : ససతదరవమరరడడడ
ఇసటట ననస:10-560
వయససస:45
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

584
RBE1865229
పపరర: హసన బ షపక

587
RBE0656629
పపరర: బబషవ పఠవన

590
RBE1099085
పపరర: జజన బబషవ షపక

593
RBE0955320
పపరర: వనసకమక వనమయల

100-90/662

596
RBE1723451
పపరర: థదశ
డ ట హ జజరరగగ

100-89/774

599
RBE0656637
పపరర: ససతదరవమరరడడడ ఆరరకటళ
తసడడ:డ సససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:10-560
వయససస:52
లస: పప

579
RBE1355925
పపరర: వనసకటరమణ ననతలపవటట

100-90/648

582
LHL3937372
పపరర: వనసకటటశశరరళ కవశ బబ యన

100-90/650

585
LHL3937042
పపరర: జజనస పఠవన

100-90/652

తసడడ:డ అకబర
ఇసటట ననస:10-554
వయససస:82
లస: పప
100-90/654

588
RBE1099051
పపరర: బషపర షపక

100-90/655

భరస : నగమలమరవ షపక
ఇసటట ననస:10-554
వయససస:40
లస: ససస స
100-90/657

591
RBE1661586
పపరర: జజన బ షపక

100-90/658

భరస : మమలలల షపక
ఇసటట ననస:10-554
వయససస:45
లస: ససస స
100-90/660

594
RBE1215798
పపరర: పడసవద జజరరగగ

100-90/661

తసడడ:డ బబ స జజరరగగ
ఇసటట ననస:10-556
వయససస:48
లస: పప
100-90/663

తసడడ:డ పడసవద జజరరగగ
ఇసటట ననస:10-556
వయససస:22
లస: పప
100-90/665

100-90/645

తసడడ:డ నరసయయ
ఇసటట ననస:10-552
వయససస:41
లస: పప

భరస : శశనస వనమయల
ఇసటట ననస:10-556
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసవద జజరరగ
ఇసటట ననస:10-556
వయససస:25
లస: పప
598
RBE0639781
పపరర: రమలదడవ ఆరరకటళ

100-90/649

తసడడ:డ నగమలమరవ షపక
ఇసటట ననస:10-554
వయససస:27
లస: పప

భరస : పడసవద
ఇసటట ననస:10-556
వయససస:47
లస: ససస స
595
RBE1721760
పపరర: రరశఠ జజరరగ

581
RBE1099168
పపరర: ససనల కలమలర బతత
స ల

576
RBE0839985
పపరర: వనసకట నదరవయణ చడడసపలళ

తసడడ:డ పపలళ యయ ననతలపవటట
ఇసటట ననస:10-551
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ వల
ఇసటట ననస:10-554
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ పసదజనస షపక
ఇసటట ననస:10-554
వయససస:44
లస: పప
592
RBE0874156
పపరర: మరరయమక చసతద

100-90/647

తసడడ:డ నదగయలమరవ షపక
ఇసటట ననస:10-554
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : భబషవ
ఇసటట ననస:10-554
వయససస:32
లస: ససస స
589
RBE1099077
పపరర: నగమల మరవ షపక

578
RBE1351436
పపరర: కకటటశశరర ననతలపవటట

100-90/642

తసడడ:డ సవసబయయ
ఇసటట ననస:10-550
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ వజయయకమలర బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-551/1
వయససస:27
లస: పప

భరస : నరసయయ
ఇసటట ననస:10-552
వయససస:67
లస: ససస స
586
RBE0639625
పపరర: హహసపసన బ పఠవన

100-90/644

భరస : వనసకటరమణ ననతలపవటట
ఇసటట ననస:10-551
వయససస:31
లస: ససస స

భరస : సససదర రవవప
ఇసటట ననస:10-551/1
వయససస:76
లస: ససస స
583
RBE0639617
పపరర: సససదమక కవశబబ యన

575
RBE0656603
పపరర: సవసబయయ చచడసపలళ

573
LHL3937356
పపరర: నరశసహరవవప చచడసపలళ
తసడడ:డ సవసబయయ
ఇసటట ననస:10-550
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నరసయయ
ఇసటట ననస:10-550
వయససస:65
లస: పప

భరస : బబజ బబబయ షపక
ఇసటట ననస:10-550
వయససస:35
లస: ససస స
580
RBE1679786
పపరర: ససవవరస మక భబతతల

100-89/773

తసడడ:డ సససయలయద మసవసన షపక
ఇసటట ననస:10-550
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ సవసబయయ చచదసపఅల
ఇసటట ననస:10-550
వయససస:36
లస: పప
577
RBE1353416
పపరర: సససదదబ షపక

572
RBE1329110
పపరర: బబజ బబబయ షపక

597
LHL2694073
పపరర: ఆషవబబగస సయయద

100-90/664

భరస : బబజ
ఇసటట ననస:10-559
వయససస:39
లస: ససస స
100-90/666

600
RBE0654491
పపరర: శశనవవసరరడడడ ఆరరకటళ

100-90/667

తసడడ:డ ససతదరవమరరడడడ
ఇసటట ననస:10-560
వయససస:32
లస: పప
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601
RBE1682061
పపరర: ససరగఖ అకకకనపలళ

100-89/775

భరస : గయరవయయ అకకకనపలళ
ఇసటట ననస:10-566
వయససస:25
లస: ససస స
604
RBE1677111
పపరర: రమమష అచచ

100-89/777

100-90/670

100-90/673

100-90/676

100-91/48

100-91/50

100-91/53

తసడడ:డ అబయనల నబ బసదదల
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:27
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

614
RBE1214360
పపరర: లకడక దడవ దడవసడళ

617
RBE0639831
పపరర: సవమలమ జయస దదసతగవన

620
RBE0639856
పపరర: ఫసబ పసతగవన

623
RBE0840009
పపరర: సమయయయలల హరరదదసస

100-91/56

626
RBE1540723
పపరర: బమయలల గయరవశల

100-90/677

629
RBE1723485
పపరర: ఫవతమ బసదదల
భరస : మహమకద అమర బసదదల
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:24
లస: ససస స

609
RBE0639807
పపరర: నదగమణణ బబ లళ సపలళ

100-90/672

612
RBE0839993
పపరర: చసటట పపలగల

100-90/675

615
RBE0656686
పపరర: సససదసలల దదసతగవన

100-91/47

తసడడ:డ మయసలయయ
ఇసటట ననస:10-582/2
వయససస:52
లస: పప
100-91/49

618
RBE1384825
పపరర: యహన కకల

100-91/3

తసడడ:డ ఎలషవ కకల
ఇసటట ననస:10/584
వయససస:45
లస: పప
100-91/51

621
RBE0639864
పపరర: లడడయస పసతగవన

100-91/52

భరస : పవఫవడయమ
ఇసటట ననస:10-584
వయససస:35
లస: ససస స
100-91/54

624
RBE1540707
పపరర: జజససఫ గయరవశల

100-91/55

తసడడ:డ ఇననయయ గయరవశల
ఇసటట ననస:10-584
వయససస:53
లస: పప
100-91/57

తసడడ:డ జజససఫ గయరవశల
ఇసటట ననస:10-584
వయససస:23
లస: ససస స
100-90/678

100-90/669

తసడడ:డ ననకరవజ
ఇసటట ననస:10-574
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ యయసస రతనస
ఇసటట ననస:10-584
వయససస:32
లస: పప

భరస : జజససఫ గయరవశల
ఇసటట ననస:10-584
వయససస:53
లస: ససస స
628
RBE1723469
పపరర: మహమకద అమర బసదదల

100-90/674

భరస : పవఫవడయమ
ఇసటట ననస:10-584
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ పవఫవడయమ
ఇసటట ననస:10-584
వయససస:37
లస: ససస స
625
RBE1540715
పపరర: ఎసపస ర రవణణ గయరవశల

611
RBE0639815
పపరర: మరరయమక చదటబళ

606
LHL3948080
పపరర: శకలసతల బబ లళ సపలళ

భరస : రవజగష
ఇసటట ననస:10-571
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : సససదసలల
ఇసటట ననస:10-582A
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పవఫవడయమ
ఇసటట ననస:10-584
వయససస:42
లస: ససస స
622
RBE0639872
పపరర: హహలడ ల పసతగవన

100-90/671

భరస : కకపరవవప దడవసడళ
ఇసటట ననస:10-577
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల దదనస గన
ఇసటట ననస:10-582-2
వయససస:28
లస: పప
619
RBE0597435
పపరర: పసరరసన పసతగవన

608
LHL3948262
పపరర: సరగజన బబ లళ సపలళ

100-90/668

భరస : జజన పవల
ఇసటట ననస:10-570
వయససస:72
లస: ససస స

భరస : ఎలయల
ఇసటట ననస:10-573
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : చసటట
ఇసటట ననస:10-574/2
వయససస:51
లస: ససస స
616
RBE1054642
పపరర: అజయ కలమలర దదనస గన

100-90/23

భరస : దడవమణణ
ఇసటట ననస:10-571
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పవల
ఇసటట ననస:10-571
వయససస:43
లస: పప
613
RBE0639823
పపరర: నదగమణణ పపలగల

605
RBE1224203
పపరర: రతన కలమలరర అచచ

603
RBE0656652
పపరర: రమమష ఎ
తసడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-566
వయససస:36
లస: పప

భరస : శశనవవసరవవప అచచ
ఇసటట ననస:10/569
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ జజన పవల
ఇసటట ననస:10-571
వయససస:43
లస: పప
610
RBE0656678
పపరర: దడవమణణ బబ లళ సపలళ

100-89/776

భరస : ఎడడకకసడలల అకకకన పలళ
ఇసటట ననస:10-566
వయససస:55
లస: ససస స

తసడడ:డ శశనవవసరవవప అచచ
ఇసటట ననస:10-569
వయససస:21
లస: పప
607
LHL3937703
పపరర: రవజగశ బబ లళ సపలళ

602
RBE1957158
పపరర: ససత అకకకన పలళ

627
RBE1540731
పపరర: వకటర పవల గయరవశల

100-91/58

తసడడ:డ జజససఫ గయరవశల
ఇసటట ననస:10-584
వయససస:24
లస: పప
100-90/679

630
LHL3948189
పపరర: పసచచమక పలళ పప

100-91/59

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:54
లస: ససస స
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631
RBE0587675
పపరర: వషత
ష పలళ పప

100-91/60

తసడడ:డ చనన పవలస
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:49
లస: పప
100-91/63

తసడడ:డ గసగయయ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:34
లస: పప
100-91/66

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:35
లస: ససస స
100-91/69

తసడడ:డ వషత
ష మమరరస పలళ పప
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:26
లస: పప
100-91/72

100-91/75

100-91/78

100-73/1004

భరస : సవయ సతయనదరవయణ శల
ఇసటట ననస:10-592
వయససస:60
లస: ససస స
100-91/81

తసడడ:డ సనదయసస రవజ శల
ఇసటట ననస:10-592
వయససస:53
లస: పప

భరస : నరసయయ
ఇసటట ననస:10/592/1
వయససస:63
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

641
RBE1641505
పపరర: రగణయక అచచ

644
RBE1099069
పపరర: శశనసవవసరవవ అచ

647
RBE0639914
పపరర: దసరవరభవవన పలలళవప

650
LHL3938115
పపరర: గసగయయ అబబ

100-91/70

639
RBE0639898
పపరర: కకటటశశరర పలళ పప

642
RBE0639906
పపరర: మనదకడ పలళ పప

100-91/73

645
RBE0631630
పపరర: పడహళద పలళ పప

100-91/76

648
LHL3948445
పపరర: ఈసశరమక అబబ

100-91/71

100-91/74

100-91/77

భరస : గసగయయ
ఇసటట ననస:10-589
వయససస:53
లస: ససస స
100-91/79

651
RBE0587741
పపరర: శశనవవసరవవప అచచ
తసడడ:డ గసగయయ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:43
లస: పప

100-76/198
653
RBE1471390
పపరర: గయమలకనదసపఅల నగమల మరవ
షపక
తసడడ:డ మసవసన షపక
ఇసటట ననస:10-592
వయససస:66
లస: పప

654
RBE0993304
పపరర: హబబయననషవ షపక
తసడడ:డ సవయషవ
ఇసటట ననస:10-592
వయససస:74
లస: పప

656
RBE1384767
పపరర: నదగగసదడ బబబయ శల

657
RBE1384775
పపరర: ససధయ రవణణ శల

తసడడ:డ రవమసవశమ నలలళ బబ యన
ఇసటట ననస:10-593
వయససస:38
లస: పప

100-91/68

తసడడ:డ మయరళ కకషష పలళ పప
ఇసటట ననస:10-587
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఇదయయ
ఇసటట ననస:10-590
వయససస:62
లస: పప

659
LHL3938412
పపరర: కనకరవజ నలలళ బబ యన

100-91/65

తసడడ:డ వనసకటటశశర రవవప
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:31
లస: ససస స

100-91/82

తసడడ:డ సవయ బబబయ శల
ఇసటట ననస:10-592
వయససస:34
లస: పప
100-91/4

636
RBE0587964
పపరర: బబల కకటటశశరరవవప పలలళ పప

భరస : వషత
ష మమరరస
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ మయరళ
ఇసటట ననస:10-587
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-589
వయససస:37
లస: ససస స

658
RBE0639930
పపరర: హనసమలయమక ససకకరర

100-91/67

తసడడ:డ గసగయయ అచ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ వషత
ష మమరరస
ఇసటట ననస:10-587
వయససస:31
లస: ససస స

655
RBE0874529
పపరర: సవయ సతయనదరవయణ శల

638
RBE0639880
పపరర: వనసకటరమణ పలళ పప

100-91/62

తసడడ:డ వనసకటటశశర రవవప
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:34
లస: పప

భరస : ఈశశర కలమలర అచచ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశర రవవప
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:31
లస: ససస స

652
RBE1679562
పపరర: అరరణ శల

100-91/64

భరస : మయరళ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:43
లస: ససస స

640
RBE1351725
పపరర: సవయ కళళయణ చకశవరరస పలళ పప

649
RBE0850800
పపరర: మసగ అబబ

635
RBE0587766
పపరర: వనసకటటశశరరళ పలళ పప

633
RBE0587709
పపరర: ఈశశర కలమలర అచచ
తసడడ:డ గసగయయ
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ చనన పవలస
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:64
లస: పప

637
RBE0597880
పపరర: భవవన పలళ పప

646
RBE0631887
పపరర: ససవరవచలల పవలలపప

100-91/61

తసడడ:డ గసగవధర
ఇసటట ననస:10-586
వయససస:36
లస: పప

634
RBE0587717
పపరర: రవ కలమలర అచచ

643
RBE0841486
పపరర: అనసషవ పవలలపప

632
RBE0587683
పపరర: శవ కకటటశశర రవవప అచచ

100-91/80

100-89/778

100-91/83

భరస : నదగగసదడ బబబయ శల
ఇసటట ననస:10-592
వయససస:33
లస: ససస స
100-91/84

660
RBE0597674
పపరర: పవరశతమక నలళ బబ యన

100-91/85

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-593
వయససస:59
లస: ససస స
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661
RBE1253038
పపరర: నదగమణణ నలలళ బబ యన

100-91/86

భరస : కనకరవజ నలలళ బబ యన
ఇసటట ననస:10-593
వయససస:37
లస: ససస స
664
RBE0597328
పపరర: హరరక కకతదస

100-91/87

100-89/779

100-91/92

100-91/91

100-91/95

100-91/97

100-91/100

భరస : వనసకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-601A
వయససస:53
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

674
RBE0597310
పపరర: లకడక కలమలరర కకతదస

677
RBE0850818
పపరర: నదగ శవశవణమక కకరరమమళళ

680
RBE0640003
పపరర: అరరణకలమలరర కకరరమమళళ

683
LHL3948874
పపరర: సవరవబ పఠవన

100-91/103

686
RBE0597393
పపరర: ఇసదదరవపసడయదరరరన గగళళ

100-91/93

689
RBE0991084
పపరర: నరసమక బడసపలళ
భరస : శవయయ బడసపలళ
ఇసటట ననస:10-602
వయససస:30
లస: ససస స

669
RBE0670935
పపరర: చసదడ శశఖర చససడడ

100-91/90

672
RBE1821883
పపరర: కకటటశశర రవవప శవరవతడ

100-90/680

675
RBE0656710
పపరర: రఘయరవమయయ కకతదస

100-91/94

తసడడ:డ ఆసజననయయలల కకతదస
ఇసటట ననస:10-596
వయససస:46
లస: పప
100-91/96

678
RBE0640011
పపరర: ససనత కకరరమమళళ

100-91/9

తసడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10/598
వయససస:35
లస: ససస స
100-91/98

681
RBE0654715
పపరర: నదగగశశరరవవప కకరరమమళళ

100-91/99

తసడడ:డ నదరవయణ
ఇసటట ననస:10-598
వయససస:60
లస: పప
100-91/101

684
LHL3938065
పపరర: వనసకటటశశరరవవప తరసదదసస

100-91/102

తసడడ:డ వనసకటనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-601
వయససస:57
లస: పప
100-91/104

భరస : ససబబబరవవప
ఇసటట ననస:10-601
వయససస:35
లస: ససస స
100-91/106

100-91/89

తసడడ:డ అచచలక శవరవతడ
ఇసటట ననస:10-594/A
వయససస:36
లస: పప

భరస : బబబబఖలన
ఇసటట ననస:10-600
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : ససబబబరవవప
ఇసటట ననస:10-601
వయససస:38
లస: ససస స
688
LHL3948346
పపరర: లకకకపడసనన తరవసదదసస

100-91/8

భరస : నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-598
వయససస:52
లస: ససస స

భరస : పడసవదదరవవప
ఇసటట ననస:10-598
వయససస:52
లస: ససస స
685
RBE0597385
పపరర: వనసకటసతయవవణణ గగళళ

671
RBE0639989
పపరర: నదగమణణ బసడళ

666
RBE0639948
పపరర: దడవ శవరవతడ

తసడడ:డ పసద ససబబబరవవప
ఇసటట ననస:10-594/2
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడసవద రవవప
ఇసటట ననస:10-597
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-598
వయససస:36
లస: పప
682
RBE0850826
పపరర: సససదమక కకరరమమళళ

100-91/7

భరస : రఘయరవమయయ
ఇసటట ననస:10-596
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ పడసవదరవవప
ఇసటట ననస:10-597
వయససస:35
లస: పప
679
LHL2692846
పపరర: కకషప ర కలమలర కకరరమమళళ

668
RBE0639971
పపరర: వజయ లకడక చససడడ

100-91/6

భరస : అబబబలల
ఇసటట ననస:10-594
వయససస:46
లస: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10/594/4
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ చన అచదచలల
ఇసటట ననస:10-594/A
వయససస:33
లస: పప
676
RBE0850313
పపరర: రవజగష కలమలర కకరరమమళళ

100-91/88

భరస : చసదడ శశఖర రవవప
ఇసటట ననస:10/594/1
వయససస:46
లస: ససస స

తసడడ:డ పపరషచనన న రవవప మగడ
ఇసటట ననస:10-594-2
వయససస:48
లస: పప
673
RBE0654707
పపరర: శవ శవరవతడ

665
RBE0597336
పపరర: సపదదమన కకతదస

663
RBE0639963
పపరర: అనసతరవవమక చససడడ
భరస : పసద ససబబబరవవప
ఇసటట ననస:10/594
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ సతయనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-594
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ చసదడశశఖలరవప
ఇసటట ననస:10-594-1
వయససస:29
లస: ససస స
670
RBE1351774
పపరర: వజయ కకరణ కలమలర మగడ

100-91/5

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10/594
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సతయనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-594
వయససస:34
లస: ససస స
667
RBE0993569
పపరర: లలవణయ చససడడ

662
RBE0639955
పపరర: రమలదడవ శవరవతడ

687
RBE0640029
పపరర: కకషషకలమలరర గగళళ

100-91/105

భరస : ససబబబరవవప
ఇసటట ననస:10-601
వయససస:57
లస: ససస స
100-91/107

690
RBE0991118
పపరర: జజత బడసపలళ

100-91/108

భరస : వనసకటనదరవయలణ బడసపలళ
ఇసటట ననస:10-602
వయససస:29
లస: ససస స
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691
RBE0654335
పపరర: శశకవసత గగలలన

100-91/109

తసడడ:డ ససబబ రవవప గగలలన
ఇసటట ననస:10-603
వయససస:37
లస: పప
694
RBE0991134
పపరర: శవకలమలరర నకవక

100-91/112

100-91/115

100-91/118

100-91/122

100-91/124

భరస : సససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:10-606
వయససస:39
లస: ససస స
709
RBE0654756
పపరర: సససదసలల రరడడడ కకతదస

100-91/126

100-91/129

తసడడ:డ నదరవయణ
ఇసటట ననస:10-609
వయససస:45
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-91/120

704
RBE1641489
పపరర: ససపడజ ఎఱఱఱ ద

100-91/132

100-91/119

708
LHL3947553
పపరర: చననసససదమక కకణతస

716
RBE0850321
పపరర: ససధదకర జవశల

719
LHL3947892
పపరర: శవ నవపలకరర
భరస : ససతదరవమయయ
ఇసటట ననస:10-609
వయససస:39
లస: ససస స

100-91/121

705
LHL3947561
పపరర: వనసకటససబబమక కకతస

707
RBE1676725
పపరర: లకడక కకణతస

713
RBE0640052
పపరర: శవమక జవశల

100-91/117

702
RBE0850834
పపరర: ఝలనస రవణణ నదగగసడళ

భరస : సససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:10-606
వయససస:67
లస: ససస స

100-76/199

100-91/123

100-91/125

భరస : సనరయనదరవయణరరడడడ
ఇసటట ననస:10-607
వయససస:51
లస: ససస స
100-91/127

711
RBE0840017
పపరర: సనరయనదరవయణ రరడడ కకణతస

100-91/128

తసడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:10-607
వయససస:58
లస: పప
100-91/130

714
RBE0654350
పపరర: అశశక జవశల

100-91/131

తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-608
వయససస:33
లస: పప
100-91/133

తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-608
వయససస:32
లస: పప
100-91/135

699
RBE0597617
పపరర: గగవసదమక కకతస

తసడడ:డ కకటటరరడడడ ఎరశవనడ
ఇసటట ననస:10-605 AMBUJA OFFICE LINE
వయససస:22
లస: ససస స

710
RBE0656769
పపరర: రవజశశఖర రరడడడ కకణతస

100-91/114

భరస : మబయ
ఇసటట ననస:10-605/1
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : రవమయయ
ఇసటట ననస:10-608
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ససబబయయ
ఇసటట ననస:10-608
వయససస:61
లస: పప
718
LHL2690816
పపరర: సససదయయ కకరరమమళళ

701
RBE0656744
పపరర: యబయ నదగరసడళ

696
RBE0654467
పపరర: రవమసససదదరరడడడ కకతదస

భరస : రవమసససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:10-605
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరయనదరవయణ రరడడ
ఇసటట ననస:10-607
వయససస:32
లస: పప

భరస : అశశక
ఇసటట ననస:10-608
వయససస:32
లస: ససస స
715
RBE0656777
పపరర: రవమయయ జవశల

100-91/116

భరస : రవజశశఖర కకణతస
ఇసటట ననస:10-607
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదద రరడడడ
ఇసటట ననస:10-607
వయససస:48
లస: పప
712
RBE0597419
పపరర: వనసకట లకడక జవశల

698
RBE0640037
పపరర: శశశలజ ఎరరశదన స

100-91/111

తసడడ:డ రవధదకకషవషరరడడడ
ఇసటట ననస:10-605
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ పసలలపప
ఇసటట ననస:10-605/1
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ సససదద రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:10-605-3
వయససస:20
లస: ససస స
706
RBE0841494
పపరర: నదగమణణ కకతస

100-91/113

భరస : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:10-605
వయససస:45
లస: ససస స

భరస : సససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:10-605
వయససస:37
లస: ససస స
703
RBE1720820
పపరర: ససయయకస కకతస

695
RBE0990854
పపరర: ససనలకలమలర భయ
భ ల

693
RBE0873745
పపరర: నరకద కవశబబ యన
భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-603
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వజయకలమలర భయ
భ ల
ఇసటట ననస:10-604
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రవధదకకషవషరరడడడ
ఇసటట ననస:10-605
వయససస:45
లస: పప
700
RBE0597682
పపరర: శశలకడక కకతస

100-91/110

తసడడ:డ కకషషయయ
ఇసటట ననస:10-603
వయససస:66
లస: పప

భరస : జనకకరవమయయ నకవక
ఇసటట ననస:10-603
వయససస:28
లస: ససస స
697
LHL3937729
పపరర: సససదదరరడడడ కకతదస

692
RBE0656736
పపరర: ససబబబరవవప గగళళ

717
RBE0850842
పపరర: రవధదక జవశల

100-91/134

భరస : అమరనదథ
ఇసటట ననస:10-608
వయససస:33
లస: ససస స
100-91/136

720
LHL3948031
పపరర: రమణ కకరరమమళళ

100-91/137

భరస : సససదయయ
ఇసటట ననస:10-609
వయససస:42
లస: ససస స
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721
LHL3948353
పపరర: చలకమక కకరరమమళళ

100-91/138

భరస : నదరవయణ
ఇసటట ననస:10-609
వయససస:72
లస: ససస స
724
RBE0990805
పపరర: లలవరవజ పపలగల

100-91/141

100-76/200

100-91/146

100-91/149

100-91/152

100-91/155

100-88/643

తసడడ:డ పసద సససదసలల
ఇసటట ననస:10-612
వయససస:50
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
RBE0874040
పపరర: సరరత పసగమలలరగ

737
LHL3947116
పపరర: కకటటశశరర అసగయళళరర

740
RBE1253699
పపరర: దసరవరరవవప అసగయలకరర

743
RBE1252808
పపరర: చసదన బబ లళ సపలళ

100-91/158

746
RBE0640094
పపరర: ససబబమక మమకల

100-91/150

749
RBE0991522
పపరర: జయదడవ బబ లళ సపలళ
తసడడ:డ దడవమణణ బబ లళ సపలళ
ఇసటట ననస:10-612
వయససస:29
లస: పప

729
LHL3947496
పపరర: పదదకవత జవశల

100-91/145

732
RBE0654764
పపరర: ససనల గవసధద జవశల

100-91/148

735
RBE0990789
పపరర: రవమ కకషష కకతదస

100-91/151

తసడడ:డ అసజననయయలల కకతదస
ఇసటట ననస:10-610
వయససస:36
లస: పప
100-91/153

738
RBE0656835
పపరర: వనసకట కనకవరవవప గయదద

100-91/154

తసడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-611
వయససస:55
లస: పప
100-91/156

741
RBE1253723
పపరర: కకటటశశరర అసగయలకరర

100-91/157

భరస : దసరవరరవవప అసగయలకరర
ఇసటట ననస:10-611
వయససస:44
లస: ససస స
100-91/10

744
RBE1252824
పపరర: శవరద బబ లళ సపలళ

100-91/11

తసడడ:డ దడవమణణ బబ లళ సపలళ
ఇసటట ననస:10/612
వయససస:26
లస: ససస స
100-91/159

భరస : పసద సససదసలల
ఇసటట ననస:10-612
వయససస:58
లస: ససస స
100-91/161

100-91/143

తసడడ:డ లకకయయ
ఇసటట ననస:10-610
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ దడవమణణ బబ లళ సపలళ
ఇసటట ననస:10/612
వయససస:26
లస: ససస స

భరస : చన బబల సససదస
ఇసటట ననస:10-612
వయససస:48
లస: ససస స
748
RBE0840033
పపరర: చన బబల సససదసలల మమకల

100-91/147

తసడడ:డ ససబబయయ అసగయలకరర
ఇసటట ననస:10-611
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ దసరర రవవప అసగయలకరర
ఇసటట ననస:10-611/1
వయససస:22
లస: పప
745
RBE0640086
పపరర: పవలమక మమకల

731
RBE0654665
పపరర: రవజవ గవసధద జవశల

726
RBE1099192
పపరర: అసతమక నవపలకరర

భరస : లకకయయ
ఇసటట ననస:10-610
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-611
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ దసరవరరవవప అసగయలకరర
ఇసటట ననస:10-611
వయససస:26
లస: పప
742
RBE1744804
పపరర: మధస బబబయ అసగయలకరర

100-91/144

భరస : దయలకర
ఇసటట ననస:10-610
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకణ జవశల
ఇసటట ననస:10-610
వయససస:31
లస: పప
739
RBE1253434
పపరర: దసరవరరవవప అసగయలకరర

728
LHL3937273
పపరర: లకకయయ జవశల

100-91/140

భరస : అపవపరవవప నవపలకరర
ఇసటట ననస:10-609
వయససస:63
లస: ససస స

తసడడ:డ లకకయయ
ఇసటట ననస:10-610
వయససస:32
లస: పప

భరస : రవమకకషష
ఇసటట ననస:10-610
వయససస:35
లస: ససస స
736
RBE1253707
పపరర: రవజవ గవసధద జవశల

100-91/142

తసడడ:డ ససబబయయ
ఇసటట ననస:10-610
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ లకకయయ
ఇసటట ననస:10-610
వయససస:33
లస: ససస స
733
RBE0874016
పపరర: లకకక కకతస

725
RBE0991043
పపరర: సనరయకలమలరర పపలగల

723
RBE0656793
పపరర: ససతదరవమయయ నవపలకరర
తసడడ:డ అపవపరవవప
ఇసటట ననస:10-609
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ చసటట పపలగల
ఇసటట ననస:10-609
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ ససత రవమయయ నవపలకరర
ఇసటట ననస:10-609-1
వయససస:23
లస: పప
730
RBE0640060
పపరర: ససనత గవసధద జవశల

100-91/139

తసడడ:డ సససదయయ
ఇసటట ననస:10-609
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ చసటట పపలగల
ఇసటట ననస:10-609
వయససస:28
లస: పప
727
RBE1676592
పపరర: వజయకలమలర నవపలకరర

722
RBE0632109
పపరర: ససగగత కకరరమమళళ

747
RBE0840025
పపరర: లలలయయ మమకల

100-91/160

తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:10-612
వయససస:35
లస: పప
100-91/162

750
RBE1089375
పపరర: సరగజన దడవ బబ లళ సపలళ

100-91/163

భరస : దడవమణణ బబ లళ సపలళ
ఇసటట ననస:10-612
వయససస:50
లస: ససస స
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751
RBE1089383
పపరర: జయదడవ బబ లళ సపలళ

100-91/164

తసడడ:డ దడవమణణ బబ లళ సపలళ
ఇసటట ననస:10-612
వయససస:28
లస: పప
754
RBE1094804
పపరర: వనసకట రమణ బతస న

100-91/167

100-91/170

100-91/173

100-91/175

100-91/12

100-91/179

100-91/182

తసడడ:డ వనసకయయ
ఇసటట ననస:10-623
వయససస:58
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE0850339
పపరర: లలలల సససదసలల మమకల

767
RBE1161900
పపరర: నదగరవజ బయషస

770
LHL2690808
పపరర: బడహకజ నలళ మడడగయ

773
LHL3948486
పపరర: ససమత కకరకలల

100-89/783

776
LHL2691814
పపరర: శశదర కకరవకలల

100-91/176

779
RBE1453919
పపరర: అనసశవ పలళ పప

759
RBE1094788
పపరర: ససబబయయ నవపరర

100-91/172

762
RBE1115683
పపరర: ససబయయ లకకవ పప గయ

100-91/174

765
RBE0850347
పపరర: మరవ సససదసలల మమకల

100-91/177

తసడడ:డ జజనయయ
ఇసటట ననస:10-617
వయససస:33
లస: పప
100-89/781

768
LHL3937877
పపరర: లకకయయ బమసస

100-91/178

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-619/1
వయససస:77
లస: పప
100-91/180

771
RBE0850354
పపరర: రవసదడబబబయ నలళ మడడగయ

100-91/181

తసడడ:డ లకకయయ
ఇసటట ననస:10-620
వయససస:37
లస: పప
100-91/183

774
RBE1329128
పపరర: భబరర వ కకరవకలల

100-89/782

భరస : మయరళ కకరవకలల
ఇసటట ననస:10-623
వయససస:36
లస: ససస స
100-91/184

తసడడ:డ ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:10-623
వయససస:38
లస: పప
100-91/186

100-91/169

తసడడ:డ యలమననన
ఇసటట ననస:10-616-3
వయససస:31
లస: పప

భరస : దదప కలమలర
ఇసటట ననస:10-621
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : శశనవవస చదరర కసచనపలళ
ఇసటట ననస:10-623
వయససస:31
లస: ససస స
778
LHL2693299
పపరర: ఆసజననయయలల కలరవకలల

100-89/780

తసడడ:డ లకకయయ
ఇసటట ననస:10-620
వయససస:41
లస: పప

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:10-621
వయససస:52
లస: ససస స
775
RBE1864958
పపరర: ఓసకవర లకడక కసచనపలళ

761
RBE1745256
పపరర: యయసప బయ మమకల

756
RBE1099226
పపరర: రవధ బతస న

తసడడ:డ వనసకయయ నవపరర
ఇసటట ననస:10-615
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరళ బయషస
ఇసటట ననస:10-619
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ లకకయయ
ఇసటట ననస:10-619/1
వయససస:42
లస: పప
772
LHL2692127
పపరర: గరరరజకలమలరర కకరకలల

100-91/171

తసడడ:డ జజనయయ
ఇసటట ననస:10-617
వయససస:38
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరవవప
ఇసటట ననస:10/618
వయససస:37
లస: ససస స
769
LHL3938057
పపరర: వనసకటటశశరరళ బమసస

758
RBE1253384
పపరర: సవశమ నదగయననరర

100-91/166

భరస : రమణయయ బతస న
ఇసటట ననస:10-614
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ హహసపన మమకల
ఇసటట ననస:10-616
వయససస:22
లస: పప

భరస : యలమసద లకకవ పప గయ
ఇసటట ననస:10-616-3
వయససస:47
లస: ససస స
766
RBE0640102
పపరర: వజయలకడక తరరపత

100-91/168

తసడడ:డ రవమ లసగయయ నదగయననరర
ఇసటట ననస:10-614-6
వయససస:36
లస: పప

భరస : ససబబయయ నవపరర
ఇసటట ననస:10-615
వయససస:54
లస: ససస స
763
RBE1115691
పపరర: జజయత లకకవ పప గయ

755
RBE1099218
పపరర: రమణయయ బతస న

753
RBE0656850
పపరర: పడసవద ససరరగరరర
తసడడ:డ ఓబయయ
ఇసటట ననస:10-613
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ బబలచనయయ బతస న
ఇసటట ననస:10-614
వయససస:37
లస: పప

భరస : సవశమ నదగయననరర
ఇసటట ననస:10-614-6
వయససస:28
లస: ససస స
760
RBE1094796
పపరర: కవవమక నవపరర

100-91/165

భరస : లలలయయ మమకల
ఇసటట ననస:10-612
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : బబలచనయయ బతస న
ఇసటట ననస:10-614
వయససస:59
లస: ససస స
757
RBE1253368
పపరర: సవశత నదగయననరర

752
RBE1099283
పపరర: వనసకట రవవమక మమకల

777
LHL2691996
పపరర: మయరళ కకరవకలల

100-91/185

తసడడ:డ ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:10-623
వయససస:37
లస: పప
100-76/201

తసడడ:డ పలళ పప వనసకటటసశరవరవవ పలళ పప
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:31
లస: ససస స

780
RBE1161645
పపరర: శశకవసత గగలళ

100-89/784

తసడడ:డ వనసకటనదరవయలణ గగలళ
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:36
లస: పప
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781
RBE1610880
పపరర: ససధయ పలళ పప

100-89/785

భరస : బబలకకటటశశరరవవప పలళ పప
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:28
లస: ససస స
784
RBE0991555
పపరర: సమత గగళళ

100-91/189

100-91/192

100-91/195

100-91/198

100-91/201

100-91/204

100-91/207

భరస : వనసకటటష కడమసచ
ఇసటట ననస:10-627/1
వయససస:33
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE0640128
పపరర: నదగమణణ చలలళ

797
RBE0656926
పపరర: వజయ రవసబబబయ చలలళ

800
LHL3948122
పపరర: ఐలమక కకసడమసచ

803
RBE0640144
పపరర: యయససపపడమ దదసరర

100-91/210

806
LHL3937851
పపరర: రమమష కదసమసచ

100-91/199

809
RBE0654236
పపరర: వనసకటటష కడడమసచ
తసడడ:డ యలదగరరర కడడమసచ
ఇసటట ననస:10-627-1
వయససస:38
లస: పప

789
RBE1307439
పపరర: వనసకటటశశరరవవప పలళ పప

100-91/194

792
RBE0850362
పపరర: మహనరవవప గగళళ

100-91/197

795
RBE0656876
పపరర: శశరవమయలల చలలళ

100-91/200

తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-626
వయససస:78
లస: పప
100-91/202

798
RBE0874552
పపరర: హరగసదడ కలమలర కగ

100-91/203

తసడడ:డ కలలన ప రవస
ఇసటట ననస:10-626/1
వయససస:47
లస: పప
100-91/205

801
RBE0597377
పపరర: పదక కకసడమసచ

100-91/206

భరస : యలదగరరర
ఇసటట ననస:10-627
వయససస:36
లస: ససస స
100-91/208

804
RBE0656959
పపరర: మమరరస పప లలపవక

100-91/209

తసడడ:డ వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:10-627
వయససస:34
లస: పప
100-91/211

తసడడ:డ యలదగరరర
ఇసటట ననస:10-627/1
వయససస:35
లస: పప
100-91/213

100-91/191

తసడడ:డ పసద పపలళ యయ
ఇసటట ననస:10-625/B
వయససస:58
లస: పప

భరస : మలణణకయరవవప
ఇసటట ననస:10-627
వయససస:88
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:10-627
వయససస:29
లస: పప
808
RBE1307397
పపరర: శవలన కడమసచ

100-91/196

భరస : యలదగరరర
ఇసటట ననస:10-627
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:10-627
వయససస:32
లస: ససస స
805
RBE0837682
పపరర: శశదర పప లలపవక

791
RBE1307454
పపరర: బబలకకటటసశరరవవప పలళ పప

786
RBE1252840
పపరర: వనసకటలకడక గగలళ

తసడడ:డ చన పవలలస పలళ పప
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ శశరవమయలల
ఇసటట ననస:10-626
వయససస:39
లస: పప

భరస : హరగసదడ కలమలర
ఇసటట ననస:10-626/1
వయససస:44
లస: ససస స
802
RBE0640136
పపరర: ససరగష పప లలపవక

100-91/193

భరస : శశరవమయలల
ఇసటట ననస:10-626
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శశరవమయలల
ఇసటట ననస:10-626
వయససస:42
లస: పప
799
RBE0874602
పపరర: కలమలరగ ససనత

788
RBE1307421
పపరర: అననషవ పలళ పప

100-91/188

భరస : వనసకటనదరవయలణ గగలళ
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవవప పలళ పప
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ మహనరవవప
ఇసటట ననస:10-625/B
వయససస:32
లస: పప
796
RBE0656892
పపరర: రవసబబబయ చలలళ

100-91/190

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవవప పలళ పప
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవవప పలళ పప
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:31
లస: ససస స
793
RBE0850388
పపరర: అజత కలమలర గగళళ

785
RBE0991589
పపరర: వనసకటనదరవయలణ గగళళ

783
LHL3938214
పపరర: పడసవద చచదరర గగళళ
తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ పసదపపలళ యయ గగళళ
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:62
లస: పప

భరస : వనసకటటశశరరవవప పలళ పప
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:52
లస: ససస స
790
RBE1307447
పపరర: మనదకడ పలళ పప

100-91/187

తసడడ:డ వనసకటనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:35
లస: పప

భరస : శశకవసత గగళళ
ఇసటట ననస:10-625
వయససస:31
లస: ససస స
787
RBE1307413
పపరర: పసచచమక పలళ పప

782
LHL3937760
పపరర: శశకవసత గగళళ

807
RBE0655019
పపరర: యలదగరరర కదసమసచ

100-91/212

తసడడ:డ ఎలళ యయ
ఇసటట ననస:10-627/1
వయససస:57
లస: పప
100-91/215

810
RBE1307512
పపరర: సవయ కలమలర కడమసచ

100-91/216

తసడడ:డ యలదగరరర
ఇసటట ననస:10-627-1
వయససస:30
లస: పప
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811
RBE1661628
పపరర: రవజత పప లలపవక

100-91/214

భరస : యకమమరరస పప లలపవక
ఇసటట ననస:10-627/3
వయససస:32
లస: ససస స
814
RBE0640151
పపరర: యలళ మక చడకకరర

100-91/219

100-90/682

భరస : కకటటశశర రవవప తతమక
ఇసటట ననస:10-630
వయససస:43
లస: ససస స
820
RBE1961010
పపరర: నరజ సగగర

100-76/202

100-90/683

100-91/224

100-91/226

100-91/229

తసడడ:డ చసదడశశఖర చససడడడ
ఇసటట ననస:10-637
వయససస:37
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-76/203

830
RBE1175349
పపరర: హనసమసతరవవప మదదనననన

833
RBE1214204
పపరర: మసగమక మదదనననన

100-91/232

836
RBE1106724
పపరర: రవమ ససబబయయ చససడడ

100-91/222

839
RBE1115709
పపరర: శశకవసత చససడడ
తసడడ:డ రవమససబబయయ చససడడ
ఇసటట ననస:10-637
వయససస:26
లస: పప

819
RBE1352566
పపరర: సవవతడ కకతదస

100-91/221

822
RBE1587757
పపరర: ససరగశ కసచరళ

100-89/786

825
RBE1867928
పపరర: నదగమక పవలకకలలళ

100-91/223

భరస : రవజగశ పవలకకలలళ
ఇసటట ననస:10-632
వయససస:27
లస: ససస స
100-91/225

828
RBE0993387
పపరర: ఝలనసరవణణ నదదదసడళ

100-89/787

భరస : యభయ
ఇసటట ననస:10-634-1
వయససస:50
లస: ససస స
100-91/227

831
RBE1175364
పపరర: ససరగష మదదనననన

100-91/228

భరస : హనసమసతరవవప మదదనననన
ఇసటట ననస:10-635
వయససస:36
లస: ససస స
100-91/230

834
RBE1099143
పపరర: చమన ఖలన పఠవన

100-91/231

తసడడ:డ బబబబ ఖలన పఠవన
ఇసటట ననస:10-636
వయససస:47
లస: పప
100-89/788

తసడడ:డ పసద ససబబబ రవవప చససడడ
ఇసటట ననస:10-637
వయససస:54
లస: పప
100-91/234

100-90/681

తసడడ:డ పసదన ససబబరవవప కసచరళ
ఇసటట ననస:10-632
వయససస:28
లస: పప

భరస : కవశయయ మదదనననన
ఇసటట ననస:10-635
వయససస:58
లస: ససస స

భరస : కకశశర కలమలర కకరగమమలళ
ఇసటట ననస:10-636
వయససస:29
లస: ససస స
838
RBE0991217
పపరర: వవణణ ధరకద చససడడడ

827
RBE2177988
పపరర: అననపపరష భమవరపప

816
RBE1641380
పపరర: దడవనసదడ తతమక

భరస : సతయనదరవయణ కకతదస
ఇసటట ననస:10-631
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ కవశయయ మదదనననన
ఇసటట ననస:10-635
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హనసమయయ మదదనననన
ఇసటట ననస:10-635
వయససస:63
లస: పప
835
RBE1641497
పపరర: అనసరవధ తతమమకటట

100-91/220

భరస : నదగభమషణస
ఇసటట ననస:10-634
వయససస:54
లస: ససస స

తసడడ:డ రవస కకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-634/1
వయససస:39
లస: పప
832
RBE1214196
పపరర: కవశయయ మదదనననన

818
RBE0631671
పపరర: పవన కలమలర కకతదస

824
RBE0640169
పపరర: పపననమక కసచరళ

100-91/218

తసడడ:డ కకటటశశర రవవప తతమక
ఇసటట ననస:10-630
వయససస:22
లస: పప

భరస : ససబబబరవవప
ఇసటట ననస:10-632
వయససస:52
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమయయ
ఇసటట ననస:10-634
వయససస:59
లస: పప
829
RBE0656975
పపరర: నదగగశశరరవవప జవశల

100-88/644

తసడడ:డ వరయయ బరక
ఇసటట ననస:10-632
వయససస:55
లస: పప

భరస : ససరగష కసచరళ
ఇసటట ననస:10-632
వయససస:25
లస: ససస స
826
LHL3937554
పపరర: నదగభమషణస భమవరపప

815
RBE1677020
పపరర: వజయ వనసకట నదగ గణణశ
కలరకలల
తసడడ:డ దదలప కలమలర కలరకలల
ఇసటట ననస:10-629
వయససస:22
లస: పప

821
RBE1961309
పపరర: వనసకటటశశర రవవప బరక

813
LHL3948023
పపరర: వనసకటలకడక కవసరననన
భరస : కవసతదరవవప
ఇసటట ననస:10-628
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సతయనదరవయణ కకతదస
ఇసటట ననస:10-631
వయససస:33
లస: పప

భరస : వనసకటటశశర రవవప బరక
ఇసటట ననస:10-632
వయససస:51
లస: ససస స
823
RBE1721687
పపరర: వనసకట లకడక కసచరళ

100-91/217

తసడడ:డ శశషగరరరరవవప
ఇసటట ననస:10-628
వయససస:44
లస: పప

భరస : యలదగరరర
ఇసటట ననస:10-628
వయససస:51
లస: ససస స
817
RBE1641406
పపరర: కనకదసరర తతమక

812
LHL3937901
పపరర: కవసతదరవవప కవపరననన

837
RBE0991167
పపరర: లలవణయ చససడడడ

100-91/233

భరస : చసదడశశఖర చససడడడ
ఇసటట ననస:10-637
వయససస:28
లస: ససస స
100-91/235

840
RBE1115717
పపరర: నరసససహ రవవప చససడడ

100-91/236

తసడడ:డ రవమససబబయయ చససడడ
ఇసటట ననస:10-637
వయససస:28
లస: పప
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841
RBE1115725
పపరర: నదగ జజయత చససడడ

100-91/237

భరస : రవమ ససబబయయ చససడడ
ఇసటట ననస:10-637
వయససస:46
లస: ససస స
844
RBE1677764
పపరర: అలవనలల రసగననపవలలస

100-76/204

100-89/790

100-91/241

100-91/244

100-91/246

100-91/249

100-91/257

భసధసవప: వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-643A
వయససస:41
లస: ససస స
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854
RBE1673813
పపరర: మసగమక వరశ

857
RBE1114081
పపరర: కరరనయయ అవరగసడళ

860
LHL2693323
పపరర: మమరర బబ లళ సపవటట

863
RBE0657031
పపరర: వనసకటటశశరరళ పలళ పప

100-91/260

866
RBE2178002
పపరర: పసచచమక పలళ పప

100-89/791

869
LHL2692382
పపరర: కలమలరర చలలళ
భరస : వనసకటటసశరరళ
ఇసటట ననస:10-644
వయససస:52
లస: ససస స

849
RBE1252451
పపరర: శశనస రసగవనపలలళ స

100-91/240

852
RBE0654392
పపరర: కకటటశశరరవవప రసగననపవలలస

100-91/243

855
RBE0850396
పపరర: వనసకటబదదడ పస

100-91/245

తసడడ:డ రవజయయ
ఇసటట ననస:10-641/3
వయససస:57
లస: పప
100-91/247

858
RBE1114099
పపరర: లకకమక అవరగసడళ

100-91/248

భరస : కరరనయయ అవరగసడళ
ఇసటట ననస:10-641-7
వయససస:43
లస: ససస స
100-91/250

861
RBE0654517
పపరర: సవశమ పలలళ పప

100-91/256

తసడడ:డ సనరయనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-642
వయససస:32
లస: పప
100-91/258

864
RBE0657049
పపరర: సనరయనదరవయణ పలళ పప

100-91/259

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-642
వయససస:54
లస: పప
100-91/261

భరస : సనరనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-642
వయససస:50
లస: ససస స
100-91/263

100-89/789

తసడడ:డ నరసయయ
ఇసటట ననస:10-640
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-642
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-642
వయససస:32
లస: పప
868
LHL2692390
పపరర: కనకలకడక పలళ పప

100-91/242

భరస : గగవసదరవవప
ఇసటట ననస:10-641D
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ సనరయనదరవయణ పలళ పప
ఇసటట ననస:10-642
వయససస:35
లస: పప
865
RBE0657064
పపరర: హరర బబబయ పలళ పప

851
LHL3948064
పపరర: వనసకమక రరమణపవవనల

846
RBE1721976
పపరర: జమలబ దనదడకలల

తసడడ:డ నరసయయ రసగవనపలలళ స
ఇసటట ననస:10-639
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ యలళ యయ అవరగసడళ
ఇసటట ననస:10-641-7
వయససస:53
లస: పప

భరస : వనసకటబదదడ
ఇసటట ననస:10-641A
వయససస:52
లస: ససస స
862
RBE0654772
పపరర: రవమలసజననయయలల పలళ పప

100-90/684

భరస : హనమరరడడడ వరశ
ఇసటట ననస:10-640-1
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ వరవసవశమ
ఇసటట ననస:10-641/7
వయససస:52
లస: పప
859
LHL3948361
పపరర: లకడక పప లలపవక

848
RBE1723519
పపరర: అనల రసగననపవలలస

100-91/239

తసడడ:డ పసరయయ దనదడకలల
ఇసటట ననస:10-639
వయససస:23
లస: ససస స

భరస : నరసయయ
ఇసటట ననస:10-640
వయససస:77
లస: ససస స

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-640
వయససస:42
లస: ససస స
856
RBE0658161
పపరర: గగవసదరవవప బబ లళ పప సగయ

100-88/645

తసడడ:డ శశనవవస రవవప రసగననపవలలస
ఇసటట ననస:10-639
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శశనస రసగవనపలలళ స
ఇసటట ననస:10-639
వయససస:25
లస: పప
853
RBE2177996
పపరర: అలవనలల రసగనపవలలస

845
RBE1744788
పపరర: అససబ దనదడకలల

843
RBE0654244
పపరర: అనల కలమలర కకసడపలళ
తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-638
వయససస:43
లస: పప

భరస : పసరయయ దనదడకలల
ఇసటట ననస:10-639
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ పసరయయ దనదడకలల
ఇసటట ననస:10-639
వయససస:21
లస: ససస స
850
RBE1252485
పపరర: నరసససహరవవప రసగవనపలలళ స

100-91/238

తసడడ:డ పడభయదదస
ఇసటట ననస:10-638
వయససస:56
లస: పప

భరస : శశనస రసగననపవలలస
ఇసటట ననస:10-639
వయససస:38
లస: ససస స
847
RBE1721992
పపరర: రజయ దనదడకలల

842
RBE0654210
పపరర: వజయభబసకర మమరరగ

867
RBE2178010
పపరర: అననపపరష మక పలళ పప

100-91/262

భరస : కకటయయ
ఇసటట ననస:10-642
వయససస:74
లస: ససస స
100-91/264

870
RBE0657072
పపరర: ఆసజననయయలల చలలళ

100-91/265

తసడడ:డ కకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-644
వయససస:33
లస: పప
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871
RBE2178028
పపరర: వరమక చలలళ

100-91/266

భరస : గయరవయయ
ఇసటట ననస:10-644
వయససస:84
లస: ససస స
874
LHL3947900
పపరర: సరసశత చలలళ

100-91/269

100-91/272

100-91/275

100-91/276

100-89/792

100-91/281

100-91/284

భరస : జయరవమయ
ఇసటట ననస:10-652B
వయససస:57
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

884
LHL2692424
పపరర: ఆదదనదరవయణ జలళ బబ యన

887
RBE0592220
పపరర: భరత చసదడ జవశల

890
RBE1168880
పపరర: బబబయరవవప మలడడగయల

893
RBE1169052
పపరర: రవమ రవజ వరకవ

100-91/287

896
RBE2178036
పపరర: వజయలకడక జవశల

100-91/277

899
LHL2692143
పపరర: రవజశశఖరరరడడడ మసదపవటట
తసడడ:డ వజజడరరడడడ
ఇసటట ననస:10-653
వయససస:56
లస: పప

879
RBE0991001
పపరర: రగణయక యరవమల

100-91/274

882
RBE1682343
పపరర: కకషషవనణణ జవశల

100-88/646

885
LHL2692473
పపరర: కకటటశశరమక జలలళబబ యన

100-91/278

భరస : ఆదదనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-649
వయససస:39
లస: ససస స
100-91/279

888
RBE0592246
పపరర: ససరగష చసదడ జవశల

100-91/280

తసడడ:డ సతయనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:65
లస: పప
100-91/282

891
RBE1168930
పపరర: వదసయలత కసదసకకరర

100-91/283

భరస : బబబయరవవప
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:49
లస: ససస స
100-91/285

894
RBE1540665
పపరర: వనత మలడడగయల

100-91/286

తసడడ:డ బబబయ రవవప మలడడగయల
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:25
లస: పప
100-91/288

భరస : ససరగష చసదడ జవశల
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:64
లస: ససస స
100-91/290

100-91/271

భరస : ససధకర జవశల
ఇసటట ననస:10-646-1
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలకకశషషస రవజ
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ రమమశ కలరగసటట
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:21
లస: పప
898
RBE0841502
పపరర: కకటటశశరమక తదటట

100-82/217

తసడడ:డ జవరతనస
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ బబబయరవవప
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:26
లస: ససస స
895
RBE1721000
పపరర: వకవశ కలరగసటట

881
RBE1960905
పపరర: కకషషవనణణ జవశల

876
RBE0640185
పపరర: శవ పవరశత కకతస

భరస : ససరగసబబబయ యరవమల
ఇసటట ననస:10-645
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ ససరగష చసదడ
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ ససరగష చసదడ
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:35
లస: పప
892
RBE1168989
పపరర: వనత మలడడగయల

100-91/273

తసడడ:డ మసగయయ
ఇసటట ననస:10-649
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ బబబయ రవవప మలడడగయల
ఇసటట ననస:10-651
వయససస:25
లస: పప
889
RBE0657114
పపరర: శరత చసదడ జవశల

878
RBE0657080
పపరర: సససదదరరడడడ కకతదస

100-91/268

భరస : శశనవవసరరడడడ
ఇసటట ననస:10-645
వయససస:37
లస: ససస స

భరస : ససధకర జవశల
ఇసటట ననస:10-646-1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ సవసబశవ రవవప దడవరకకసడ
ఇసటట ననస:10-647
వయససస:42
లస: పప
886
RBE1865120
పపరర: వనత మలడడగయల

100-91/270

తసడడ:డ కకసడదరరడడడ
ఇసటట ననస:10-645
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ కకసడదరరడడడ
ఇసటట ననస:10-646
వయససస:54
లస: పప
883
RBE1398073
పపరర: శశనవవస రవవప దడవరకకసడ

875
RBE0597369
పపరర: నదగలకడక కకతస

873
RBE1384890
పపరర: లకకకదడవ చలలళ
భరస : ఆసజననయయలల చలలళ
ఇసటట ననస:10-644/A
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : సససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:10-645
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదదరరడడడ
ఇసటట ననస:10-645
వయససస:38
లస: పప
880
RBE0654558
పపరర: వనసకటటశశరరరడడడ కకతదస

100-91/267

భరస : ససరగష తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-644/2
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-644A
వయససస:38
లస: ససస స
877
RBE0654301
పపరర: శశనవవసరరడడడ కకతదస

872
RBE1384908
పపరర: అసజల తమకశశటట

897
LHL3948478
పపరర: మహలకడక మసదపవటట

100-91/289

భరస : రవజశశఖరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-652A
వయససస:52
లస: ససస స
100-91/291

900
RBE0850859
పపరర: అసససతకలమలరర జవశల

100-91/292

భరస : భరత చసదడ
ఇసటట ననస:10-653
వయససస:35
లస: ససస స
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901
RBE0850404
పపరర: పడకవశరవవప కకపపరర

100-91/293

తసడడ:డ రవమయలల
ఇసటట ననస:10-657
వయససస:47
లస: పప
904
RBE0850412
పపరర: శవయమ కలమలర చరరగమరర

100-91/295

100-91/298

100-91/13

100-89/793

100-91/304

100-91/307

100-89/795

తసడడ:డ నదగరవజ
ఇసటట ననస:10-665
వయససస:58
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

914
RBE1497296
పపరర: వనటటడ చదలశ కరప సవశమ

917
RBE0850883
పపరర: ససనసద యన

920
RBE0654400
పపరర: చసదడ శశఖర పపల

923
LHL3938495
పపరర: ససరగష బబబయ యరమలల

100-91/312

926
RBE0990995
పపరర: వసవసతకలమలరగ యరవమల

100-89/794

929
RBE0850917
పపరర: కకషష కలమలరర కవనసబబ యన
భరస : పడసవద రవవప
ఇసటట ననస:10-665
వయససస:49
లస: ససస స

909
RBE0654269
పపరర: బబబ సయయద

100-91/300

912
RBE1356006
పపరర: యలదగరరర వనపవక

100-91/302

915
RBE0850875
పపరర: భబరత చరరగమరర

100-91/303

భరస : ఇసవకల
ఇసటట ననస:10-661
వయససస:53
లస: ససస స
100-91/305

918
RBE0850891
పపరర: లకడక పపల

100-91/306

తసడడ:డ చసదడ శశఖర
ఇసటట ననస:10-662
వయససస:41
లస: ససస స
100-91/308

921
RBE0657155
పపరర: సససదరరవమయయ యలగసటట

100-91/309

తసడడ:డ లచచయయ యలగసటట
ఇసటట ననస:10-663
వయససస:68
లస: పప
100-91/310

924
RBE0654434
పపరర: కకటటశశరరవవప యరమలల

100-91/311

తసడడ:డ రవమకకశషష
ఇసటట ననస:10-664
వయససస:37
లస: పప
100-91/313

భరస : కకటటశశరరవవప యరవమల
ఇసటట ననస:10-664
వయససస:32
లస: ససస స
100-91/315

100-91/297

తసడడ:డ నరసససగ రవవప వనపవక
ఇసటట ననస:10-660
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రవమకకషష
ఇసటట ననస:10-664
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రవమకకశషష
ఇసటట ననస:10-664
వయససస:36
లస: పప
928
RBE0657163
పపరర: పడసవద రవవప కవనసబబ యన

100-91/301

తసడడ:డ రవమకకషష
ఇసటట ననస:10-663
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ సససహచలస తతటబటడడ
ఇసటట ననస:10-663-2
వయససస:38
లస: పప
925
RBE0654459
పపరర: ససనల యరమలల

911
RBE0261941
పపరర: జజన బబషవ సయయద

906
RBE2178044
పపరర: మరరయమక చరరగమరర

తసడడ:డ మహబమబ
ఇసటట ననస:10-659
వయససస:71
లస: పప

భరస : మననజ కలమలర
ఇసటట ననస:10-662
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : శశనవవస
ఇసటట ననస:10-662
వయససస:33
లస: ససస స
922
RBE1161553
పపరర: గణపత కకషష తతటబటడడ

100-91/299

భరస : మయరళ కకషష అసబటట
ఇసటట ననస:10-661
వయససస:43
లస: ససస స

తసడడ:డ శతతడగర
ఇసటట ననస:10-662
వయససస:52
లస: పప
919
RBE0850909
పపరర: ససససకత పససడడవవరర

908
RBE0850867
పపరర: రతనకలమరవాస కకవపరర

100-91/294

భరస : వనసకయయ చరరగమరర
ఇసటట ననస:10-658
వయససస:56
లస: ససస స

తసడడ:డ సలలస
ఇసటట ననస:10-660
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రమణయయ అసబటట
ఇసటట ననస:10-661
వయససస:48
లస: పప
916
RBE0850446
పపరర: మననజ కలమలర ననగరరర

100-91/296

భరస : పడకవశరవవప
ఇసటట ననస:10-658A
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససగ రవవప వనపవక
ఇసటట ననస:10/660
వయససస:30
లస: పప
913
RBE1497288
పపరర: మయరళ కకషష అసబటట

905
RBE0850420
పపరర: రతన కలమలర చరరగమరర

903
RBE0657148
పపరర: సవమమలల బమదదల
తసడడ:డ చన కకటయయ
ఇసటట ననస:10-658
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయయ చరరగమరర
ఇసటట ననస:10-658
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ పపలలశశ చరరగమరర
ఇసటట ననస:10-658
వయససస:63
లస: పప
910
RBE1352657
పపరర: శశశలజ వనపవక

100-85/243

భరస : వనసకయయ
ఇసటట ననస:10-658
వయససస:49
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకయయ చరరగమరర
ఇసటట ననస:10-658
వయససస:38
లస: పప
907
RBE2178051
పపరర: వనసకయయ చరరగమరర

902
RBE2173144
పపరర: సరగజన దగయరపవటట

927
RBE2178069
పపరర: శవసతకలమలరర యరమలల

100-91/314

భరస : రవమకకషష
ఇసటట ననస:10-664
వయససస:54
లస: ససస స
100-91/316

930
RBE1089474
పపరర: వనసకట చసదడ శశఖర మరవయల

100-91/317

తసడడ:డ నదగగసవశరవవ మరవయల
ఇసటట ననస:10-666
వయససస:29
లస: పప
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931
RBE1089482
పపరర: రవజయ లకడక మరవయల

100-91/318

తసడడ:డ నదగగశశర రవవప మరవయల
ఇసటట ననస:10-666
వయససస:27
లస: ససస స
934
RBE2178085
పపరర: లలలరతనస గరదన

100-91/321

100-91/14

100-91/325

100-91/328

100-91/331

100-91/333

100-91/336

భరస : ససజవరవవప
ఇసటట ననస:10-694
వయససస:52
లస: ససస స
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944
RBE0850933
పపరర: ససశలమక

947
RBE1214808
పపరర: వరరవజ మకకళ

950
RBE1398198
పపరర: భబగయస కవవపరర

953
RBE0657213
పపరర: ఇమలకనయయలల బబసరపప గయ

100-91/339

956
RBE0657247
పపరర: అనల కలమలర మదదనల

100-91/329

959
RBE0655027
పపరర: ససదదప ఆటగగలళ నస
తసడడ:డ ససజవరవవప
ఇసటట ననస:10-694
వయససస:32
లస: పప

939
RBE0655118
పపరర: నదగగశశరరవవప కననగసటట

100-91/324

942
RBE0850479
పపరర: రవమయలల దగయరబబటట

100-91/327

945
RBE0850941
పపరర: మరరయమక డడ

100-91/330

భరస : సససదరరవవప
ఇసటట ననస:10-676
వయససస:37
లస: ససస స
100-91/332

948
RBE0850958
పపరర: హహమ మసజరర మరరశబబ యన

100-91/16

తసడడ:డ శశష కలమలర
ఇసటట ననస:10/689
వయససస:34
లస: ససస స
100-91/334

951
LHL3938180
పపరర: బబలలజ నదయక వడడతద

100-91/335

తసడడ:డ హరయనదయక
ఇసటట ననస:10-691
వయససస:40
లస: పప
100-91/337

954
RBE0657221
పపరర: నరసయయ కరరకవల

100-91/338

తసడడ:డ బయచచ రవమయలల
ఇసటట ననస:10-692
వయససస:56
లస: పప
100-91/340

తసడడ:డ ఆనసదరవవప
ఇసటట ననస:10-693
వయససస:38
లస: పప
100-91/342

100-91/323

తసడడ:డ పడకవశరవవప
ఇసటట ననస:10-676
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ పప తతరవజ
ఇసటట ననస:10-691
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ దదసస
ఇసటట ననస:10-693
వయససస:68
లస: పప
958
LHL3947199
పపరర: ససగయణకలమలరర ఆరరగగలనస

100-91/326

భరస : హహసపసన కవవపరర
ఇసటట ననస:10-690
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ ఖలమల
ళ నదయక
ఇసటట ననస:10-691
వయససస:64
లస: పప
955
RBE0657239
పపరర: ఆనసదరవవప మదదనల

941
RBE0654376
పపరర: నరగసదడ శవ కలమలర కనగసటట

936
RBE0850461
పపరర: వజయకలమలర మలససపప గ

తసడడ:డ అయయనన
ఇసటట ననస:10-675
వయససస:71
లస: పప

తసడడ:డ రవమయయ మకకళ
ఇసటట ననస:10-684
వయససస:28
లస: పప

భరస : ససజవరవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-690
వయససస:26
లస: ససస స
952
RBE0654566
పపరర: సనరవయనదయక వడడతద

100-91/15

భరస : రవమయలల
ఇసటట ననస:10-676
వయససస:59
లస: ససస స

భరస : వరవజ మకకల
ఇసటట ననస:10-684
వయససస:27
లస: ససస స
949
RBE1384916
పపరర: రవజగశశరర బసడదరర

938
RBE1089516
పపరర: ఆశవ జజయత మలగయలకరర

100-91/320

తసడడ:డ పడభయదదస
ఇసటట ననస:10-669
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-676
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ రవమయలల
ఇసటట ననస:10-676
వయససస:39
లస: పప
946
RBE1214774
పపరర: వనసకటరమణ మకకల

100-91/322

తసడడ:డ ఆశరవశదస మలగయలకరర
ఇసటట ననస:10/675
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ రవమయలల
ఇసటట ననస:10-675
వయససస:61
లస: పప
943
RBE0850487
పపరర: సససదర రవవప దగయరపవటట

935
RBE2178093
పపరర: సససదమక ఎదసళళపలళ

933
RBE2178077
పపరర: శశదడవ గరదన
భసధసవప: దదనయయలల
ఇసటట ననస:10-667
వయససస:40
లస: ససస స

భరస : భకకలల
ఇసటట ననస:10-668
వయససస:42
లస: ససస స

భరస : ఆశరవశదస
ఇసటట ననస:10/675
వయససస:53
లస: ససస స
940
RBE0657189
పపరర: ఆశరవశదస మలగయలకరర

100-91/319

తసడడ:డ ఆదదస
ఇసటట ననస:10-667
వయససస:45
లస: పప

భరస : దదనయయలల
ఇసటట ననస:10-667
వయససస:59
లస: ససస స
937
RBE0850925
పపరర: జయమక మలగయలకరర

932
LHL2692697
పపరర: రమమష కకరగసటట

957
LHL3937083
పపరర: ససజవరవవప ఆరరగగళళ

100-91/341

తసడడ:డ ఇసవడయల
ఇసటట ననస:10-694
వయససస:57
లస: పప
100-91/343

960
RBE0850966
పపరర: సజనద ఆలలగగలళ నస

100-91/344

తసడడ:డ ససజవరవవప
ఇసటట ననస:10-694
వయససస:33
లస: ససస స
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961
RBE0850974
పపరర: ఠవమలయ బబయ కగతదవతత

100-91/17

భరస : రవస సససగ నదయక
ఇసటట ననస:10/695
వయససస:83
లస: ససస స
964
RBE1215806
పపరర: వనసకట కలమలరర ఒరరస

100-91/346

965
RBE1215822
పపరర: లకడకదడవ ఒరరస

100-91/349

968
RBE0657262
పపరర: శశష కలమలర మరరశబబ యన

తసడడ:డ చరసజవ పరమరవధసల
ఇసటట ననస:10-700
వయససస:44
లస: పప
100-91/353

976
RBE1453976
పపరర: గగలలప మజమనర

100-76/166

100-91/358

100-91/361

980
LHL3947777
పపరర: మహలకడక బబ లళ వరస

983
RBE0850982
పపరర: సశరరప వనపవక

100-91/364

986
RBE0654640
పపరర: అపవపరవవప దదనదదదడ

100-91/354

989
RBE0657270
పపరర: లకకణ జకవక
తసడడ:డ నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-716
వయససస:32
లస: పప

969
RBE0656983
పపరర: రమణదచదరరయలల వడడ మలనస

100-91/351

972
RBE1089441
పపరర: పడతదప రరడడడ బబ లళ వరస

100-91/352

975
RBE1957836
పపరర: సపరమక ఒరరస

100-91/355

భరస : వనసకటటశశరరళ ఒరరస
ఇసటట ననస:10-700
వయససస:55
లస: ససస స
100-91/356

978
RBE1352624
పపరర: శవయమల ఆవపలమసద

100-91/357

భరస : శశనవవసరవవప ఆవపలమసద
ఇసటట ననస:10-702
వయససస:40
లస: ససస స
100-91/359

981
LHL3947512
పపరర: మహలకడక వడడమలనస

100-91/360

భరస : రమణదచదరరయలల
ఇసటట ననస:10-705
వయససస:45
లస: ససస స
100-91/362

984
RBE1089425
పపరర: ససవవ వనపవక

100-91/363

తసడడ:డ నరసససగ రవవప వనపవక
ఇసటట ననస:10-712
వయససస:31
లస: పప
100-91/365

తసడడ:డ రవమసవశమ
ఇసటట ననస:10-714
వయససస:59
లస: పప
100-91/367

100-91/348

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ బబ లళ వరస
ఇసటట ననస:10-700
వయససస:51
లస: పప

భరస : నరసససగవరవవప
ఇసటట ననస:10-712
వయససస:51
లస: ససస స

భరస : అపవపరవవప
ఇసటట ననస:10-714
వయససస:52
లస: ససస స
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100-91/18

భరస : పడతదప రరడడడ
ఇసటట ననస:10-704
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనన
ఇసటట ననస:10-712
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రవమకకటయయ
ఇసటట ననస:10-716
వయససస:64
లస: పప

977
RBE1175281
పపరర: ససతమక పప టళ పలళ

966
RBE1215848
పపరర: హనసమలన పడసవదస ఒరరస

తసడడ:డ ససతదరవమలసజననయ చదరరయలల
ఇసటట ననస:10-699
వయససస:46
లస: పప

భరస : నవన కలమలర రరడడ నసబమరర
ఇసటట ననస:10-702
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ కకసడద
ఇసటట ననస:10-702
వయససస:24
లస: పప

988
LHL3938149
పపరర: రవమసవశమ అకకనపలళ

100-91/350

తసడడ:డ పవడతప రరడడడ బబ లళ వరస
ఇసటట ననస:10-700
వయససస:23
లస: ససస స

తసడడ:డ హహరగసదడ మజమనర
ఇసటట ననస:10/701
వయససస:56
లస: పప

985
LHL3947173
పపరర: సససహచలస దదనదదదడ

974
RBE1540608
పపరర: తనకయ రరడడడ బబ లళ వరస

100-89/796

తసడడ:డ సససదసలల ఒరరస
ఇసటట ననస:10-696
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పడతదప రరడడడ బబ లళ వరస
ఇసటట ననస:10/700
వయససస:27
లస: ససస స

973
RBE1253806
పపరర: sarath chandra sekhar
bhatraiu
తసడడ:డ గగవసదరవవ భతడఇఊ
ఇసటట ననస:10-700
వయససస:42
లస: పప

982
RBE0656991
పపరర: ననకరవజ ననలస

100-91/347

తసడడ:డ ససబబబరవవప
ఇసటట ననస:10-698
వయససస:59
లస: పప

100-89/797 971
970
RBE1172030
RBE1252949
పపరర: వరభదడ కలమలర పరమరవధసల
పపరర: సపమయ రరడడ బబ లళ వరస

963
RBE1222785
పపరర: వనసకవయలమక ఒరరస
భరస : సససదసలల ఒరరస
ఇసటట ననస:10-696
వయససస:73
లస: ససస స

భరస : హనసమలన పడసవదస ఒరరస
ఇసటట ననస:10-696
వయససస:31
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదసలల ఒరరస
ఇసటట ననస:10-696
వయససస:43
లస: పప

979
RBE1352632
పపరర: రవజ శశఖర రరడడడ కకసడ

100-91/345

తసడడ:డ రవస సససగ నదయక
ఇసటట ననస:10-695
వయససస:53
లస: పప

భరస : అపవపరవవప ఒరరస
ఇసటట ననస:10-696
వయససస:35
లస: ససస స
967
RBE1215863
పపరర: గనననరర బబబయ ఒరరస

962
RBE0657254
పపరర: చసదసడ నదయక కగతదవత

987
RBE0657023
పపరర: వరహలల సలలదసల

100-91/366

తసడడ:డ రవమయలల
ఇసటట ననస:10-715
వయససస:55
లస: పప
100-91/368

990
RBE0850990
పపరర: పవవన జకవక

100-91/369

భరస : రవమకకశషష
ఇసటట ననస:10-716
వయససస:32
లస: ససస స
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991
RBE0851006
పపరర: ససనత మమడ

100-91/19

భరస : లసకర నదయక
ఇసటట ననస:10/717
వయససస:39
లస: ససస స
994
RBE0657288
పపరర: ఆసజననయయలల కకసటస

100-91/372

100-91/375

100-91/378

100-91/381

100-91/384

100-91/387

100-91/389

భరస : బసవయయ
ఇసటట ననస:10-743
వయససస:77
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE0850511
పపరర: నవన కలమలర కకరస ర

1007 RBE0657320
పపరర: రమమష కకసడడటట

1010 RBE0657346
పపరర: గయరవయయ కసపవటట

1013 RBE0654590
పపరర: రవ కలమలర అసతతల

100-91/392

1016 RBE0657353
పపరర: అబయనల రషసద షపక

100-91/382

1019 RBE1454719
పపరర: షపరరలల నలళ బబ యన
భరస : దదవదదడజ నలళ బబ యన
ఇసటట ననస:10-744
వయససస:33
లస: ససస స

999
LHL3937414
పపరర: రవజ చఢడ

100-91/377

1002 RBE1384700
పపరర: శశనవవసరవవప దడవళళ

100-91/380

1005 RBE0851014
పపరర: ససజజత కకరస ర

100-91/383

భరస : వనసకయయ
ఇసటట ననస:10-731
వయససస:51
లస: ససస స
100-91/385

1008 RBE0694307
పపరర: వనసకటరమణ కకడడపప లల

100-91/386

తసడడ:డ పసదన సనదయసయయ
ఇసటట ననస:10-734
వయససస:55
లస: పప
100-91/388

1011 RBE0640193
పపరర: శవయమల వవణణ అమకతల

100-91/20

భరస : రవకలమలర
ఇసటట ననస:10/738
వయససస:38
లస: ససస స
100-91/390

1014 RBE1114156
పపరర: జజన పడభబకర కకమయక

100-91/391

తసడడ:డ దదనయయలల కకమయక
ఇసటట ననస:10-738
వయససస:27
లస: పప
100-91/393

తసడడ:డ మహబమబ సవహహబ
ఇసటట ననస:10-739/1
వయససస:72
లస: పప
100-91/395

100-91/374

తసడడ:డ ససబబబరవవప దడవళళ
ఇసటట ననస:10-730
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ పడసవదరవవప
ఇసటట ననస:10-738
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ రవమయలల
ఇసటట ననస:10-739
వయససస:52
లస: పప
1018 RBE1307538
పపరర: రరకకకణమక బసడదరర

100-91/379

తసడడ:డ పససటయయ
ఇసటట ననస:10-737
వయససస:53
లస: పప

భరస : రవజబబబయ
ఇసటట ననస:10-738
వయససస:52
లస: ససస స
1015 RBE0654814
పపరర: రవజబబబయ ఇతస సశశటట

1001 RBE0654632
పపరర: సవసబయయ బబలగ

996
LHL3937182
పపరర: పడసవదరవవప గయజడనపపడడ

తసడడ:డ సనరయనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-728
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-734
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కకషవషరరడడడ
ఇసటట ననస:10-735
వయససస:43
లస: పప
1012 LHL3948452
పపరర: రవజ యతసశశటట

100-91/376

తసడడ:డ వనసకయయ
ఇసటట ననస:10-731
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-733
వయససస:51
లస: పప
1009 RBE0657338
పపరర: రసగవరరడడడ అననపపరరడడడ

998
LHL3938719
పపరర: రవమకకషష మరమలల

100-91/371

తసడడ:డ వలయస
ఇసటట ననస:10-720
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ ఫకకరర
ఇసటట ననస:10-730
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ రవఘవయయ
ఇసటట ననస:10-731
వయససస:57
లస: పప
1006 RBE0654905
పపరర: వనసకటటశశరరళ మమకల

100-91/373

తసడడ:డ నదగయయ
ఇసటట ననస:10-722
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ రవమయలల నదయక
ఇసటట ననస:10-729
వయససస:43
లస: పప
1003 LHL3937406
పపరర: వనసకయయ కకరస ర

995
RBE0657296
పపరర: లసకర నదయక మలడడ

993
LHL3948460
పపరర: కకషషకలమలరర నదయన
భరస : నదరవయణ
ఇసటట ననస:10-719
వయససస:47
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకవయ నదయక
ఇసటట ననస:10-719
వయససస:45
లస: పప

తసడడ:డ గగపవలల
ఇసటట ననస:10-720
వయససస:33
లస: పప
1000 RBE0657304
పపరర: కకమటట నదయక బబణదవత

100-91/370

తసడడ:డ వనసకయయ
ఇసటట ననస:10-718
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ అచచయయ
ఇసటట ననస:10-719
వయససస:47
లస: పప
997
RBE0654574
పపరర: నదగవరరజన వవడపలళ

992
RBE0654624
పపరర: నదగగశశరరవవప జకవక

1017 RBE0631945
పపరర: రమణ జజకలకలల

100-91/394

భరస : వనసకయయ
ఇసటట ననస:10-743
వయససస:57
లస: ససస స
100-89/798

1020 LHL3937794
పపరర: హహసపసన నలళ బబ యన

100-91/396

తసడడ:డ పపననయయ
ఇసటట ననస:10-744
వయససస:57
లస: పప
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1021 LHL3938081
పపరర: పపననయయ నలళ బబ యన

100-91/397

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:10-744
వయససస:37
లస: పప
1024 RBE1099093
పపరర: లలత నలళ బబ యన

100-91/400

100-91/403

100-91/406

100-91/409

100-91/411

100-91/414

100-91/417

తసడడ:డ నరసససహ
ఇసటట ననస:10-747
వయససస:68
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 RBE1672989
పపరర: గగపస రవజ వనమయల

1037 RBE0640227
పపరర: పదక షపక

1040 RBE1720697
పపరర: గయరవయయ మయకకల

1043 RBE0640243
పపరర: లకడకనరసమక వనమయల

100-91/420

1046 RBE0640276
పపరర: మసగమక వనమయల

100-75/1056

1049 RBE0657403
పపరర: నదగయయ పవమయల
తసడడ:డ సససగయయ
ఇసటట ననస:10-748
వయససస:52
లస: పప

1029 RBE1720705
పపరర: రవజ కలమలరర కలసచదల

100-91/405

1032 RBE1720911
పపరర: బబజ మయకకల

100-91/408

1035 RBE1214857
పపరర: గయరవమక వనమయల

100-91/410

భరస : నదగగశశర రవవప వనమయల
ఇసటట ననస:10-745-1
వయససస:38
లస: ససస స
100-91/412

1038 RBE0640235
పపరర: గగతద షపక

100-91/413

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:10-746
వయససస:35
లస: ససస స
100-91/415

1041 RBE1720739
పపరర: ససరగశ పసటళ

100-91/416

తసడడ:డ ఆసజననయయలల పసటళ
ఇసటట ననస:10-746
వయససస:26
లస: పప
100-91/418

1044 RBE0640250
పపరర: జయమక వలలళ పప

100-91/419

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-747
వయససస:36
లస: ససస స
100-91/421

భరస : నరసససహరవవప
ఇసటట ననస:10-747
వయససస:33
లస: ససస స
100-91/423

100-91/402

భరస : వనసకటటశశరరలల మయకకల
ఇసటట ననస:10-745
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : నదగగశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-747
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : పడకవశరవవప
ఇసటట ననస:10-747
వయససస:53
లస: ససస స
1048 RBE0657395
పపరర: పడకవశరవవప వనమయల

100-91/407

తసడడ:డ రవమయయ మయకకల
ఇసటట ననస:10-746
వయససస:55
లస: పప

భరస : బబలసవశమ
ఇసటట ననస:10-747
వయససస:57
లస: ససస స
1045 RBE0640268
పపరర: శవమక వనమయల

1031 RBE1720903
పపరర: జజజనమక గదదదనల

1026 RBE1215780
పపరర: అసజమక నలళ బబ యన

తసడడ:డ శశనసవవస రవవప కలసచదల
ఇసటట ననస:10-745
వయససస:28
లస: ససస స

భరస : ఖలససస
ఇసటట ననస:10-746
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ బబలసవశమ వనమయల
ఇసటట ననస:10-746
వయససస:42
లస: పప
1042 RBE0597542
పపరర: వనసకమక వనమయల

100-91/404

తసడడ:డ నదగగశశర రవవప వనమయల
ఇసటట ననస:10-745-1
వయససస:23
లస: పప

భరస : రవమయయ
ఇసటట ననస:10-745-2
వయససస:58
లస: ససస స
1039 RBE0657361
పపరర: నదగగశశర రవవప వనమయల

1028 RBE0657379
పపరర: అమరస యయ వనమయల

100-91/399

భరస : హహసపసన నలళ బబ యన
ఇసటట ననస:10-744
వయససస:61
లస: ససస స

భరస : యయసయయ గదదదనల
ఇసటట ననస:10-745
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ రవస బబబయ ఒసటట పపలళ
ఇసటట ననస:10-745
వయససస:24
లస: ససస స
1036 RBE0640219
పపరర: వనసకట నరసమక మకరకళళ

100-91/401

తసడడ:డ బబలసవశమ
ఇసటట ననస:10-745
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడ కకసడలల కలసచదల
ఇసటట ననస:10-745
వయససస:25
లస: పప
1033 RBE1745363
పపరర: భబగయ రగఖ ఒసటటపపల

1025 RBE1099101
పపరర: దదవదదడజ నలళ బబ యన

1023 RBE1099036
పపరర: నరసససహ రవవప నలళ బబ యన
తసడడ:డ హహసపసన నలళ బబ యన
ఇసటట ననస:10-744
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన నలళ బబ యన
ఇసటట ననస:10-744
వయససస:32
లస: పప

భరస : శశనస ఉపపప
ఇసటట ననస:10-744/1
వయససస:46
లస: ససస స
1030 RBE1720721
పపరర: గయరవయయ కలసచదల

100-91/398

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:10-744
వయససస:32
లస: పప

భరస : పపనదనరవవప నలళ బబ యన
ఇసటట ననస:10-744
వయససస:34
లస: ససస స
1027 RBE1252667
పపరర: రమణ ఉపపప

1022 RBE0654848
పపరర: డడవడ రవజ నలళ బబ యన

1047 RBE0657387
పపరర: వనసకటటశశరరళ వలలళ పప

100-91/422

తసడడ:డ శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-747
వయససస:40
లస: పప
100-91/424

1050 RBE1094838
పపరర: నరసససహరవవప వనమయల

100-91/425

తసడడ:డ పడకవశస వనమయల
ఇసటట ననస:10-748
వయససస:40
లస: పప
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1051 RBE1749902
పపరర: వనసకనన బబబయ మసజల

100-91/426

తసడడ:డ నరసయయ మసజల
ఇసటట ననస:10-748
వయససస:47
లస: పప
1054 RBE0654871
పపరర: శశరవమయలల పసటళ

100-91/428

100-91/430

100-91/433

100-89/800

100-91/435

100-91/438

100-91/441

తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-750/1
వయససస:34
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE1329003
పపరర: జజన మలట న కలమలర బసడళ

1067 RBE1351667
పపరర: కలమలరర బసడళ

1070 RBE1351741
పపరర: శవయమ కలమలర బసడళ

1073 RBE1352715
పపరర: వరగజనయ వసగమరర

100-91/444

1076 RBE1356311
పపరర: వజయ కలమలరర గసటబ

100-89/801

1079 RBE0657429
పపరర: రవమయయ మకరకళళ
తసడడ:డ గయరవయయ
ఇసటట ననస:10-750/1
వయససస:63
లస: పప

1059 LHL3938099
పపరర: కకటయయ తమకశశటట

100-91/432

1062 RBE1441880
పపరర: బబబయ మలతసగర

100-85/244

1065 RBE1351501
పపరర: యయససదదనస బసడళ

100-91/434

తసడడ:డ మలణణకయస బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:72
లస: పప
100-91/436

1068 RBE1351709
పపరర: రవణణ బసడళ

100-91/437

భరస : వదదయ సవగర బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:36
లస: ససస స
100-91/439

1071 RBE1351758
పపరర: రతన ఎబననజర శవససస స బసడళ

100-91/440

తసడడ:డ యయససదదనస బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:34
లస: పప
100-91/442

1074 RBE1353465
పపరర: వదదయ సవగర బసడళ

100-91/443

తసడడ:డ యయససదదనస బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:40
లస: పప
100-91/445

భరస : సజవ కలమలర గసటబ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:68
లస: ససస స
100-91/447

100-89/799

తసడడ:డ యయసస మలతసగర
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:62
లస: పప

భరస : జజన మలట న కలమలర బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:48
లస: ససస స

తసడడ:డ యయససదదనస బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:43
లస: పప
1078 RBE0657411
పపరర: వనసకటటశశరరళ మకరకళళ

100-82/218

తసడడ:డ యయససదదనస బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:36
లస: పప

భరస : మననహర మలతసగర
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:33
లస: ససస స
1075 RBE1356030
పపరర: వకటర పపడమ సవగర బసడళ

1061 RBE0390054
పపరర: మననహర రవజ మలతసగర

1056 RBE1954460
పపరర: మహబమబ బ షపక

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-749/2
వయససస:37
లస: పప

భరస : లకధర శవససస స బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : యయససదదనస బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:63
లస: ససస స
1072 RBE1352012
పపరర: ససనత మలతసగర

100-91/431

తసడడ:డ జగససదదనస బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ యయససదదనస బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:41
లస: పప
1069 RBE1351733
పపరర: మమరగ గగశస బసడళ

1058 LHL3937604
పపరర: రమణయయ తమకశశటట

100-91/427

భరస : మసవసన షపక
ఇసటట ననస:10-749/1
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ బబబయ మలతసగర
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:34
లస: పప

భరస : వకటర పపడమ సవగర బసడళ
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:38
లస: ససస స
1066 RBE1351642
పపరర: లకధర శవససస స బసడళ

100-91/429

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-749/2
వయససస:37
లస: పప

భరస : కకటయయ
ఇసటట ననస:10-749B
వయససస:36
లస: ససస స
1063 RBE1328997
పపరర: అరరణ కలమలరర కసదసల

1055 RBE0655126
పపరర: హనసమసతరవవప పసటళ

1053 RBE0640284
పపరర: ససపపరష పపటళ
భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:10-749
వయససస:53
లస: ససస స

తసడడ:డ ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:10-749
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మసవసన షపక
ఇసటట ననస:10-749/1
వయససస:73
లస: ససస స
1060 LHL3948429
పపరర: మలళ శశరర తమకశశటట

100-76/205

తసడడ:డ ఆసజననయయలల పసటళ
ఇసటట ననస:10-749
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:10-749
వయససస:36
లస: పప
1057 RBE1954452
పపరర: మహబమబ షపక

1052 RBE1677780
పపరర: ససరగశ పసటళ

1077 RBE1442177
పపరర: కకశషషస రవజ తమకశశటట

100-91/446

తసడడ:డ వనసకటటసశరరళ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-750
వయససస:33
లస: పప
100-91/448

1080 RBE1352699
పపరర: మమరర రవణణ మలతసగర

100-91/449

భరస : రవజగష మలతసగర
ఇసటట ననస:10-750/1
వయససస:32
లస: ససస స
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1081 RBE0640292
పపరర: శవకలమలరర తమకశశటట

100-91/450

భరస : కకషషరవజ
ఇసటట ననస:10-750-1
వయససస:35
లస: ససస స
1084 RBE0993429
పపరర: రవజగశ మలతసగర

100-89/802

100-91/455

100-91/458

100-91/461

100-91/464

100-91/467

100-91/470

తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:10-755
వయససస:45
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 RBE2178143
పపరర: వనసకటబడవప తమకశశటట

1097 RBE1425736
పపరర: గగవసధమక మకరకల

1100 RBE1802941
పపరర: వరయయ గయసజజ

1103 RBE0396895
పపరర: మమరర కలసచల

100-91/473

1106 RBE1867894
పపరర: మసగమక బతత
స ల

100-91/462

1109 RBE2178192
పపరర: శశనవవసరవవప దడవళళ
తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:10-755
వయససస:49
లస: పప

1089 RBE0850537
పపరర: పసచచయయ వనమయల

100-91/457

1092 RBE0399592
పపరర: గగవసదస తమకశశటట

100-91/460

1095 RBE1252766
పపరర: వనసకట లకడక గయసజజ

100-91/463

భరస : నదగరవజ గయసజజ
ఇసటట ననస:10-754
వయససస:38
లస: ససస స
100-91/465

1098 RBE1720754
పపరర: ససతదరవమయయ గయసజజ

100-91/466

తసడడ:డ ఆసజననయయలల గయసజజ
ఇసటట ననస:10-754
వయససస:20
లస: పప
100-91/468

1101 RBE2178150
పపరర: కకటమక గయసజర

100-91/469

భరస : భమయయ
ఇసటట ననస:10-754
వయససస:69
లస: ససస స
100-91/471

1104 RBE0396937
పపరర: శవసతమక దడవళళ

100-91/472

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-755
వయససస:43
లస: ససస స
100-91/474

భరస : గయరవ రవజ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-755
వయససస:46
లస: ససస స
100-91/476

100-91/454

తసడడ:డ వనసకటకకటయయ
ఇసటట ననస:10-753
వయససస:38
లస: పప

భరస : సవసబయయ
ఇసటట ననస:10-754A
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గయరవ రవజ బతతల
ఇసటట ననస:10-755
వయససస:45
లస: ససస స
1108 RBE2178184
పపరర: ఏడడకకసడలల దడవళళ

100-91/459

తసడడ:డ చనన నదగయయ గయసజజ
ఇసటట ననస:10-754
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ భమయయ
ఇసటట ననస:10-754
వయససస:43
లస: పప
1105 RBE1867621
పపరర: మసగమక బతతల

1091 RBE0396879
పపరర: లలలవత తమకశశటట

1086 RBE0657437
పపరర: ఏడడకకసడలల వనమయల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-751
వయససస:38
లస: పప

భరస : గయరవయయ మకరకల
ఇసటట ననస:10-754
వయససస:34
లస: ససస స

భరస : ఆసజననయయలల గయసజజ
ఇసటట ననస:10-754
వయససస:43
లస: ససస స
1102 RBE2178168
పపరర: నదగరవజ గయసజర

100-91/456

తసడడ:డ వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-753
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రవమయయ మకరకల
ఇసటట ననస:10-754
వయససస:46
లస: పప
1099 RBE1720762
పపరర: పదక గయసజజ

1088 RBE0850529
పపరర: పపనదనరవవప వనమయల

100-91/452

తసడడ:డ చనన గయరవయయ
ఇసటట ననస:10-751
వయససస:58
లస: పప

భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:10-753
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-753
వయససస:59
లస: ససస స
1096 RBE1425728
పపరర: గయరవయయ మకరకల

100-91/453

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-751
వయససస:35
లస: పప

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-751
వయససస:44
లస: ససస స
1093 RBE2178135
పపరర: వనసకటరమణ తమకశశటట

1085 RBE0597468
పపరర: నదగమణణ వనమయల

1083 LHL3947140
పపరర: గయరవమక తమకశశటట
భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-750A
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : పసచచయయ
ఇసటట ననస:10-751
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-751
వయససస:46
లస: పప
1090 RBE2178127
పపరర: పవరశతమక బతత
స ల

100-91/451

భసధసవప: రమణయయ
ఇసటట ననస:10-750A
వయససస:37
లస: ససస స

తలళ : మమరగ
ఇసటట ననస:10-751
వయససస:33
లస: పప
1087 RBE0657445
పపరర: కకటటశశరరవవప బతత
స ల

1082 LHL3947124
పపరర: రమణ తమకశశటట

1107 RBE2178176
పపరర: ససబయబలల దడవళళ

100-91/475

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-755
వయససస:43
లస: ససస స
100-91/477

1110 RBE1106732
పపరర: శవననరవయన చలలళ

100-89/803

తసడడ:డ పడభబకర రవవప చలలళ
ఇసటట ననస:10-756
వయససస:32
లస: పప
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1111 RBE1989953
పపరర: మలళ శశరర థదరరమలకకనదడ

100-90/685

భరస : శశనవవసరవవప థదరరమలకకనదడ
ఇసటట ననస:10-756
వయససస:40
లస: ససస స
1114 RBE1720747
పపరర: గగపస రవజ వనాడమయల

100-91/480

100-91/483

100-91/486

100-91/489

100-91/497

100-91/492

100-91/495

తసడడ:డ శశనవవస రవవప
ఇసటట ననస:10-761
వయససస:24
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 RBE1328963
పపరర: ఫవతమల మమరగ నసధదయల

1127 RBE0874123
పపరర: శశనవవస రవవప బసడదరర

1130 RBE1252758
పపరర: తరరపవలమక బతత
స ల

1133 RBE1805126
పపరర: దదవయ శశ బసడదరర

100-89/805

1136 LHL3948163
పపరర: కకపమక వటటటపప

100-89/804

1139 RBE1964923
పపరర: నదగ రవజ కలసచల
తసడడ:డ శశనవవస రవవప కలసచల
ఇసటట ననస:10-761
వయససస:23
లస: పప

1119 RBE0657460
పపరర: వనసకటసవశమ తమకశశటట

100-91/485

1122 RBE1114131
పపరర: సవరమక కకసడద

100-91/488

1125 RBE1356014
పపరర: వజయ రవణణ నసధదయల

100-91/496

భరస : వననదసకమలర నసధదయల
ఇసటట ననస:10-759-1
వయససస:28
లస: ససస స
100-91/490

1128 RBE1153154
పపరర: ఉమ భబరత బసడదరర

100-91/491

తసడడ:డ శశనవవస రవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-759/3
వయససస:28
లస: ససస స
100-91/493

1131 RBE1532829
పపరర: రరప సవయశశ బసడదరర

100-91/494

తసడడ:డ శశనవవసరవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-759/3
వయససస:26
లస: ససస స
100-91/498

1134 RBE0396945
పపరర: రమణ నసదదయల

100-91/499

భరస : వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-759A
వయససస:44
లస: ససస స
100-91/500

భరస : దదనయయలల వటటటపప
ఇసటట ననస:10-760
వయససస:47
లస: ససస స
100-89/806

100-91/482

భరస : అబడహస కకసడద
ఇసటట ననస:10-759
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ శశనవవస రవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-759-3
వయససస:21
లస: ససస స

తసడడ:డ దదనయయలల
ఇసటట ననస:10-760
వయససస:27
లస: ససస స
1138 RBE1921444
పపరర: నదగరవజ కలసచదల

100-91/487

భరస : పసద గవలయయ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-759/3
వయససస:73
లస: ససస స

తసడడ:డ శశనవవసరవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-759/3
వయససస:24
లస: ససస స
1135 RBE1378034
పపరర: సశరష వటటటపప

1121 RBE1114123
పపరర: అబడహస కకసడద

1116 RBE2178200
పపరర: బసవయయ పవమయల

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-759
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ తరరపవలల బసడదరర
ఇసటట ననస:10-759/3
వయససస:44
లస: పప

భరస : శశనవవస రవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-759/3
వయససస:46
లస: ససస స
1132 RBE1532837
పపరర: పవవన బసడదరర

100-91/484

భరస : ఆనసదరవవప నసధదయల
ఇసటట ననస:10-759-1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసవశమ నసధదయల
ఇసటట ననస:10-759-1
వయససస:31
లస: పప
1129 RBE1252642
పపరర: శవసత కలమలరర బసడదరర

1118 RBE0657452
పపరర: పపలళ యయ తమకశశటట

100-91/479

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:10-757
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ కకటయయ కకసడద
ఇసటట ననస:10-759
వయససస:42
లస: పప

భరస : పవపయయ గయడడడటట
ఇసటట ననస:10-759
వయససస:36
లస: ససస స
1126 RBE1356022
పపరర: వననద కలమలర నసధదయల

100-91/481

తసడడ:డ వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-759
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట సవశమ
ఇసటట ననస:10-759
వయససస:33
లస: పప
1123 RBE1114149
పపరర: మరరయమక గయడడడ టట

1115 RBE1989847
పపరర: రమణ చలళ

1113 RBE1720713
పపరర: ఏడడ కకసడలల కలసచదల
తసడడ:డ గయరవయయ కలసచదల
ఇసటట ననస:10-756
వయససస:58
లస: పప

భరస : పడభబకర చలళ
ఇసటట ననస:10-756
వయససస:53
లస: ససస స

భరస : యయషయయ బబ ణణగ
ఇసటట ననస:10-758
వయససస:33
లస: ససస స
1120 RBE0657478
పపరర: ఆనసదరవవప నసదదయల

100-91/478

భరస : అమరలసగగశశరరవవప చలలళ
ఇసటట ననస:10-756
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగగశశరవ రవవప వనాడమయల
ఇసటట ననస:10-756
వయససస:23
లస: పప
1117 RBE1720879
పపరర: మరరయమక బబ నగగ

1112 RBE1532761
పపరర: రవమలకడక చలలళ

1137 RBE1661412
పపరర: నదగరవజ కలసచదల

100-85/245

తసడడ:డ శశనవవస రవవప కలసచదల
ఇసటట ననస:10-761
వయససస:24
లస: పప
100-90/686

1140 RBE0399600
పపరర: సవసబయయ కలసచదల

100-91/501

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-761
వయససస:39
లస: పప
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1141 RBE0654277
పపరర: వనసకటబడవప కలసచదల

100-91/502

తసడడ:డ చదసచయయ
ఇసటట ననస:10-761
వయససస:38
లస: పప
1144 RBE1675933
పపరర: రవశ అననపపరరడడ

100-75/1057

100-91/507

100-91/531

100-91/534

100-91/537

100-91/540

100-91/543

భరస : చరసజవ
ఇసటట ననస:10-768
వయససస:26
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 RBE1720770
పపరర: శశనస గయసజజ

1157 RBE1252550
పపరర: మమరగ డదఫససగ

1160 RBE0657544
పపరర: వరవసజననయయలల బసడదరర

1163 RBE1853407
పపరర: అనల కలమలర బసడదరర

100-82/219

1166 RBE1868025
పపరర: పదక బసడదరర

100-91/535

1169 RBE0851048
పపరర: మసగమక ఓరరస
భరస : గగవసదస
ఇసటట ననస:10-769
వయససస:37
లస: ససస స

1149 RBE0657502
పపరర: సతయనదరవయణ తమకశశటట

100-91/530

1152 RBE1252576
పపరర: అననష కకమమర

100-91/533

1155 RBE1720788
పపరర: కసచన గయసజజ

100-91/536

భరస : శశనస గయసజజ
ఇసటట ననస:10-765
వయససస:48
లస: ససస స
100-91/538

1158 RBE0657510
పపరర: యయసస బబబయ ఉపపప

100-91/539

తసడడ:డ శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-766/A
వయససస:33
లస: పప
100-91/541

1161 RBE1252634
పపరర: ససత తమకశశటట

100-91/542

భరస : ఏడడకకసడలల తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-767
వయససస:59
లస: ససస స
100-74/243

1164 RBE1853431
పపరర: చరసజవ బసడదరర

100-74/244

తసడడ:డ వనసకటయయ బసడదరర
ఇసటట ననస:10-768
వయససస:29
లస: పప
100-91/21

భరస : వనసకటయయ బసడదరర
ఇసటట ననస:10/768
వయససస:42
లస: ససస స
100-91/545

100-91/506

తసడడ:డ వనసకట రవవప కకమమర
ఇసటట ననస:10-765
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయయ బసడదరర
ఇసటట ననస:10-768
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయయ బసడదరర
ఇసటట ననస:10-768
వయససస:20
లస: ససస స
1168 RBE1910843
పపరర: అసజల బసడదరర

100-91/532

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-767
వయససస:38
లస: పప

భరస : వరవసజననయయలల బసదదరర
ఇసటట ననస:10-767/2
వయససస:34
లస: ససస స
1165 RBE1860071
పపరర: కకటటశశరర బసడదరర

1151 RBE1454933
పపరర: శశనస ఒరరస

1146 RBE0657494
పపరర: రవ కలమలర బసడదరర

తసడడ:డ లకకకనదరవయణ
ఇసటట ననస:10-762/B
వయససస:34
లస: పప

భరస : పపతతరర డదఫససగ
ఇసటట ననస:10-766
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయయ
ఇసటట ననస:10-767
వయససస:73
లస: పప
1162 RBE1214303
పపరర: రమణ బసదదరర

100-91/529

తసడడ:డ వరయయ గయసజజ
ఇసటట ననస:10-765
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:10-765
వయససస:52
లస: పప
1159 RBE0657536
పపరర: వనసకటటశశరరళ బసడదరర

1148 RBE1720895
పపరర: రవశ అననపప రరడడ

100-91/504

తసడడ:డ తరరపవలల
ఇసటట ననస:10-762
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసవశరవవ ఒరరస
ఇసటట ననస:10-764
వయససస:36
లస: పప

భరస : వనసకట రవవప కకమమకర
ఇసటట ననస:10-765
వయససస:49
లస: ససస స
1156 RBE2178226
పపరర: ఏడడకకసడలల బసడదరర

100-91/505

తసడడ:డ ఆసజననయయలల అననపప రరడడ
ఇసటట ననస:10-762
వయససస:26
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-763
వయససస:66
లస: పప
1153 RBE1252725
పపరర: అలవనలల మసగమక కకమమకర

1145 LHL3948296
పపరర: వరయయ ఉపపపతతళళ

1143 RBE1807478
పపరర: రతన కలమలరర కలసచదల
భరస : శశనవవసరవవప కలసచదల
ఇసటట ననస:10-761
వయససస:38
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-762
వయససస:66
లస: ససస స

భరస : శశఖర అననపప రరడడడ
ఇసటట ననస:10-762
వయససస:31
లస: ససస స
1150 RBE2178218
పపరర: వనసకట కకటయయ తమకశశటట

100-91/503

తసడడ:డ నదగయయ
ఇసటట ననస:10-761
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయయలల అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:10-762
వయససస:26
లస: ససస స
1147 RBE1720861
పపరర: జయ లకడక అననపప రరడడ

1142 RBE0657486
పపరర: శశనవవసరవవప కలసచదల

1167 RBE1867688
పపరర: రవ కలమలర కకడవటటగసటట

100-91/544

తలళ : పసచచయయ కకడవటటగసటట
ఇసటట ననస:10-768
వయససస:25
లస: ససస స
100-91/546

1170 RBE1720929
పపరర: శశనవవస రవవప ఓరరచ

100-91/547

తసడడ:డ గగవసద ఓరరచ
ఇసటట ననస:10-769
వయససస:26
లస: పప
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1171 RBE1720937
పపరర: రమణయయ ఓరరచ

100-91/548

తసడడ:డ గగవసద ఓరరచ
ఇసటట ననస:10-769
వయససస:25
లస: పప
1174 RBE1222678
పపరర: కకటటశశర రవవప దడవళళ

100-90/687

100-91/553

100-91/556

100-91/559

100-76/206

100-89/808

100-91/562

భరస : బబలసససదసలల
ఇసటట ననస:10-772
వయససస:44
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE0657585
పపరర: పసద వనసకటటశశరరళ తమకశశటట

1187 RBE1676709
పపరర: ఎలష వనమయల

1190 RBE1975499
పపరర: యమయన వనమయల

1193 RBE0654822
పపరర: పడభబకర రవవప ఓరరచ

100-91/567

1196 RBE0657601
పపరర: బబలసససదసలల బసడదరర

100-91/560

1199 RBE0657643
పపరర: మరరయదదసస కకమలక
తసడడ:డ జవరతనస
ఇసటట ననస:10-773
వయససస:37
లస: పప

1179 RBE0657569
పపరర: చన వనసకటటశశరరళ తమకశశటట

100-91/555

1182 RBE1165183
పపరర: వనసకటబకకషన తమకశశటట

100-91/558

1185 RBE0851063
పపరర: మసగమక తమకశశటట

100-91/565

భరస : పసద వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-771-2
వయససస:45
లస: ససస స
100-76/207

1188 RBE1329011
పపరర: అసజమక తమకశశటట

100-89/807

భరస : వనసకట సవశమ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-771/5
వయససస:37
లస: ససస స
100-91/566

1191 RBE0655084
పపరర: వరయయ నలళ బబ యన

100-91/561

తసడడ:డ జజజ నలళ బబ యన
ఇసటట ననస:10-771/6
వయససస:38
లస: పప
100-91/563

1194 RBE0657593
పపరర: పడసవద వటటట పప

100-91/564

తసడడ:డ పససటయయ
ఇసటట ననస:10-771/B
వయససస:55
లస: పప
100-91/568

తసడడ:డ ససజవ
ఇసటట ననస:10-772
వయససస:54
లస: పప
100-91/570

100-91/552

తసడడ:డ శశనస తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-771
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ రగశయయ
ఇసటట ననస:10-771/B
వయససస:40
లస: పప

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-771-C
వయససస:43
లస: ససస స
1198 RBE0851089
పపరర: పసచచమక బసడదరర

100-91/557

భరస : ఎలష వనమయల
ఇసటట ననస:10-771-5
వయససస:21
లస: ససస స

భరస : వరయయ నలళ బబ యన
ఇసటట ననస:10-771/6
వయససస:37
లస: ససస స
1195 RBE0851071
పపరర: నదగగసదడస మకరకళళ

1181 RBE0851055
పపరర: మరరయమక తమకశశటట

1176 LHL3947835
పపరర: రమణ తమకశశటట

తసడడ:డ తరరపతయయ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-771
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ ఏసస రతనస
ఇసటట ననస:10-771-5
వయససస:23
లస: పప

భరస : ఏససరతనస వనమయల
ఇసటట ననస:10-771/5
వయససస:41
లస: ససస స
1192 RBE1352590
పపరర: నదరవయణమక నలళ బబ యన

100-91/554

తసడడ:డ తరరపతయయ
ఇసటట ననస:10-771/2
వయససస:55
లస: పప

భరస : ఎలష
ఇసటట ననస:10-771-5
వయససస:21
లస: ససస స
1189 RBE1329078
పపరర: జజయత వనమయల

1178 RBE0657551
పపరర: ఏడడకకసడలల మకరకళ఼

100-91/550

భరస : శశనస
ఇసటట ననస:10-771
వయససస:39
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశర రవవప
ఇసటట ననస:10-771
వయససస:36
లస: ససస స

భరస : తరరపతయయ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-771
వయససస:65
లస: ససస స
1186 RBE1676287
పపరర: యమయన వనమయల

100-91/551

తసడడ:డ గయరవయయ
ఇసటట ననస:10-771
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయయ
ఇసటట ననస:10-771
వయససస:39
లస: పప
1183 RBE1214881
పపరర: రమణమక తమకశశటట

1175 LHL3937612
పపరర: శశనస తమకశశటట

1173 RBE1384734
పపరర: బబబ వటటటపప
తసడడ:డ పడసవదస వటటటపప
ఇసటట ననస:10-770
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-771
వయససస:45
లస: పప

భరస : కకటట నదగయలల
ఇసటట ననస:10-771
వయససస:36
లస: ససస స
1180 RBE0657577
పపరర: కకటటనదగయలల తమకశశటట

100-91/549

తసడడ:డ బబబయ మసద
ఇసటట ననస:10-770
వయససస:30
లస: ససస స

తసడడ:డ శశనవవస రవవప దడవళళ
ఇసటట ననస:10-771
వయససస:26
లస: పప
1177 RBE0597401
పపరర: పవరశత తమకశశటట

1172 RBE1384726
పపరర: వజయ మసద

1197 RBE0657627
పపరర: ససజవరవవప బసడదరర

100-91/569

తసడడ:డ బబల సససదసలల
ఇసటట ననస:10-772
వయససస:33
లస: పప
100-91/571

1200 RBE0657668
పపరర: ససబబబరవవప కకమమక

100-91/572

తసడడ:డ జవరతనస
ఇసటట ననస:10-773
వయససస:42
లస: పప
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1201 RBE1351998
పపరర: లకడక కకమయక

100-91/573

భరస : ససబబబరవవప కకమయక
ఇసటట ననస:10-773/1
వయససస:30
లస: ససస స
1204 RBE0396960
పపరర: హనసమమక తమకశశటట

100-91/574

100-91/577

100-91/580

100-91/583

100-91/585

100-76/208

100-91/591

తసడడ:డ బసవయయ
ఇసటట ననస:10-782
వయససస:37
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1214 RBE0657817
పపరర: జజన బబబయ పటబడ

1217 RBE0597443
పపరర: లలత గదనల

1220 RBE0657833
పపరర: వరళ సకయయ తమకశశటట

1223 RBE0657858
పపరర: పసదడడడకకసడలల బసడదరర

100-91/594

1226 LHL3937232
పపరర: హనసమసతరవవప బసడదరర

100-91/584

1229 LHL3947710
పపరర: పదక బసడదరర
భరస : చనహనసమసతదరవవప
ఇసటట ననస:10-782
వయససస:42
లస: ససస స

1209 RBE0657718
పపరర: మరరయ దదసస కవవపరర

100-91/579

1212 RBE1745413
పపరర: మలబయల తమకశశటట

100-91/582

1215 RBE0841528
పపరర: జజయత పటబడ

100-91/587

భరస : జజన బబబయ
ఇసటట ననస:10-777-1
వయససస:32
లస: ససస స
100-91/588

1218 RBE0850552
పపరర: మహనరవవప కటటటపలళ

100-91/586

తసడడ:డ వరయయ
ఇసటట ననస:10-777/B
వయససస:69
లస: పప
100-91/589

1221 RBE1307405
పపరర: శశనవవసరవవప బసడదరర

100-91/590

తసడడ:డ హనసమసతరవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-778
వయససస:26
లస: పప
100-91/592

1224 RBE0657874
పపరర: గసగవరవవప బసడదరర

100-91/593

తసడడ:డ పసద ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-780
వయససస:33
లస: పప
100-91/595

తసడడ:డ బసవయయ
ఇసటట ననస:10-782
వయససస:43
లస: పప
100-91/597

100-91/576

భరస : కకటటశశర రవవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-777
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-780
వయససస:54
లస: పప

భరస : శవ బబబయ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-780
వయససస:48
లస: ససస స
1228 LHL3937547
పపరర: చననబబబయ బసడదరర

100-91/581

తసడడ:డ తరరపతయయ
ఇసటట ననస:10-778
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసత రవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-778
వయససస:25
లస: పప
1225 RBE1991967
పపరర: శవమక బతత
స ల

1211 RBE0657734
పపరర: కకటటశశరరవవప తమకశశటట

1206 RBE1351717
పపరర: శవసతయయ వటటటపప

తసడడ:డ గసగగలల
ఇసటట ననస:10-776/1
వయససస:42
లస: పప

భరస : దడవదదనస
ఇసటట ననస:10-777-3
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ హనసమసత రవవప
ఇసటట ననస:10-778
వయససస:24
లస: పప
1222 RBE1867878
పపరర: వర సవశమ బసడదరర

100-91/578

తసడడ:డ యలకకబయ
ఇసటట ననస:10-777/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ మహనరవవప
ఇసటట ననస:10-777/3
వయససస:38
లస: పప
1219 RBE1673144
పపరర: వర సవశమ బసడదరర

1208 RBE0841510
పపరర: కకటటశశరమక అననపపరరడడ

100-89/810

తసడడ:డ మషప వటటటపప
ఇసటట ననస:10-774
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:10-777
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ యలకకబయ
ఇసటట ననస:10-777/1
వయససస:32
లస: పప
1216 RBE0850545
పపరర: పడవణ కలమలర కటటటపలళ

100-91/575

భరస : ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:10-775
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ యయసయయ
ఇసటట ననస:10-777
వయససస:38
లస: పప
1213 RBE0657759
పపరర: జనదరరన బబబయ పటడ

1205 RBE0851097
పపరర: మరరయమక వటటట పప

1203 RBE1864917
పపరర: గగత వటట పప
తసడడ:డ శవసతయయ వటట పప
ఇసటట ననస:10-774
వయససస:24
లస: ససస స

భరస : శవసతయయ
ఇసటట ననస:10-774
వయససస:41
లస: ససస స

భరస : శశనస
ఇసటట ననస:10-774A
వయససస:39
లస: ససస స
1210 RBE0654442
పపరర: దడవదదనస గదనల

100-89/809

భరస : మషప వటటట పప
ఇసటట ననస:10-774
వయససస:62
లస: ససస స

భరస : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:10-774
వయససస:37
లస: ససస స
1207 LHL3947843
పపరర: వనసకటమక బతత
స ల

1202 RBE1425629
పపరర: సతయవత వటటట పప

1227 LHL3937489
పపరర: రవకలమలర బసడదరర

100-91/596

తసడడ:డ బసవయయ
ఇసటట ననస:10-782
వయససస:35
లస: పప
100-91/598

1230 RBE0657882
పపరర: వరవసవశమ బసడదరర

100-91/599

తసడడ:డ బసవయయ
ఇసటట ననస:10-782
వయససస:35
లస: పప
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1231 RBE0851113
పపరర: కవమమశశరర బసడదరర

100-91/600

భరస : సవశమ
ఇసటట ననస:10-782
వయససస:44
లస: ససస స
1234 RBE2178234
పపరర: సవశమ బసడదరర

100-91/603

100-91/605

100-91/607

100-91/610

100-90/688

100-91/613

100-89/814

భసధసవప: వనసకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-788
వయససస:37
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 RBE1679646
పపరర: వనసకటటశశరరళ బసడరర

1247 LHL3947827
పపరర: మయతదయలమక బసడదరర

1250 RBE1165191
పపరర: ససబబబరవవప భసడదరర

1253 RBE1425611
పపరర: నదగజజయత బసడదరర

100-91/617

1256 RBE1720952
పపరర: నదగ జజయత గగగయల

100-89/812

1259 RBE1677715
పపరర: మదదనరవమయలల మహసకవళ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ మహసకవళ
ఇసటట ననస:10-789-1
వయససస:43
లస: పప

1239 LHL3937323
పపరర: గగపవలల మహసకవళ

100-91/606

1242 RBE0597344
పపరర: అసజమక మహసకవళ

100-91/609

1245 RBE1679653
పపరర: గయరవమక బసడరర

100-89/813

భరస : చనన వరయయ బసడరర
ఇసటట ననస:10-786
వయససస:51
లస: ససస స
100-91/611

1248 LHL3948437
పపరర: పదక బసడదరర

100-91/612

భరస : కకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-786
వయససస:41
లస: ససస స
100-91/614

1251 RBE2178242
పపరర: చనవరయయ బసడదరర

100-91/615

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:10-786
వయససస:54
లస: పప
100-89/815

1254 LHL3937315
పపరర: కకటటశశరరవవప బసడదరర

100-91/616

తసడడ:డ చనన శవయనన
ఇసటట ననస:10-786/1
వయససస:40
లస: పప
100-91/618

భరస : మసగ రవవప గగగయల
ఇసటట ననస:10-786/1
వయససస:25
లస: ససస స
100-91/619

100-91/604

భరస : మదదనరవమయలల
ఇసటట ననస:10-785
వయససస:41
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటటశశర రవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-786-1
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చనన శవయనన
ఇసటట ననస:10-786/1
వయససస:37
లస: పప
1258 LHL3947728
పపరర: ససబయబలల తమకశశటట

100-91/608

తసడడ:డ చననవరయయ భసడదరర
ఇసటట ననస:10-786
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రవవప బసడదరర
ఇసటట ననస:10-786-1
వయససస:26
లస: ససస స
1255 LHL3937935
పపరర: రసగనదయకలలల బసడదరర

1241 LHL3947819
పపరర: శవమక మహసకవళ

1236 RBE0396978
పపరర: అననమక ఓరరచ

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-785
వయససస:39
లస: పప

భరస : రసగనదయకలలల
ఇసటట ననస:10-786
వయససస:39
లస: ససస స

తసడడ:డ చన వరయయ
ఇసటట ననస:10-786
వయససస:33
లస: పప
1252 RBE1425546
పపరర: కకషష వనణణ బసడదరర

100-89/811

తసడడ:డ చనన వరయయ బసడరర
ఇసటట ననస:10-786
వయససస:24
లస: పప

భరస : నదగరవజ
ఇసటట ననస:10-786
వయససస:27
లస: ససస స
1249 RBE0657932
పపరర: నదగరవజ బసడదరర

1238 RBE1328856
పపరర: ధనలకడక మహసకవళ

100-91/602

భరస : వనసకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-784
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగపవల
ఇసటట ననస:10-785
వయససస:35
లస: ససస స

భరస : గగపవల
ఇసటట ననస:10-785
వయససస:30
లస: ససస స
1246 RBE1944354
పపరర: లకడక తరపతమక బసడదరర

100-76/209

భరస : గగపవల మహసకవళ
ఇసటట ననస:10-785
వయససస:33
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-785
వయససస:62
లస: ససస స
1243 RBE1307470
పపరర: ధనలకడక మహఎసకవళ

1235 RBE1673078
పపరర: చదసతనయ పడదదప కలసటట

1233 RBE0851139
పపరర: పదదకవత బసడదరర
భరస : రవ కలమలర
ఇసటట ననస:10-782
వయససస:35
లస: ససస స

తసడడ:డ మహన రవవప కలసటట
ఇసటట ననస:10-784
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయయ
ఇసటట ననస:10-784
వయససస:37
లస: పప
1240 LHL3947801
పపరర: వరమక మహసకవళ

100-91/601

భరస : వర సవశమ
ఇసటట ననస:10-782
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ బసవయయ బసడదరర
ఇసటట ననస:10-782
వయససస:44
లస: పప
1237 RBE0657908
పపరర: వనసకటటశశరరళ ఓరరప

1232 RBE0851121
పపరర: వవససదడవ బసడదరర

1257 RBE2519189
పపరర: మహహశశరగ తమకశశటట

100-75/1064

తసడడ:డ శశనవవస రవవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-787
వయససస:18
లస: ససస స
100-76/210

1260 RBE1677707
పపరర: నదగరవజ మహసకవళ

100-89/816

తసడడ:డ మదదన రవమయలల మహసకవళ
ఇసటట ననస:10-789-1
వయససస:21
లస: పప
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1261 RBE1720838
పపరర: మధద రవమయలల మహసకవళ

100-91/620

తసడడ:డ వనసకటటశశరరలల మహసకవళ
ఇసటట ననస:10-789-1
వయససస:43
లస: పప
1264 LHL3948106
పపరర: సససదరమక తమకశశటట

100-91/623

100-91/626

100-91/628

100-91/631

100-91/634

100-91/637

100-91/640

తసడడ:డ శవనదనరవయణ
ఇసటట ననస:10-794/A
వయససస:43
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE1584606
పపరర: మలలళ శశరర బతత
స ల

1277 LHL3937984
పపరర: వనసకటటశశరరవవప బసడదరర

1280 RBE0658013
పపరర: అపవపరవవప ఓరరచ

1283 RBE0658021
పపరర: సవసబశవరవవప మహసకవళ

100-91/646

1286 RBE0658047
పపరర: జజజననసస బతత
స ల

100-91/632

1289 RBE0658062
పపరర: గగవసదస ఓరరచ
తసడడ:డ వనసకయయ
ఇసటట ననస:10-794/B
వయససస:43
లస: పప

1269 NDX0080135
పపరర: వనసకట లకడక తమకశశటట

100-88/647

1272 RBE0657981
పపరర: పడకవశ రవజ బతత
స ల

100-91/630

1275 RBE1992148
పపరర: వనసకట లకడక తమకశశటట

100-91/633

తసడడ:డ పసదన వరయయ బసడరర
ఇసటట ననస:10-793
వయససస:32
లస: ససస స
100-91/635

1278 RBE0654202
పపరర: వరవసజననయయలల బసడదరర

100-91/636

తసడడ:డ పసద వరయయ
ఇసటట ననస:10-794
వయససస:33
లస: పప
100-91/638

1281 RBE0851154
పపరర: శవమక బసడదరర

100-91/639

భసధసవప: హనసమసతరవవప
ఇసటట ననస:10-794
వయససస:41
లస: ససస స
100-91/641

1284 RBE0658039
పపరర: వర రవజ బసడదరర

100-91/642

తసడడ:డ హనసమసతరవవప
ఇసటట ననస:10-794/2
వయససస:32
లస: పప
100-91/643

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:10-794/3
వయససస:41
లస: పప
100-91/644

100-91/625

తసడడ:డ రవమయలల
ఇసటట ననస:10-793
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ లకకయయ
ఇసటట ననస:10-794/1
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:10-794-2
వయససస:49
లస: పప
1288 RBE0658054
పపరర: శశనవవసరవవప తమకశశటట

100-91/629

తసడడ:డ సససదసలల
ఇసటట ననస:10-794
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రవమయయ
ఇసటట ననస:10-794/1
వయససస:62
లస: పప
1285 RBE0399618
పపరర: హనసమసతత బసడదరర

1271 RBE0654855
పపరర: ఎలయ రవజ బతత
స ల

1266 RBE0657957
పపరర: శశనవవసస తమకశశటట

భరస : ఆదదనదరవయణ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-793
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ పసదన వరయయ
ఇసటట ననస:10-794
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ రతనస
ఇసటట ననస:10-794
వయససస:59
లస: పప
1282 LHL3937992
పపరర: వరవసవశమ దడవళళ

100-91/627

భరస : ఏలయల రవజ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-793
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:10-793/1
వయససస:61
లస: పప
1279 RBE0658005
పపరర: పసదవరయయ బసడదరర

1268 RBE2178259
పపరర: సససదరరవవప తమకశశటట

100-91/622

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-790
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పడకవశ రవజ
ఇసటట ననస:10-793
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ పపపవరయయ బసడదరర
ఇసటట ననస:10-793
వయససస:33
లస: పప
1276 RBE0657999
పపరర: దదనయయలల కకమయక

100-91/624

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-791
వయససస:62
లస: పప

భరస : వరవసవశమ
ఇసటట ననస:10-793
వయససస:52
లస: ససస స
1273 RBE1253285
పపరర: వరవసజననయయలల బసడదరర

1265 LHL3948114
పపరర: సససదమక తమకశశటట

1263 LHL3938388
పపరర: తరరపతయయ తమకశశటట
తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:10-790
వయససస:42
లస: పప

భరస : శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-790
వయససస:44
లస: ససస స

తసడడ:డ తరరపతయయ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-790
వయససస:26
లస: పప
1270 LHL3948171
పపరర: శవమక దడవనళళ

100-91/621

తసడడ:డ సససదరరవవప
ఇసటట ననస:10-790
వయససస:43
లస: పప

భరస : తరరపతయయ
ఇసటట ననస:10-790
వయససస:42
లస: ససస స
1267 RBE1454941
పపరర: అనల కలమలర తమకశశటట

1262 LHL3937224
పపరర: వనసకటటశశరరవవప తమకశశటట

1287 RBE2178267
పపరర: గయరవరవజ బతత
స ల

100-91/647

తసడడ:డ వనసకటసవశమ
ఇసటట ననస:10-794-3
వయససస:56
లస: పప
100-91/645

1290 RBE1214600
పపరర: భబరత తమకశశటట

100-91/22

భరస : శశనవవసరవవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:10/799
వయససస:50
లస: ససస స
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1291 RBE0658088
పపరర: కనకవరవవప తమకశశటట

100-91/648

తసడడ:డ శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-799/A
వయససస:39
లస: పప
1294 RBE1175372
పపరర: ఆదదలకడక తమకశశటట

1292 RBE0658096
పపరర: సససదదరవవప తమకశశటట
తసడడ:డ శశనవవసరవవప
ఇసటట ననస:10-799/A
వయససస:37
లస: పప

100-91/23

భరస : ససదదరవవ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10/800
వయససస:32
లస: ససస స

1295 RBE1252527
పపరర: పవరశత వనమయల

తసడడ:డ పరసధదమయయ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-800
వయససస:29
లస: పప

భరస : నరసససహ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-801
వయససస:68
లస: ససస స
1303 RBE1253194
పపరర: పదక బతత
స ల

100-91/657

100-91/660

100-91/661

తసడడ:డ గయరవయయ గయసజ
ఇసటట ననస:10-802
వయససస:41
లస: పప
1312 RBE1720945
పపరర: ససతదరవమయయ గయసజజ

100-91/664

భరస : మసవసన బసడదరర
ఇసటట ననస:10-803
వయససస:28
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-89/818

1307 RBE1860121
పపరర: భవన బతతల

100-91/666

100-91/658

1299 RBE1252782
పపరర: అసకమక రవజ బతత
స ల

100-91/655

1302 RBE1252857
పపరర: ఆనవవయమక బతత
స ల

100-91/656

1305 RBE1352863
పపరర: ఏడడకకసడలల బతత
స ల

100-91/659

తసడడ:డ నరసససహ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-801
వయససస:49
లస: పప
100-82/220

1308 RBE1864511
పపరర: రమమష బతతల

100-89/819

భరస : రమమశ బతతల
ఇసటట ననస:10-801 ANJANAPURAM
వయససస:27
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ బతతల
ఇసటట ననస:10-801 ANJANAPURAM
వయససస:29
లస: పప

1310 RBE1252535
పపరర: వనసకట రవవప కకమమర

1311 RBE1252592
పపరర: పసదన దసటళ మక బతత
స ల

100-91/662

1313 RBE1474600
పపరర: అసకమక మసజల

1316 RBE1161520
పపరర: కకసడలరవవప తమకశశటట

1319 RBE1329102
పపరర: బబలకకషష రవవపరర
తసడడ:డ పపరష చసదడ రవవప రవవపరర
ఇసటట ననస:10-803
వయససస:32
లస: పప

100-91/663

భరస : రవసబబబయ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-802
వయససస:39
లస: ససస స
100-74/245

1314 RBE1720812
పపరర: వనసకనన బబబయ మసజల

100-91/665

తసడడ:డ నరసససహ మసజల
ఇసటట ననస:10-802/1
వయససస:47
లస: పప
100-89/820

తసడడ:డ నదగయయ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-803
వయససస:52
లస: పప
100-89/822

100-91/652

భరస : నరసససహ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-801
వయససస:68
లస: ససస స

భరస : వనసకనన బబబయ మసజల
ఇసటట ననస:10-802/1
వయససస:37
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకనన బబబయ మసజల
ఇసటట ననస:10-802/1
వయససస:21
లస: పప
1318 RBE1161702
పపరర: మలలళ శశరర బసడదరర

1304 RBE1352830
పపరర: నదగ దదవయ బతత
స ల

1296 RBE1252600
పపరర: వరమక బతత
స ల

తసడడ:డ పరసధదమయయ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-800
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయయ కకమమర
ఇసటట ననస:10-802
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ ఆసజననయయలల గయసజజ
ఇసటట ననస:10-802
వయససస:21
లస: పప
1315 RBE1720978
పపరర: చటట బబబయ మసజల

100-91/654

భరస : అచచ బబబయ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-801
వయససస:30
లస: ససస స

భరస : వనసకటటశశరరవవప
ఇసటట ననస:10-801
వయససస:49
లస: ససస స
1309 RBE1175877
పపరర: ఆసజననయయలల గయసజ

1301 RBE1329060
పపరర: అచచ బబబయ బతత
స ల

100-91/650

భరస : గగపయయ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-800
వయససస:69
లస: ససస స

తసడడ:డ నరసససహ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-801
వయససస:38
లస: పప

భరస : దసరవరరవవప బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-801
వయససస:31
లస: ససస స
1306 RBE2178275
పపరర: వనసకటమక బతత
స ల

100-91/651

భరస : పరసధదమయయ బతత
స ల
ఇసటట ననస:10-800
వయససస:47
లస: ససస స
100-89/817

1293 RBE0658104
పపరర: శశనవవసరవవప తమకశశటట
తసడడ:డ పపలళ యయ
ఇసటట ననస:10-799/A
వయససస:56
లస: పప

భరస : సససదద రవవప వనమయల
ఇసటట ననస:10-800
వయససస:31
లస: ససస స

100-91/653 1298 RBE1252733
1297 RBE1252709
పపరర: వనసకట కకటటశశర రవవప బతత
పపరర: పవరశతమక బతత
స ల
స ల

1300 RBE1329052
పపరర: అనసవవయమక బతత
స ల

100-91/649

1317 RBE1161538
పపరర: రమణ తమకశశటట

100-89/821

భరస : కకసడలరవవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-803
వయససస:46
లస: ససస స
100-89/823

1320 RBE1089508
పపరర: శవ కకషష తమకశశటట

100-91/667

తసడడ:డ కకసడలరవవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-803
వయససస:29
లస: పప
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1321 RBE1472406
పపరర: మలధవ తమకశశటట

100-91/668

భరస : ససవవ కకషష తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-803
వయససస:25
లస: ససస స
1324 RBE0993296
పపరర: వనసకటటసశరరళ బతత
స ల

100-89/825

తసడడ:డ చసదడయయ
ఇసటట ననస:10-804
వయససస:30
లస: పప
1327 RBE1745249
పపరర: భబగయ లకడక నసదదయల

100-89/826

100-91/673

100-91/674

తసడడ:డ శశనస
ఇసటట ననస:10-807
వయససస:46
లస: పప
1336 RBE1584291
పపరర: రవమలరవవప చటటటపప డ లల

100-85/246

తసడడ:డ సతయనదరవయణ చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:10-965
వయససస:44
లస: పప
1339 RBE1745348
పపరర: సవహహత చటటటపప డ లల
తసడడ:డ రవమలరవవప చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:10-965
వయససస:21
లస: ససస స
1342 RBE1172048
పపరర: రవజగశశర రవవప కససకలరరస
తసడడ:డ పడభబకర రవవప కససకలరరస
ఇసటట ననస:11/51
వయససస:40
లస: పప
1345 RBE1099911
పపరర: రజన బబ మకరరడడడ

తసడడ:డ పసరసబహదనర పపట
ఇసటట ననస:12-211
వయససస:22
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1326 RBE1253186
పపరర: అనసత లకడక బసడదరర

100-91/669

100-74/247

100-91/681

100-91/670

భరస : సససదసలల బసడదరర
ఇసటట ననస:10-804-3
వయససస:31
లస: ససస స

1328 LHL3937307
పపరర: ఏడడకకసడలల నసధదయల

100-91/671

1329 LHL3947504
పపరర: అఅజమక నసదదయల

100-91/672

భరస : ఏడడకకసడలల
ఇసటట ననస:10-805
వయససస:42
లస: ససస స

1331 RBE1864487
పపరర: రవణణ మకరకల

100-89/827

1332 RBE1864503
పపరర: శవ కకషష మకరకల

100-89/828

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మకరకల
ఇసటట ననస:10-805 ANJANAPURAM
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మకరకల
ఇసటట ననస:10-805 ANJANAPURAM
వయససస:27
లస: పప

1334 RBE1867738
పపరర: భవన తమకశశటట

1335 RBE1307462
పపరర: నదగగశశరరవవప చలలళ

100-91/675

భరస : శశనవవస రవవప తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-813 ANJANAPURAM
వయససస:34
లస: ససస స

తసడడ:డ గయరవయయ
ఇసటట ననస:10-844-1
వయససస:52
లస: పప

1337 RBE1475821
పపరర: సవశత చటటటపప డ లల

1338 RBE1720986
పపరర: సవశత చటటటపప డ లల

100-89/829

1340 RBE2514271
పపరర: నరసససహరవవప వనాడమయల

1343 RBE1661602
పపరర: గగపసచసద జకవక

1346 RBE2518058
పపరర: జయశవ సవయ కలమలర
నసబమరర
తసడడ:డ సససదద రవవప నసబమరర
ఇసటట ననస:12-11
వయససస:18
లస: పప
1349 RBE1807643
పపరర: హహసపసన బ షపక
భరస : సససదద వల షపక
ఇసటట ననస:12-303/1
వయససస:41
లస: ససస స

100-91/676

100-91/677

భరస : రవమలరవవప చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:10-965
వయససస:35
లస: ససస స
100-82/705

1341 RBE1159947
పపరర: ససధదకర బబబయ మసవల

100-74/246

తసడడ:డ రవమయయ మసవల
ఇసటట ననస:11-3
వయససస:43
లస: పప
100-91/680

తసడడ:డ ఐలయయ జకవక
ఇసటట ననస:11-67
వయససస:24
లస: పప

భరస : రవమ రవవప బబ మకరరడడ
ఇసటట ననస:11-142B
వయససస:38
లస: ససస స
1348 RBE1679695
పపరర: మహహసదడ పపట

1325 RBE0658112
పపరర: సససదసలల బసడదరర

తసడడ:డ పరరససరవమయయ వనాడమయల
ఇసటట ననస:10-4721
వయససస:35
లస: పప
100-91/679

100-82/221

భరస : బబన హర బబబయ బయరదగయసట
ఇసటట ననస:10-804
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : రవమలరవవప చటటటపప డ లల
ఇసటట ననస:10-965
వయససస:36
లస: ససస స
100-91/678

1323 RBE1454297
పపరర: పవతడ బయరదగయసట

భరస : నదగయయ తమకశశటట
ఇసటట ననస:10-803 ANJANAPURAM
వయససస:61
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటయయ
ఇసటట ననస:10-805
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ఏడడకకసడలల నసదదయల
ఇసటట ననస:10-805
వయససస:32
లస: పప
1333 RBE0850560
పపరర: శశనవవస దడరసగయల

100-89/824

తసడడ:డ బబల సససదసలల
ఇసటట ననస:10-804/3
వయససస:35
లస: పప

భరస : నదగ రవజ నసదదయల
ఇసటట ననస:10-805
వయససస:31
లస: ససస స
1330 RBE1442136
పపరర: వనసకటటసశరరళ నసదదయల

1322 RBE1864479
పపరర: వనసకయమక తమకశశటట

1344 RBE1115402
పపరర: శశనవవసవచదరర పవలపరరస

100-82/222

తసడడ:డ సప మలసగవచదరర పవలపరరస
ఇసటట ననస:11-106
వయససస:58
లస: పప
100-121/1128

1347 RBE1610872
పపరర: కసన
స రర పపట

100-89/830

తసడడ:డ పసరస బహదనర
ఇసటట ననస:12-211
వయససస:22
లస: ససస స
100-82/223

1350 RBE1807676
పపరర: రహహ మయననసవ షపక

100-82/224

తసడడ:డ సససదద వల షపక
ఇసటట ననస:12-303/1
వయససస:21
లస: ససస స
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1351 RBE1471564
పపరర: నదగమణణ యలలమలల

100-76/211

భరస : ఆసజననయయలల యలలమలల
ఇసటట ననస:13-51-1
వయససస:35
లస: ససస స
1354 RBE1676220
పపరర: మహలకడక చలలళ

100-76/213

100-91/682

100-90/689

100-90/690

100-91/685

100-91/686

తసడడ:డ వనసకయయ ససగరస
ఇసటట ననస:19-717
వయససస:28
లస: పప
1372 RBE1253244
పపరర: పసడయలసక రవణణ వర

తసడడ:డ రవమయయ దడవశశటట
ఇసటట ననస:22-73
వయససస:65
లస: పప

1361 RBE1953942
పపరర: శశవయ కకతస

1364 RBE0639492
పపరర: మమరర జలన

1367 RBE1944552
పపరర: నలకసఠ బబబయ

100-91/688

వయసస 01-01-2021 నటక

100-74/248

1359 RBE1218776
పపరర: సససదసలల మమకపప తతల

100-74/249

1362 RBE0253724
పపరర: వనసకటరరడడడ మసదపవటట

100-76/214

తసడడ:డ రవఘవరరడడడ
ఇసటట ననస:17-32
వయససస:50
లస: పప
100-90/691

1365 RBE1865195
పపరర: వనసకనన నరరససగ

100-89/832

తసడడ:డ నదరయయ నరరససగ
ఇసటట ననస:18-00
వయససస:50
లస: పప
100-90/692

1368 RBE1222876
పపరర: నజమయననసవ బబగస షపక

100-89/833

తసడడ:డ శశనస
ఇసటట ననస:18-205 ANJANAPURAM
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ మహమకద జలలన షపక
ఇసటట ననస:19-342
వయససస:28
లస: ససస స

1370 RBE0993403
పపరర: రవజగసశరరవప బ

1371 RBE1351188
పపరర: పసడయలసకరనవర

1373 RBE1253251
పపరర: ajaykumar

1376 RBE1807411
పపరర: రవమరరడడడ తదటటపరరస

100-89/834

100-91/687

భరస : ajaykumar
ఇసటట ననస:20-C
వయససస:29
లస: ససస స
100-91/689

1374 RBE2480036
పపరర: మసజల దడవశశటట

100-90/471

భరస : ససబబరవవప దడవశశటట
ఇసటట ననస:22-73
వయససస:46
లస: ససస స
100-90/693

తసడడ:డ రవమకకటట తదటటపరరస
ఇసటట ననస:22-123
వయససస:45
లస: పప

100-82/225 1379 RBE1996933
1378 RBE1996925
పపరర: వనసకట సతయనదరవయణ సవమయల
పపరర: లకడక పసడయ సవమయల

తసడడ:డ శరభయయ సవమయల
ఇసటట ననస:22-147
వయససస:38
లస: పప

100-91/684

తసడడ:డ baidyanathram
ఇసటట ననస:21-C
వయససస:40
లస: పప
100-91/251

1356 RBE1159970
పపరర: అరరణద కకటటట

తసడడ:డ మతస యయ
ఇసటట ననస:16-390
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ రవమరవప
ఇసటట ననస:20-A
వయససస:47
లస: పప

భరస : అజయ కలమలర
ఇసటట ననస:21-C
వయససస:29
లస: ససస స
1375 RBE2480044
పపరర: ససబబరవవప దడవశశటట

100-91/683

తసడడ:డ దడవదదనస
ఇసటట ననస:17-239
వయససస:32
లస: ససస స

భరస : దదనయయల కకమయక
ఇసటట ననస:18వయససస:52
లస: ససస స
1369 RBE0991498
పపరర: సలలకఅన ససగరస

1358 RBE1990084
పపరర: లకకక చలలళ

100-89/831

భరస : లకడక నదరవయణ కకటటట
ఇసటట ననస:16-37
వయససస:36
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదద రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:16-606
వయససస:20
లస: ససస స

భరస : సలలవపదదనన షబర షపక
ఇసటట ననస:17/114
వయససస:35
లస: ససస స
1366 RBE1253152
పపరర: లలలమక కకమయక

100-81/774

భరస : నరసససహ రవవప చలలళ
ఇసటట ననస:16-359/1
వయససస:33
లస: ససస స

తసడడ:డ సససదద రరడడడ కకతస
ఇసటట ననస:16-606
వయససస:21
లస: ససస స
1363 RBE1673862
పపరర: కమర జహ షపక

1355 RBE2523009
పపరర: రఫస షపక

1353 RBE1952100
పపరర: వనణయ గగపవల కకషష చటబటల
తసడడ:డ ససబబయయ చటబటల
ఇసటట ననస:15-129
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ బసదర సససదద షపక
ఇసటట ననస:15-A-3
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటసశరరలల
ఇసటట ననస:16-37
వయససస:41
లస: పప
1360 RBE1721703
పపరర: శవశవయ కకతస

100-76/212

తసడడ:డ ఆనసద బబబయ
ఇసటట ననస:14-205
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ నదగర రరడడడ చలలళ
ఇసటట ననస:15-179
వయససస:29
లస: ససస స
1357 RBE1165175
పపరర: లకడక నదరవయణ కకటటట

1352 RBE0719096
పపరర: సపజనయ పటబడ

1377 RBE1721711
పపరర: వనసకటటష బబ డడడ

100-90/694

తసడడ:డ మయకకసటట బబ డడడ
ఇసటట ననస:22-134
వయససస:31
లస: పప
100-82/226

భరస : వనసకట సతయనదరవయణ సవమయల
ఇసటట ననస:22-147
వయససస:33
లస: ససస స

1380 RBE1214402
పపరర: మసగమక బసడడ

100-91/690

భరస : వర భదసడడడ బసడడ
ఇసటట ననస:22/B
వయససస:34
లస: ససస స
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1381 RBE1474915
పపరర: నదరవయణరవవప నమన

100-82/227

1382 RBE1475854
పపరర: ససజయ కలమలర

100-91/693

1383 RBE1215772
పపరర: భబగయలకడక మయసదదడ

100-91/691

తసడడ:డ ఎన వ వ యస మమరరస నమన
ఇసటట ననస:22C RAILWAY COLANY
వయససస:63
లస: పప

తసడడ:డ నదనక బసద
ఇసటట ననస:22C RAILWAY COLANY NADIK
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయయ మయసదదడ
ఇసటట ననస:22/D
వయససస:29
లస: ససస స

1384 RBE1222926
పపరర: నరజ కలమలర

1385 RBE1215814
పపరర: చసదడమక మయసదదడ

100-91/692

100-90/695
1386 RBE1865658
పపరర: వనసకట రవమ సనరయ పడకవశ బబబయ
పవడడ
తసడడ:డ ఆదదయయ పవడడ
ఇసటట ననస:23-51
వయససస:47
లస: పప

100-90/697

1389 RBE1867522
పపరర: తడజశశ పవడడ

100-89/835

తసడడ:డ గరరరజ పడసవద
భరస : వనసకయయ మయసదదడ
ఇసటట ననస:22/D NADIKUDE RAIL CALANY ఇసటట ననస:22/D TIPE 1
వయససస:34
లస: పప
వయససస:53
లస: ససస స
1387 RBE1867456
పపరర: అరరణ పవడడ

100-90/696

1388 RBE1867480
పపరర: సనరయ తడజ పవడడ

100-90/698

భరస : వనసకట రవమ సనరయ పడకవశ బబబయ పవడడ
ఇసటట ననస:23-51
వయససస:42
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రవమ సనరయ పడకవశ బబబయ పవడడ
ఇసటట ననస:23-51
వయససస:24
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకట రవమ సనరయ పడకవశ బబబయ పవడడ
ఇసటట ననస:23-51
వయససస:26
లస: ససస స

1390 RBE2480234
పపరర: షపక షరవ

1391 RBE0468595
పపరర: వనసకవయలమక శవరవతడ

1392 RBE1159988
పపరర: వనలసగర రవజ దదసరర

100-91/508

భరస : షపక బషసర
ఇసటట ననస:23-74
వయససస:53
లస: ససస స
1393 RBE1159996
పపరర: రవణణ దదసరర

తసడడ:డ ఆసజననయయలల
ఇసటట ననస:23-141/A
వయససస:33
లస: ససస స
100-74/251

భరస : వనలసగర రవజ దదసరర
ఇసటట ననస:23/A
వయససస:35
లస: ససస స
1396 RBE1868009
పపరర: వనసకటటశశరరళ ఒరరస

100-91/696

100-82/230

100-91/698

తసడడ:డ భమల శసకర
ఇసటట ననస:26-E
వయససస:28
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-82/228

1400 RBE0857920
పపరర: నరగసదడ కలమలర వసటల

1403 RBE1953009
పపరర: వజయ దసరర కసపటట

100-91/701

1406 RBE1378075
పపరర: వనసకటటశశర రవవప నసబమరర

100-82/231

1409 RBE0993510
పపరర: భమల శసకర గవదడవవరరపలలళ
తసడడ:డ సనరవయ నదరవయణ మమరరస
ఇసటట ననస:26-E
వయససస:60
లస: పప

1398 RBE0393736
పపరర: చనన సససదదబ షపక

100-82/229

1401 RBE1952985
పపరర: గయరవయయ కసపటట

100-91/697

తసడడ:డ పససటయయ
ఇసటట ననస:24-B
వయససస:58
లస: పప
100-91/699

1404 RBE1384783
పపరర: కకసట ఫవర వరవశజ నలళ బబ తతల

100-91/700

తసడడ:డ సవశమ దదసస నలళ బబ తతల
ఇసటట ననస:25-D
వయససస:56
లస: పప
100-91/702

తసడడ:డ మహన రవవప
ఇసటట ననస:26/B
వయససస:41
లస: పప
100-89/836

100-91/695

భరస : కరరమయలళ
ఇసటట ననస:24-157
వయససస:32
లస: ససస స

తసడడ:డ గయరవయయ
ఇసటట ననస:24-B
వయససస:29
లస: ససస స

భరస : కకసట ఫవర వరవశజ నలళ బబ తతల
ఇసటట ననస:25-D
వయససస:45
లస: ససస స
1408 RBE0993502
పపరర: సనరయకలమలర గవడదపలళ

1397 RBE0391433
పపరర: వనసకటటశశరరళ వసటల

1395 RBE1214519
పపరర: నదగగసదడఎస అకరకనపఅల
భరస : రవమసవశమ అకకకనపఅల
ఇసటట ననస:23\F
వయససస:57
లస: ససస స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:24-157
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గయరవయయ
ఇసటట ననస:24-B
వయససస:28
లస: పప
1405 RBE1384791
పపరర: జజజన మణణ నలళ బబ తతల

100-91/694

తసడడ:డ నదగయయ వసటల
ఇసటట ననస:24-157
వయససస:58
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ
ఇసటట ననస:24-157
వయససస:33
లస: పప
1402 RBE1952993
పపరర: ససభబశ చసదడ బబ స కసపటట

1394 RBE1214451
పపరర: మలలళ సవరగ అకకకనపఅల

100-74/250

తసడడ:డ వనసకయయ దదసరర
ఇసటట ననస:23/A
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రవమసవశమ అకకకనపఅల
ఇసటట ననస:23/AF
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటయయ ఒరరస
ఇసటట ననస:24-103
వయససస:61
లస: పప
1399 RBE0672246
పపరర: నదగవరరజన బబబయ వసటల

100-76/215

1407 RBE1378083
పపరర: జజయత నసబమరర

100-91/703

భరస : వనసకటటశశర రవవప
ఇసటట ననస:26/B
వయససస:37
లస: ససస స
100-89/837

1410 RBE1384692
పపరర: ససభబష చసద మనద

100-91/704

తసడడ:డ నదతత రవస మనద
ఇసటట ననస:27/B-1
వయససస:35
లస: పప
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1411 RBE1351469
పపరర: లలవణయ పసడయల అయధదయ

100-91/705

తసడడ:డ శశనవవసరవవప అయధదయ
ఇసటట ననస:27/C
వయససస:26
లస: ససస స
1414 RBE1398099
పపరర: ధనలకడక అయధదయ

100-91/708

100-91/712

100-89/838

100-91/715

100-91/718

100-89/839

100-91/720

100-89/841

100-91/716

1427 RBE1214543
పపరర: కనయ కలమలరర కకసదబబ యన

1430 RBE0993445
పపరర: ఆదమ షవఫస గవదడవవరరపలలళ

1433 RBE1868041
పపరర: అరరణ గమడడపలళ

1436 RBE1352681
పపరర: ఉగసటట దడవ మనద

100-91/726

1439 RBE0631911
పపరర: నదగవజజతరకయ దదరవ

1419 RBE1398081
పపరర: నసదన కలమలర రగ

100-91/709

1422 RBE0631697
పపరర: మమమససయల బబ లలపల

100-91/714

1425 RBE1253087
పపరర: కవత దడవ

100-91/717

భరస : ససతతష కలమలర
ఇసటట ననస:28/H
వయససస:33
లస: ససస స
100-91/721

100-91/722
1428 RBE1214584
పపరర: పసదన గయరవయయ కకసదబబ యన

తసడడ:డ గయరవయయ కకసదబబ యన
ఇసటట ననస:44/C
వయససస:48
లస: పప
100-89/840

1431 RBE1214733
పపరర: రరజజశన బబగస గవదడవవరరపలళ

100-91/719

భరస : ఆదస షఫస గవదడవవరరపలళ
ఇసటట ననస:44 E
వయససస:27
లస: ససస స
100-91/723

1434 RBE0954694
పపరర: సజనద ఆరరగగలనస

100-91/724

తసడడ:డ ససగగవ రవవప ఆరరగగలనస
ఇసటట ననస:45/D
వయససస:34
లస: ససస స
100-91/729

భరస : మయరవరర లలల మనద
ఇసటట ననస:45F
వయససస:43
లస: ససస స

భరస : బబలచడననయయ
ఇసటట ననస:45/H RAILWAY QUARTERS
వయససస:55
లస: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 RBE1253079
పపరర: ససతతష కలమలర

100-91/711

తసడడ:డ కకమరయయ
ఇసటట ననస:28/C RAILWAY QUATERS
వయససస:65
లస: పప

భరస : మలళ యయ గమడడపలళ
ఇసటట ననస:45/A
వయససస:28
లస: ససస స

తసడడ:డ చటటటబబబయ కకరరకకసడ
ఇసటట ననస:45-E
వయససస:43
లస: పప
1438 RBE0631903
పపరర: అరరణద దదరవ

100-90/699

తసడడ:డ కరగస
ఇసటట ననస:44-E
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ రవమ మమరరస పసరరమలళళ
ఇసటట ననస:44,45-100-B
వయససస:33
లస: ససస స
1435 RBE0993395
పపరర: పపరష చసదడ రవవప కకరరకకసడ

1421 RBE1673854
పపరర: నలమ రవణణ సననధద

1416 RBE1352467
పపరర: రవసదదస కలహశహ

తసడడ:డ కమమళశవవరగ పవడపద రగ
ఇసటట ననస:27/C RAILWAY KALANI
వయససస:35
లస: పప

భరస : పసదన గయరవయయ కకసదబబ యన
ఇసటట ననస:44/C
వయససస:38
లస: ససస స

తసడడ:డ నననన సవహహబ
ఇసటట ననస:44-E
వయససస:48
లస: పప
1432 RBE1252899
పపరర: లకడక సపజనయ పసరరమలళళ

100-91/713

తసడడ:డ బడజ బహరర సససహ
ఇసటట ననస:28/H
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ అలళ భకర సయయద
ఇసటట ననస:31-E
వయససస:26
లస: ససస స
1429 RBE0993437
పపరర: అబయనల నభ కసడదల

1418 RBE1384809
పపరర: వకవశ కలమలర

100-91/707

తసడడ:డ ధన రవస కలషశహ
ఇసటట ననస:27/C-2
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ బబబయ రవవప సననధద
ఇసటట ననస:28B
వయససస:29
లస: ససస స

తసడడ:డ భయవననశశర పడసవద సవహ
ఇసటట ననస:28/H
వయససస:47
లస: పప
1426 RBE1353382
పపరర: యలససకన సయయద

100-91/710

తసడడ:డ శసకర మశశ
ఇసటట ననస:27/C-2
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ పసచమరవప
ఇసటట ననస:27-H
వయససస:44
లస: పప
1423 RBE1253061
పపరర: అరవసదకలమలర సవహ

1415 RBE1352442
పపరర: ఓస పడకవశ పసడడట

1413 RBE1352426
పపరర: రవకగశ కలమలర
తసడడ:డ కకశశర బసద
ఇసటట ననస:27/C
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ రవస బళ పసడడట
ఇసటట ననస:27/C-1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ రవమమ న తడఓటటయల
ఇసటట ననస:27/C-2
వయససస:30
లస: పప
1420 RBE0993411
పపరర: మననజ కలమలర ఎస

100-91/706

తసడడ:డ పసద సవసబయయ అయధదయ
ఇసటట ననస:27/C
వయససస:51
లస: పప

భరస : శశనవవసరవవప అయధదయ
ఇసటట ననస:27/C
వయససస:45
లస: ససస స
1417 RBE1352483
పపరర: యగరసదదర తడఓటటయల

1412 RBE1352327
పపరర: శశనవవసరవవప అయధదయ

1437 RBE0631770
పపరర: నదగబబలలజ చడననకకషళ దదరవ

100-91/725

తసడడ:డ బబలచడననయయ
ఇసటట ననస:45/H RAILWAY QUARTERS
వయససస:36
లస: పప
100-91/727

తసడడ:డ బబలచడననయయ
ఇసటట ననస:45/H RAILWAY QUARTERS
వయససస:32
లస: ససస స

1440 RBE0631788
పపరర: బబలచడననయయ దదరవ

100-91/728

తసడడ:డ చడననయయ
ఇసటట ననస:45/H RAILWAY QUATERS
వయససస:64
లస: పప
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1441 RBE1224146
పపరర: రమమష కకసడవటట

100-91/730

తసడడ:డ హనసమసతరవవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:50-3717
వయససస:29
లస: పప
1444 RBE1172055
పపరర: శశనవవస రవవప నమకల

100-91/733

100-91/736

1448 RBE1165241
పపరర: మసగమక పప టళ

100-82/232

100-91/739

1451 RBE0631804
పపరర: పదదక మళళతత

100-76/218

తసడడ:డ కకటయయ బయదడనటట
ఇసటట ననస:ANJANAPURAM
వయససస:38
లస: పప
1468 RBE1384676
పపరర: వశశ మనద
తసడడ:డ పడభయ దయలళ మనద
ఇసటట ననస:B TIPE QUTRAR
వయససస:31
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-91/740

100-76/216

100-91/742

100-89/842

1452 RBE0631754
పపరర: పవపవనదయక మళళతత

100-91/738

1460 RBE1224211
పపరర: సరగశశశర రవవప గయసడద

100-76/217

తసడడ:డ లకకయయ మలమడడ
ఇసటట ననస:238-1
వయససస:49
లస: పప
100-89/843

1458 RBE1313154
పపరర: సవయ శసకర హరరవరస

100-82/233

తసడడ:డ వశశశసశర రవవప హరరవరస
ఇసటట ననస:916
వయససస:27
లస: పప
100-91/252

1461 RBE1672906
పపరర: లకడక ఆససక

100-74/252

భరస : సవసబశవరవవప ఆససక
ఇసటట ననస:10542
వయససస:48
లస: ససస స

1463 RBE1221951
పపరర: శకలసతల దడవ అమర

100-83/1

భరస : కకసడద రరడడడ అమర
ఇసటట ననస:00
వయససస:38
లస: ససస స
100-91/741

1449 RBE1492891
పపరర: భవవన కకమరశశటట
తసడడ:డ తరపతయయ కకమరశశటట
ఇసటట ననస:119-12
వయససస:25
లస: ససస స

తసడడ:డ నదసరయయ గయసడద
ఇసటట ననస:10426
వయససస:60
లస: పప

తసడడ:డ చసదడశశఖర
ఇసటట ననస:40216
వయససస:27
లస: పప
1465 RBE1089524
పపరర: పవపయయ బయదడనటట

100-91/737

తసడడ:డ వనసకటబదదడ పప లలపవక
ఇసటట ననస:627-10-3
వయససస:29
లస: పప

భరస : శశహరర బతత
స ల
ఇసటట ననస:10398
వయససస:35
లస: ససస స
1462 RBE0994633
పపరర: కలమలర మమడడ

భరస : నరసససహరవవప పప టళ
ఇసటట ననస:117/37
వయససస:55
లస: ససస స

1455 LHL3874666
పపరర: రవ బబబయ మలమడడ

1457 RBE1061647
పపరర: శశధర పప లలపవక

100-89/646

100-91/735

1454 RBE1088765
పపరర: జజన బబగమ సయయద

1456 RBE1865351
పపరర: అచలక శవరవతడ
తసడడ:డ చనన కకటయయ శవరవతడ
ఇసటట ననస:594/A
వయససస:56
లస: పప

1446 RBE1165217
పపరర: సవవతడ పప టళ

తసడడ:డ మలన సససగ
ఇసటట ననస:132 RAILWAYQUATERS
వయససస:56
లస: పప

భరస : హహససపన సయయద
ఇసటట ననస:134-1
వయససస:34
లస: ససస స

100-90/700

100-91/732

భరస : పవపవనదయక
ఇసటట ననస:132 RAILWAYQUARTERS
వయససస:51
లస: ససస స

తసడడ:డ పవపవనదయక
ఇసటట ననస:132 RAILWAY QUATERS
వయససస:32
లస: ససస స

1459 RBE1328823
పపరర: అరరణ కలమలరర బతత
స ల

100-91/734

భరస : ససబబయయ పప టళ
ఇసటట ననస:117/37
వయససస:68
లస: ససస స

తసడడ:డ పవపవనదయక
ఇసటట ననస:132
వయససస:34
లస: ససస స
1453 RBE0631812
పపరర: సశరష లతద మళళతత

1445 RBE1165209
పపరర: వనసకయయ చరరమలమళళ

1443 RBE1224179
పపరర: హనసమసతతరవవ కకసడవటట
తసడడ:డ పపలళ యయ కకసడవటట
ఇసటట ననస:50-3717
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయయ చరరమలమళళ
ఇసటట ననస:117/37
వయససస:66
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయయ చరరమలమళళ
ఇసటట ననస:117/37
వయససస:37
లస: పప
1450 RBE0631796
పపరర: లలవవణదయ మళళతత

100-91/731

భరస : హనసమసతతరవవప కకసడవటట
ఇసటట ననస:50-3717
వయససస:45
లస: ససస స

తసడడ:డ అచచయయ నమకల
ఇసటట ననస:115/104
వయససస:46
లస: పప
1447 RBE1165225
పపరర: రవమకకషష చరరమలమళళ

1442 RBE1224161
పపరర: చసదడమక కకసడవటట

1464 RBE1222900
పపరర: అమరవనథ poddar

100-89/844

తసడడ:డ రమలకవసత PODDAR
ఇసటట ననస:A/1 RAILWAY COLANY
వయససస:33
లస: పప

100-73/1005 1467 RBE1454818
1466 RBE1453695
పపరర: వజయభబసకర రరడడడ చదగసటట
పపరర: దదననష రరడడ చదగసటట

100-89/845

తసడడ:డ అపసపరరడడడ చదగసటట
ఇసటట ననస:APPARTMENT NO:101
వయససస:64
లస: పప

తసడడ:డ వజయభబసకర రరడడడ చదగసటట
ఇసటట ననస:APPARTMENT NO:101
వయససస:35
లస: పప

1469 RBE1384817
పపరర: భబరత చచధరర

1470 RBE1436907
పపరర: రతడనశ కలమలర చచదరర

తసడడ:డ రవస నదథ చచధరర
ఇసటట ననస:B TIPE QUTRAR
వయససస:29
లస: పప

100-91/743

100-89/846

తసడడ:డ రవమపరర చచదరర
ఇసటట ననస:B TYPE RAILWAY COLONY
వయససస:49
లస: పప
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1471 RBE1384742
పపరర: వనసకట రమణ చరరమలమళ

100-91/746

భరస : నరసససహ రవవప చరరమలమళ
ఇసటట ననస:C-1 COLCNY
వయససస:28
లస: ససస స
1474 RBE1384841
పపరర: అరవసద కలమలర

100-91/747 1473 RBE1384684
1472 RBE1384759
పపరర: నరసససహ రవవప చరరమలమళళ
పపరర: పసకజ కలమలర

తసడడ:డ వనసకయయ చరరమలమళళ
ఇసటట ననస:C-1 COLCNY
వయససస:28
లస: పప
100-91/745

1475 RBE1474535
పపరర: జజయత వనలలపల

తసడడ:డ రమమశర పడసవద యలదడ
ఇసటట ననస:C TIPE QUTAR
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ శశనస వనలలపల
ఇసటట ననస:D NO 4-64
వయససస:24
లస: ససస స

100-89/847
1477 RBE1384643
పపరర: మహన కలమలర మలరవక
పపరస
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల మలరవక పపరస
ఇసటట ననస:DOOR NO :10-254,SBI LINE
వయససస:27
లస: పప

1478 RBE1854595
పపరర: కకసడ బబ దదళ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరళ బబ దదళ
ఇసటట ననస:durga bhavani colony
వయససస:30
లస: పప

1480 RBE1677129
పపరర: భబవనదరవయణ బటటటల

1481 RBE1540640
పపరర: లకడక పడవణ ఊటటకకరర

100-89/849

తసడడ:డ అపపరవవప బటటటల
ఇసటట ననస:H NO 10-386
వయససస:26
లస: పప
1483 RBE1167056
పపరర: వనసకటటశ జకక
తసడడ:డ ఏడడకకసడలల జకక
ఇసటట ననస:H-NO:11-54
వయససస:32
లస: పప
1486 RBE1099325
పపరర: ససగయణ చసతలగయసట

100-91/755

భరస : మహన రవవప చసతలగయసట
ఇసటట ననస:HOSANA MANDIR
వయససస:46
లస: ససస స
1489 RBE0956963
పపరర: బ వనసకవటరవవ బతత
స ల

100-91/751

తసడడ:డ ఏడడకకసదలల బతత
స ల
ఇసటట ననస:H,NO;9-833
వయససస:30
లస: పప
1492 RBE1425561
పపరర: రవ సవగర

తసడడ:డ సససదద సయయద
ఇసటట ననస:NEW
వయససస:30
లస: పప

100-89/848

భరస : శశనవవసరవవప అతతకకరర
ఇసటట ననస:H NO 10-4
వయససస:36
లస: ససస స
100-91/749

1482 RBE1540657
పపరర: జనదరరన ఊటటకకరర

100-91/750

తసడడ:డ అనసతరవమయయ ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:H NO 10-392
వయససస:25
లస: పప
100-91/753

1485 RBE1099317
పపరర: షవరగన ఏసజల చసతలగయసట

1488 RBE1099341
పపరర: మహన రవవప చసతలగయసట

100-91/756

తసడడ:డ మహన రవవప చసతలగయసట
ఇసటట ననస:HOSANA MANDIR
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ఏసయయ చసతలగయసట
ఇసటట ననస:HOSANA MANDIR
వయససస:58
లస: పప

1490 RBE1675776
పపరర: ఆనసద పససపపలలటట

1491 RBE1454743
పపరర: జలలన మహమకద

100-75/1059

1493 RBE1675016
పపరర: నరరసదడ బబబయ ఉపపలపవటట

1499 RBE1353366
పపరర: సపసదన పరకవల

100-91/754

100-91/757

100-89/850

తసడడ:డ మలబయ మహమకద
ఇసటట ననస:NARAYANAPURAM
వయససస:27
లస: పప
100-73/1007

1494 RBE1154665
పపరర: ససమసత చనమమళళ

100-89/852

తసడడ:డ అపసప రరడడ చనమమళళ
ఇసటట ననస:NEW
వయససస:29
లస: పప
100-91/759

తసడడ:డ శశసబ రరడడడ వననదన
ఇసటట ననస:NEW
వయససస:31
లస: పప
100-90/701

1479 RBE1161587
పపరర: పపశపవవత అతతకకరర

1487 RBE1099333
పపరర: కకషప ర కలమలర చసతలగయసట

1496 RBE1099200
పపరర: సససదద రరడడడ వననదన

వయసస 01-01-2021 నటక

100-75/1058

తసడడ:డ మహన రవవప చసతలగయసట
ఇసటట ననస:HOSANA MANDIR
వయససస:26
లస: ససస స

1495 RBE1094812
పపరర: హనఫ సయయద

100-91/758

100-91/748

తసడడ:డ నరరస రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:D.NO.9-502,NEAR FATIMAHOS
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససరయనదరవయణ పససపపలలటట
ఇసటట ననస:NARAYANAPURAM
వయససస:35
లస: పప
100-89/851

1476 RBE1352038
పపరర: రవజశశఖర రరడడడ భమరరడడడ

తసడడ:డ నదరవయణ రవవప నమన
ఇసటట ననస:HNO:22/C,NARAYANAPURAM
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ పసదన వనసకయయ
ఇసటట ననస:NEW
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చసదడ నదయక బబణదవత
ఇసటట ననస:new 1
వయససస:24
లస: పప

100-73/1006

1484 RBE1154707
పపరర: వజయ చసదడ నమన

తసడడ:డ సససదసలల సవగర
ఇసటట ననస:NEAR MANSHURSHAPET
వయససస:29
లస: పప

1498 RBE1677178
పపరర: నరసససహ నదయక బబణదవత

తసడడ:డ కపసల సససహ
ఇసటట ననస:C TIPE QUTAR
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ అనసత రవమయయ ఊటటకకరర
ఇసటట ననస:H NO 10-392
వయససస:23
లస: ససస స
100-91/752

100-91/744

1497 RBE1099291
పపరర: శశనవవస రవవప ఉలళ నరర

100-91/760

తసడడ:డ లకడక నదరవయణ ఉలళ నరర
ఇసటట ననస:NEW
వయససస:37
లస: పప
100-91/762

తసడడ:డ నరసయయ పరకవల
ఇసటట ననస:RAILWAY QUARTER 45/B TYP
వయససస:27
లస: ససస స

1500 RBE1351253
పపరర: రమయశశ బబ నస

100-91/763

భరస : పపరషచసదడరవవప బబ నస
ఇసటట ననస:RAILWAY QUARTERS 45/E
వయససస:35
లస: ససస స
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