దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-13
1
RBE1377887
పషరర: రరషష షషక

100-83/2

భరస : బషసర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:37
లఇ: ససస స
4
RBE1807809
పషరర: ససజనన యడడ
డ రర

100-91/2

తఇడడ:డ అబడహఇ యడడ
డ రర
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-90/472

10
RBE2480473
పషరర: దదననష కకమమర కరళఇగర

100-84/251

తఇడడ:డ చనత జన బభష సయనద
ఇఇటట ననఇ:1-213
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-89/651

భరస : వర బడహషఇ జయవరపవ
ఇఇటట ననఇ:2/20
వయససస:25
లఇ: ససస స
19
RBE0639526
పషరర: ఫరతమమ షషక

100-90/477

100-89/654

తఇడడ:డ మమరరయన మనడపరటట
ఇఇటట ననఇ:4-172/2
వయససస:73
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

8
RBE1641364
పషరర: శవ కకమమరర అలమడరర

11
RBE1312834
పషరర: సరమమమజనఇ మఇడడడ ఇ

14
RBE1454263
పషరర: అమర లఇగమష బబ డడడ

100-90/473

100-89/657

100-81/13

100-81/15

15
RBE1454776
పషరర: అమనన బ షషక

18
RBE1497148
పషరర: ననగరఇదడఎఇ వరశ

29
RBE1822121
పషరర: అపరర దనసరర
తఇడడ:డ చడననతకరససవలల
ఇఇటట ననఇ:5-5
వయససస:25
లఇ: ససస స

100-90/474

భరస : ననగబల మరర షషక
ఇఇటట ననఇ:1-212
వయససస:27
లఇ: ససస స

100-90/476

100-89/650

100-89/652

భరస : అఇకకరరడడడ వరశ
ఇఇటట ననఇ:2-98
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-89/653

21
RBE2523199
పషరర: వజయ లకడష కఇదసల

100-85/1067

భరస : కఇదసల శశనవరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:3-57
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-89/655

24
RBE1864594
పషరర: వనఇకనత నథద

100-89/656

తఇడడ:డ రమబలక నథద
ఇఇటట ననఇ:4-25
వయససస:59
లఇ: పవ
100-84/252

భరస : ససఇదర రరవవ యరమమల
ఇఇటట ననఇ:4-157
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-90/478

12
RBE1442052
పషరర: నబఇ బ షషక

17
RBE1641372
పషరర: మలడ కరరరరన రరవవ రరలడ

26
RBE2482743
పషరర: పరరశత యరమమల

100-83/218

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ వఇకరయలపరటట
ఇఇటట ననఇ:1-50
వయససస:19
లఇ: పవ

భరస : జలమన షషక
ఇఇటట ననఇ:1-275
వయససస:56
లఇ: ససస స

23
RBE1677103
పషరర: పషచచయన ఆలలటట

100-89/648

9
RBE2491769
పషరర: వఇశ వఇకరయలపరటట

భరస : వనఇకట లకడష నరసషఇహ రరవవ బబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:1-228
వయససస:61
లఇ: ససస స

20
RBE1470434
పషరర: ఆదదలకడష ననళఇ

100-91/1

తఇడడ:డ ఇశరశయల తతడడటట
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:70
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పషచచయన ఆలలటట
ఇఇటట ననఇ:4-00
వయససస:48
లఇ: పవ

భరస : అనల దడదదన
ఇఇటట ననఇ:4-85
వయససస:29
లఇ: ససస స
28
RBE1475847
పషరర: ఆదదలకడష మనడపరటట

6
RBE1454826
పషరర: ననగరతతఇ తతడడటట

100-89/647

భరస : పపద కనకయన ననళఇ
ఇఇటట ననఇ:3-26/B
వయససస:68
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగబల మరర షషక
ఇఇటట ననఇ:3-84
వయససస:25
లఇ: పవ
25
RBE1864685
పషరర: యయసమష దడదదన

5
RBE1454792
పషరర: మహహ బబ సయనద

తఇడడ:డ శశనవరస రరవవ రరలడ
ఇఇటట ననఇ:2-86
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : ననగమర యస షషక
ఇఇటట ననఇ:2-146
వయససస:33
లఇ: ససస స
22
RBE1454875
పషరర: ననగ బభషర షషక

తఇడడ:డ అబడహఇ
ఇఇటట ననఇ:1-00
వయససస:20
లఇ: పవ

భరస : లకడష గబరవయన మఇడడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:1-199/1
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-90/475

3
RBE1720994
పషరర: ససనల కకమమర కకఇడ

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవవ ననయక బభనవతత
ఇఇటట ననఇ:1-0
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : హరర పపరర చఇదడ రరవవ అలమడరర
ఇఇటట ననఇ:1-43
వయససస:31
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకశషర మమరరస కరళఇగర
ఇఇటట ననఇ:1-106
వయససస:19
లఇ: పవ

16
RBE1497163
పషరర: ననగ జజనత జయవరపవ

100-89/4

భరస : హససన అహమషద సయనద
ఇఇటట ననఇ:1-1
వయససస:38
లఇ: ససస స

7
RBE1307496
పషరర: జజన పషడమ కకమమర
మమరరరపపరరశఇ
తఇడడ:డ జజన రరజ
ఇఇటట ననఇ:1-25B
వయససస:50
లఇ: పవ

13
RBE1673847
పషరర: జరరనన సయనద

2
RBE1442045
పషరర: ససభభషషణణ బభనవతత

27
RBE1475813
పషరర: రమమదడవ మనడపరటట

100-89/658

భరస : మహహశ మనడపరటట
ఇఇటట ననఇ:4-172/2
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-89/659

30
RBE1532696
పషరర: మసరసన బ షషక

100-90/479

భరస : ససభభన షషక
ఇఇటట ననఇ:5-69
వయససస:73
లఇ: ససస స
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31
RBE1474931
పషరర: అనడరరధ సఇగరపవ

100-81/31

భరస : పపరరచఇదడరరవవ సఇగరపవ
ఇఇటట ననఇ:5-112
వయససస:24
లఇ: ససస స
34
RBE0303263
పషరర: పవషరషవత కనగరరర

100-81/33

100-90/480

38
RBE1921170
పషరర: పషతతడ పటభడ

100-84/253

41
RBE1864586
పషరర: మబణగ లకడష పరరశత

100-90/482

44
RBE1483551
పషరర: దయమణణ పషననతపవరరల
భరస : మతస యన పషననతపవరరల
ఇఇటట ననఇ:8-66/9
వయససస:53
లఇ: ససస స

46
RBE1483577
పషరర: రరఇబభబబ పషననతపవరరల

47
RBE1483585
పషరర: రవ పషననతపవరరల

100-89/665

తఇడడ:డ మతస యన పషననతపవరరల
ఇఇటట ననఇ:8-66/9
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:8-73
వయససస:22
లఇ: ససస స
52
RBE1864545
పషరర: మమరర మమచరడ

100-89/670

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ సరగర
ఇఇటట ననఇ:8-200
వయససస:22
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-90/235

100-89/662

42
RBE1865294
పషరర: శశనస నకర

100-90/481

తఇడడ:డ నరసయన నకర
ఇఇటట ననఇ:7-552
వయససస:23
లఇ: పవ
100-89/663

100-89/673

56
RBE1442011
పషరర: రహహమ షషక

100-89/666

59
RBE2482826
పషరర: బషసరర షషక
తఇడడ:డ జజన షషక
ఇఇటట ననఇ:8-207/1
వయససస:19
లఇ: పవ

100-89/664

48
RBE1483601
పషరర: అనత పషననతపవరరల

100-89/667

తఇడడ:డ మతస యన పషననతపవరరల
ఇఇటట ననఇ:8-66/9
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-90/483

51
RBE1864537
పషరర: సపదదసలక మమచరడ

100-89/669

తఇడడ:డ పపదద సపదదసలక మమచరడ
ఇఇటట ననఇ:8-101
వయససస:54
లఇ: పవ
100-89/671

54
RBE1497254
పషరర: సపదదనబ సయనద

100-89/672

భరస : సపదదన వల సయనద
ఇఇటట ననఇ:8-120
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-89/674

భరస : అబబదల వరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:8-168/1
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-90/485

45
RBE1483569
పషరర: మతస యన పషననతపవరరల
తఇడడ:డ నరసషఇహ పషననతపవరరల
ఇఇటట ననఇ:8-66/9
వయససస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటయన రమమవత
ఇఇటట ననఇ:8-109
వయససస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవరస రరవవ సరగర
ఇఇటట ననఇ:8-128
వయససస:20
లఇ: ససస స
58
RBE1673870
పషరర: శశనవరసస సరగర

53
RBE1454834
పషరర: చ నన రమమవత

100-81/35

39
RBE2479921
పషరర: సరయ వనఇకట ననరరయణ
చఇదదలక
తఇడడ:డ భభసరర రరవవ చఇదదలక
ఇఇటట ననఇ:7-242
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవరస దడవళడ
ఇఇటట ననఇ:8-97
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : సపదదసలక మమచరడ
ఇఇటట ననఇ:8-101
వయససస:43
లఇ: ససస స
55
RBE1864743
పషరర: భవరన సరగర

50
RBE1865542
పషరర: ససజన దడవళడ

36
RBE0672634
పషరర: హహమబఇదస కనగరరర

100-89/661

తఇడడ:డ మతస యన పషననతపవరరల
ఇఇటట ననఇ:8-66/9
వయససస:29
లఇ: పవ
100-89/668

100-91/253

తఇడడ:డ వశశననధఇ కనగరరర
ఇఇటట ననఇ:6-74
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : మబణగ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:7-389
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడష ననరరయణ చనరర వనలలషరర
ఇఇటట ననఇ:8-17
వయససస:57
లఇ: పవ

49
RBE1954023
పషరర: ససజనన బబ గగ వరపవ

100-81/34

తఇడడ:డ రరబహహన పటభడ
ఇఇటట ననఇ:6-213
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : తరరపతయన ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:7-312
వయససస:43
లఇ: ససస స
43
RBE0654020
పషరర: వర బడహష చనరర వనలలషరర

35
RBE0672147
పషరర: వశశననధఇ కనగరరర

33
RBE2491512
పషరర: రరకరశ కకమమర రరడడడ దనరరడడడ
తఇడడ:డ బడహషనఇద రరడడడ దనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:6-15
వయససస:19
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబ సషవర రరవవ కనగరరర
ఇఇటట ననఇ:6-74
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యలమఇద గరరకపరటట
ఇఇటట ననఇ:6-138
వయససస:23
లఇ: పవ
40
RBE2483717
పషరర: తరపతమష ఆవవల

100-89/660

తఇడడ:డ దఇరరయన పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:5-178
వయససస:28
లఇ: పవ

భరస : వశశననధఇ కనగరరర
ఇఇటట ననఇ:6-74
వయససస:48
లఇ: ససస స
37
RBE1540624
పషరర: నరరష గరరకపరటట

32
RBE1454891
పషరర: నరరఇదడ బభబబ పససపవలలటట

57
RBE1586569
పషరర: మసరసన బ షషక

100-90/484

భరస : సపదదన సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:8-177
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-91/254

60
RBE1497205
పషరర: సరమమమజనఇ కటటకకట

100-89/675

భరస : రరమమమరరస కటటకకట
ఇఇటట ననఇ:8-252
వయససస:58
లఇ: ససస స
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61
RBE1497262
పషరర: ఖరఖరరన బ సయనద

100-89/676

భరస : హసన బభబభ సయనద
ఇఇటట ననఇ:8-269
వయససస:23
లఇ: ససస స
64
RBE2518124
పషరర: వజయ వరరరణణ పపరరమమళళ

100-87/749

100-89/679

100-89/680

100-81/59

100-81/62

100-81/65

100-83/52

తఇడడ:డ జజనస సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-0
వయససస:46
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

74
RBE0959215
పషరర: హనసమఇత రరవవ వఇదనపవ

77
RBE1152628
పషరర: రరమయన ఊటడ

80
RBE0987729
పషరర: వరహబ షషక

83
RBE1285999
పషరర: వనఇకటటశశరరడ భమమమ

100-83/71

86
RBE1673680
పషరర: ననగ మలడ శశరర యరమల

100-81/60

89
RBE1523893
పషరర: లకకషదడవ బతత
స ల
భరస : నలమరరవవ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:29
లఇ: ససస స

100-87/672

72
RBE0828988
పషరర: కకరకకలమ శశనవరస రరవవ

100-81/55

75
RBE1909555
పషరర: వరగరన షరహహల షషక

100-81/61

తఇడడ:డ ఖమసషఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-0
వయససస:21
లఇ: పవ
100-81/63

78
RBE1397133
పషరర: నడరర హన షషక

100-81/64

భరస : భభషర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-83/50

81
RBE0988032
పషరర: మహబమబ మససదస

100-83/51

భరస : జజనస మససదస
ఇఇటట ననఇ:9
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-83/53

84
RBE0988529
పషరర: వనఇకటటశశరరడ పషనతఇశశటట

100-83/70

తఇడడ:డ కకటట వరయన
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:38
లఇ: పవ
100-83/72

భరస : లకడషననరరయణ యరమల
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-84/69

69
RBE1313329
పషరర: ననగరశశర రరవవ మశశటట

తఇడడ:డ వనఇకటభడమయన
ఇఇటట ననఇ:9వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట నరసయన భమమమ
ఇఇటట ననఇ:9
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పషచచయన ఉలడ గబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:44
లఇ: పవ
88
RBE1475094
పషరర: వరగరన ఖమసషఇ షషక

100-87/673

తఇడడ:డ అహషద ఖమన షషక
ఇఇటట ననఇ:9
వయససస:28
లఇ: పవ

భరస : రరజ జఇధననల
ఇఇటట ననఇ:9
వయససస:26
లఇ: ససస స
85
RBE1210061
పషరర: అలలకన ఉలడ గబఇట

71
RBE1912674
పషరర: శశనస పగడనల

100-86/759

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ మశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-667
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకయన ఊటడ
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమసషఇ షషక వరగరన
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:20
లఇ: పవ
82
RBE0988206
పషరర: శశవలడ జఇధననల

100-87/671

తఇడడ:డ వనఇకరటరరమయన వఇదనపవ
ఇఇటట ననఇ:9-0
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : ఖమసషఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-0
వయససస:40
లఇ: ససస స
79
RBE1743038
పషరర: షరహహల షషక వరగరన

68
RBE1313253
పషరర: సరరజ మశశటట

66
RBE2519205
పషరర: జజనత గరపగన
తఇడడ:డ హనసమఇతత రరవవ గరపగన
ఇఇటట ననఇ:8-330
వయససస:18
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ పగడనల
ఇఇటట ననఇ:8-827
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రరమయన వఇదనపవ
ఇఇటట ననఇ:9-0
వయససస:29
లఇ: పవ
76
RBE1909712
పషరర: వరగరన జజన బబగఇ షషక

100-89/678

భరస : వనఇకటటశశరరడ మశశటట
ఇఇటట ననఇ:8-667
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడయన మబశనఇ
ఇఇటట ననఇ:8-725
వయససస:92
లఇ: ససస స
73
RBE0957292
పషరర: హనసమఇత రరవవ వఇదనపవ

65
RBE1497171
పషరర: లకడష దనసరర

100-83/886
63
RBE2516227
పషరర: హరర వరర న కకమమర బబ గగ వరపవ

తఇడడ:డ నగరశశరరరవవ బబ గగ వరపవ
ఇఇటట ననఇ:8-272
వయససస:19
లఇ: పవ

భరస : సతనఇ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:8-324
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన సపదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:8-344
వయససస:26
లఇ: పవ
70
RBE1442037
పషరర: అఇతమష మబశనఇ

100-89/677

తఇడడ:డ మమలమల షషక
ఇఇటట ననఇ:8-269
వయససస:25
లఇ: పవ

భరస : పడసనత కకమమర పపరరమమళళ
ఇఇటట ననఇ:8-303
వయససస:21
లఇ: ససస స
67
RBE1454735
పషరర: షబబర షషక

62
RBE1864735
పషరర: బభజ షషక

87
RBE1860428
పషరర: నల రరవవ దడవళడ

100-83/73

తఇడడ:డ శశనస దడవళడ
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:21
లఇ: పవ
100-84/70

90
RBE1862119
పషరర: కకషరవనణణ వఇదనపవ

100-85/39

భరస : రరమమఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:9
వయససస:28
లఇ: ససస స
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91
RBE1384270
పషరర: లకడష ననరరయణ యరరమబల

100-85/40

తఇడడ:డ వజయకకమమర యరరమబల
ఇఇటట ననఇ:9వయససస:28
లఇ: పవ
94
RBE1475698
పషరర: వరగరన జజన బబగఇ షషక

100-87/677

100-88/692

100-81/253

100-84/507

100-81/506

100-83/665

100-81/509

100-81/67

107
RBE1223825
పషరర: వనఇకటటశశరరడ మలలడ ల

110
RBE0389858
పషరర: అబబదల షతకకర షపక బబ తనడ

100-81/505

116
RBE1977495
పషరర: శరరష కకమమరర తరరవఢడలమ

100-83/75

119
RBE1048835
పషరర: సరణన చడబయఇ

99
RBE1862606
పషరర: మహబమబ షషక

100-85/69

102
RBE1441807
పషరర: శశనవరస రరడడ దసరరగఇపపడడ

100-84/506

105
RBE1328914
పషరర: అనసశర గరనసగపఇట

100-88/693

తఇడడ:డ శశనవరస రరడడ గరనసగపఇట
ఇఇటట ననఇ:9-8
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-83/663

108
RBE1223833
పషరర: కకసర వనణణ కకమమర

100-83/664

భరస : ఓఇకరరఇ కరమమర
ఇఇటట ననఇ:9-8-22
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-81/507

111
RBE0631994
పషరర: శశనవరస రరవ అనసషటట

100-81/508

తఇడడ:డ చనత పవలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:39
లఇ: పవ

లఇ: పవ

113
RBE1313055
పషరర: బబ రరశ బభజ షషక

100-88/691

తఇడడ:డ వనఇకటపరష రరడడ దసరరగఇపపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-5-72
వయససస:45
లఇ: పవ

100-81/510

114
RBE1356592
పషరర: వజయ గరనసగపఇట

100-81/511

భరస : శశనవరస రరడడ గరనసగపఇట
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-83/74

భరస : కకశసట దనస కకలఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-09-01
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరమనమమరరస చడబయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-11
వయససస:34
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-81/254

తఇడడ:డ బబ రరశ షతకలర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యయససదనసస కకలఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-09-1
వయససస:46
లఇ: పవ
118
RBE1048793
పషరర: సషవర శశవరసస వ చడబయఇ

104
RBE0719864
పషరర: శవ పడసరద అటభడ

తఇడడ:డ ససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:49

భరస : అబబదల సలమఇ
ఇఇటట ననఇ:9-9
వయససస:34
లఇ: ససస స
115
RBE1977586
పషరర: కకశసట దనస కకలఇటట

101
RBE2170694
పషరర: యబననదనహహరరలన పపవషల

96
RBE1811132
పషరర: లకడష రరజరశశరర కరఇడడత

తఇడడ:డ సపదదన సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటశశరరరవవ మలలడ ల
ఇఇటట ననఇ:9-8-22
వయససస:78
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఓఇకరరఇ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-8-22
వయససస:31
లఇ: ససస స
112
RBE1311158
పషరర: మబఇతనజ బబగఇ షషక

100-81/66

తఇడడ:డ రరమలఇగరశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-7/2
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక
ఇఇటట ననఇ:9-8/7
వయససస:35
లఇ: పవ
109
RBE1223841
పషరర: వనఇకట రమణ కకమమర

98
RBE1944735
పషరర: రఇగ రరవవ ఉదర

100-85/68

తఇడడ:డ తరరమల రరవవ కరఇడడత
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : వజయకకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-2
వయససస:59
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరస రరడడడ దసరరగఇపపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-5-72
వయససస:37
లఇ: ససస స
106
RBE0449603
పషరర: వనఇకటటశశరరడ బతత
స ల

100-88/686

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ ఉదర
ఇఇటట ననఇ:9-1
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-2
వయససస:38
లఇ: ససస స
103
RBE1441815
పషరర: అనతన దసరరగఇపపడడ

95
RBE0993338
పషరర: చఇదడశశఖర బఇడడ

93
RBE1862143
పషరర: శవ కకమమర గబఇడన
తఇడడ:డ కకషర గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సపదదయన బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తరరమల రరవవ కరఇడడత
ఇఇటట ననఇ:9-00
వయససస:24
లఇ: పవ
100
LHL3915204
పషరర: ధనలకడష మమశశటట

100-85/67

తఇడడ:డ వనఇకటభడమయన
ఇఇటట ననఇ:9-0
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : వరగరన ఖమసషఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-0
వయససస:40
లఇ: ససస స
97
RBE1811157
పషరర: వజయ కరఇడడత

92
RBE1743772
పషరర: రరమమఇజననయబలక వ జర

117
RBE1475078
పషరర: షరకకర షషక బబ రరశ

100-84/71

భరస : షతకలర షషక బబ రరశ
ఇఇటట ననఇ:9-10, NARAYANAPURAM
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-83/76

తఇడడ:డ వనఇకట రరమనమమరరస చడబయఇ
ఇఇటట ననఇ:9-11
వయససస:30
లఇ: ససస స

120
RBE0393777
పషరర: వనఇకటనరసమష పరవససస

100-81/68

భరస : జజనకకరరమయన
ఇఇటట ననఇ:9-11/1
వయససస:74
లఇ: ససస స
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121
RBE0851998
పషరర: శశషతకకమమరర పరవససస

100-81/69

భరస : జయనరరసరర
ఇఇటట ననఇ:9-11/1
వయససస:50
లఇ: ససస స
124
LHL3915030
పషరర: రరజ మమరర గరళళమమడడ

100-81/71

100-81/74

తఇడడ:డ పపరర చఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-13/2
వయససస:37
లఇ: పవ
133
RBE1953611
పషరర: జజనతరషయ తడననపఅల

125
RBE0392126
పషరర: మహలకడష బబ గగ వరపవ

134
LHL3906369
పషరర: వదననసరగర గరళళమమడడ

136
RBE0391920
పషరర: ససబభబరతతఇ గరనసగబఇట

137
RBE0848218
పషరర: శశనవరససలక గరనసగబఇట

100-81/256

భరస : గరపరలకకషరయన గరనసగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-14
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవరససలక గరనసగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-14
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-81/261

143
RBE0672352
పషరర: హహరరమస లఇకన పపవషల

146
RBE0672840
పషరర: శశశల తనడజజ పపవషల

భరస : గరరర రరయల వర పడసరద కకటటకల
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : ససరరఇదడ ననధ
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:56
లఇ: ససస స

148
RBE1454859
పషరర: గరరర రరయల వర పడసరద
కకటటకల
తఇడడ:డ బభల శశరర కకటటకల
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:37
లఇ: పవ

149
RBE1679596
పషరర: లఖత ఎడడ
డ రర

వయసస 01-01-2021 నటక

100-89/682

తఇడడ:డ వజయ కకమమర ఎడడ
డ రర
ఇఇటట ననఇ:9-15-1
వయససస:22
లఇ: ససస స

100-83/77

100-81/79

135
RBE0391888
పషరర: రమమదడవ గరనసగబఇట

100-81/78

100-81/255

భరస : శశనవరససలక గరనసగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-14
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-81/257

138
RBE1610773
పషరర: సరయ లలఖ గరనసగబఇట

100-81/258

తఇడడ:డ శశనవరససలక గరనసగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-14
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-81/259

141
RBE0304022
పషరర: శరఇత పపవషల

100-81/260

భరస : ససధధరడ ఇర కన
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-81/262

తఇడడ:డ జజన లఇకన
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:57
లఇ: పవ
100-81/264

129
RBE0988511
పషరర: జజజనననఇదఇ గరళళమబడడ

132
RBE1943547
పషరర: కలమనణ సరయ మణణ కరఇతచనరర
తడననపలడ
తఇడడ:డ వనఇకట నరసషఇహ చనరర తడననపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-13/4
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజన లఇకన
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససఇదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:64
లఇ: పవ
145
RBE0672667
పషరర: ససననదనన కకటటకల

140
RBE0107219
పషరర: ససరరఇదడ ననధ పపవషల

100-81/73

100-81/77

తఇడడ:డ గరపరల కకషరయన గరనసగబఇట
ఇఇటట ననఇ:9-14
వయససస:50
లఇ: పవ
100-84/72

126
RBE0887232
పషరర: సరయననధ ఆఇబటట

తఇడడ:డ పడకరశరరవవ గరళళమమడడ
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:76
లఇ: పవ

131
RBE1240514
పషరర: జజనత బబ గగ వరపవ

తఇడడ:డ జజజనన నఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-13/A
వయససస:35
లఇ: పవ

142
RBE0672063
పషరర: వజయ కకమమర ఎడడ
డ రర

100-81/75

భరస : రరమకకషర బబ గగ వరపవ
ఇఇటట ననఇ:9-13/2
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-87/678

100-81/70

తఇడడ:డ శశనవరసస
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:29
లఇ: పవ

128
RBE2170686
పషరర: ఏ జర పడకరశన గరళళమమడడ

తఇడడ:డ వనఇకట నరసషఇహ చరర తడననపఅల
ఇఇటట ననఇ:9-13/4
వయససస:21
లఇ: ససస స

139
RBE1475276
పషరర: లకడష చరరషష గరనసగబఇట

100-81/72

భరస : జజజనననఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-81/76

123
LHL3914744
పషరర: శరఇతకకమమరర గరళళమమడడ
భరస : జజజనననఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : పపరర చఇదడ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరవఇదసలక ఉపవష
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:30
లఇ: పవ
130
RBE0390641
పషరర: రరమకకశషర బబ గగ వరపవ

100-81/56

భరస : రవ
ఇఇటట ననఇ:9/13
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజజనననఇదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-13
వయససస:36
లఇ: ససస స
127
RBE1206854
పషరర: వనఇకట రరవవ ఉపవష

122
RBE0449504
పషరర: నరసమష అమరడ పపడడ

144
RBE0672659
పషరర: కకటటశశరర పపవషల

100-81/263

భరస : హహరరమస లఇకన
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-81/265

147
RBE2170702
పషరర: ససధధర పపవషల

100-81/266

తఇడడ:డ జజన లఇకన
ఇఇటట ననఇ:9-15
వయససస:51
లఇ: పవ
100-75/1040

150
RBE0851915
పషరర: మమధసరర ననళఇ

100-81/267

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-15/1
వయససస:39
లఇ: ససస స
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151
RBE0391938
పషరర: మసడమమ బబగఇ ససఇదరగరరర

100-81/268

భరస : మహబమబ ససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:53
లఇ: ససస స
154
RBE0959595
పషరర: హరర పషరడసన పపవషల

100-81/271

100-81/274

100-89/683

100-83/78

100-81/280

100-81/283

164
RBE0887182
పషరర: రరమమఇజననయబలక ఏచ

167
RBE1311927
పషరర: ననహ దననయయలక owk

178
RBE1161496
పషరర: అరరణశశ పప శఇ
భరస : మధససడధన రరవవ పప శఇ
ఇఇటట ననఇ:9-18/1
వయససస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ హనరర పపరల సన పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:19
లఇ: ససస స

100-81/278

100-81/279
165
RBE1311901
పషరర: steven vijayananda kumar
owk
తఇడడ:డ జజరర యయసడరతతఇ OWK
ఇఇటట ననఇ:9-16-4
వయససస:60
లఇ: పవ

100-81/281

168
RBE1311935
పషరర: edna esther owk

100-81/282

171
RBE0392019
పషరర: రమమదడవ అనశశటట

100-81/284

176
RBE1166868
పషరర: సరయరరఇ పప శఇ

179
RBE0390609
పషరర: పవలమడరరవవ పప టటట మమరరస
తఇడడ:డ హనసమయన
ఇఇటట ననఇ:9-19
వయససస:47
లఇ: పవ

100-81/285

తఇడడ:డ పవలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:49
లఇ: ససస స
100-81/287

174
RBE0848408
పషరర: మకతతనఇజయరరడడడ ససఇకక

100-81/288

తఇడడ:డ సతనననరరయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-18
వయససస:35
లఇ: పవ
100-83/80

తఇడడ:డ మధససడధన రరవవ పప శఇ
ఇఇటట ననఇ:9-18/1
వయససస:28
లఇ: పవ
100-87/679

100-81/277

తఇడడ:డ మహహబమబ ససభభన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-16/1
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరశషఆ
ఇఇటట ననఇ:9-17/2
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మధససడధన రరవవ పగడనల
ఇఇటట ననఇ:9-18/1
వయససస:28
లఇ: ససస స

100-81/767

170
RBE0391953
పషరర: ససభదడమష అనశశటట

173
RBE0672121
పషరర: పవలడ యన అనశశటట

100-83/79

159
RBE2516789
పషరర: హనసక పపవషల

తఇడడ:డ steven vijayananda kumar OWK
ఇఇటట ననఇ:9-16-4
వయససస:29
లఇ: ససస స

172
RBE0392035
పషరర: రరధదక అనశశటట
భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-81/273

తఇడడ:డ steven vijayananda kumar OWK
ఇఇటట ననఇ:9-16-4
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : పవలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-17
వయససస:63
లఇ: ససస స

100-81/286

156
RBE1311596
పషరర: వనఇకట పపరర చఇదడరరవ చనత

100-81/276 162
161
RBE0390583
RBE1311265
పషరర: మహబమబ ససభభన ససఇదరగరరర
పషరర: మఇజర ఇలమహహ షషక

భరస : steven vijayananda kumar OWK
ఇఇటట ననఇ:9-16-4
వయససస:54
లఇ: ససస స

175
RBE1166850
పషరర: సరయరరఇ పగడనల

100-81/275

తఇడడ:డ వశశశశశర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-16/2
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ vali పఠరన
ఇఇటట ననఇ:9-16-4
వయససస:29
లఇ: పవ
169
RBE1311976
పషరర: లలత కకమమరర మటట మళర

158
RBE1313188
పషరర: లకడష తతలసష హరరవరఇ

100-81/270

తఇడడ:డ రరమకకటటసశర రరవవ చనత
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభలల షహహద
ఇఇటట ననఇ:9-16/1
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహబమబ ససభభన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-16/1
వయససస:24
లఇ: ససస స
166
RBE1311919
పషరర: నడరర పఠరన

100-81/272

భరస : వశశశశశర రరవవ హరరవరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బకకపత ననళఇ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:76
లఇ: పవ
163
RBE1574623
పషరర: ఫపదజ రఫత షషక

155
RBE0959603
పషరర: మమరర శరనమ కకమమరర పపవషల

153
RBE0801175
పషరర: కమలమష కకశసడరర
భరస : యహనడ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : హరర పషరడసన పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలక హరరవరఇ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:57
లఇ: పవ
160
RBE1436634
పషరర: సతనననరరయణ ననళఇ

100-81/269

తఇడడ:డ శరరశశశర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పస జర లఇకన పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-16
వయససస:56
లఇ: పవ
157
RBE1313121
పషరర: వశశశశశర రరవవ హరరవరఇ

152
RBE0672642
పషరర: దధపషకర లకడష హరరవరఇ

177
RBE1166884
పషరర: మధససడధన రరవవ పప శఇ

100-83/81

తఇడడ:డ కకటయన పప శఇ
ఇఇటట ననఇ:9-18/1
వయససస:52
లఇ: పవ
100-81/289

180
RBE0392076
పషరర: ససనత పప టటట మమరరస

100-81/290

భరస : పవలమడరరవవ పప టటట మమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-19
వయససస:40
లఇ: ససస స
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181
RBE0874453
పషరర: కకషరఇరరజ వరదరరజ

100-81/291

తఇడడ:డ వనఇకట రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-19
వయససస:36
లఇ: పవ
184
RBE0077545
పషరర: ససజనన దఇడడ

100-81/292

100-81/295

100-81/297

100-81/300

100-81/303

100-83/84

100-88/694

భరస : సపదదయన
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:79
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

194
RBE0392167
పషరర: పదనషవత మమశశటట

197
RBE0848424
పషరర: శశనస దడరఇగబల

200
RBE1858984
పషరర: సరయ కకమమర కకమరరసషటట

203
RBE0389908
పషరర: మమబబరరవవ పససమరరస

100-81/309

206
RBE1721117
పషరర: ఆఇజననయబలక నలడ బబ తతల

100-81/301

209
RBE2170736
పషరర: చఇదడశశఖర గబఇడన
తఇడడ:డ సపదదయన
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:51
లఇ: పవ

189
RBE0719500
పషరర: పడసరదరవవ పడతసపటట

100-81/296

192
LHL3907854
పషరర: శశనవరసరరవవ మమశశటట

100-81/299

195
LHL2663540
పషరర: శశనవరసరరవవ కఇదడవవ

100-81/302

తఇడడ:డ ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-23/1
వయససస:45
లఇ: పవ
100-81/304

198
RBE1737295
పషరర: గరపషరరజ దడరఇగబల

100-83/83

తఇడడ:డ శశనస దడరఇగబల
ఇఇటట ననఇ:9-23/1
వయససస:22
లఇ: పవ
100-81/305

201
RBE1721034
పషరర: సతష కకమమర కకమరసషటట

100-81/306

తఇడడ:డ తరరపతయన కకమరసషటట
ఇఇటట ననఇ:9-23-5
వయససస:22
లఇ: పవ
100-81/307

204
RBE0840538
పషరర: ససబభబరతతఇ పససమరరస

100-81/308

భరస : ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-24
వయససస:62
లఇ: ససస స
100-81/310

తఇడడ:డ రరమబలక నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:23
లఇ: పవ
100-81/312

100-81/294

తఇడడ:డ వరయన
ఇఇటట ననఇ:9-23
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-24
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకయన
ఇఇటట ననఇ:9-24
వయససస:34
లఇ: పవ
208
RBE2170728
పషరర: వనఇకటససబబమష గబఇడన

100-81/298

తఇడడ:డ తరరపతయన కకమరరసషటట
ఇఇటట ననఇ:9-23/5
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ తరరపతయన కకమరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-23/5
వయససస:25
లఇ: ససస స
205
RBE0841387
పషరర: వనఇకటటశశరరడ దనరడ

191
RBE0840520
పషరర: దననమష పడతసపరటట

186
RBE0840504
పషరర: వరలకడష దఇడడ

తఇడడ:డ జజనయన
ఇఇటట ననఇ:9-22
వయససస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ భమదడవయన
ఇఇటట ననఇ:9-23/1
వయససస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనస దడరఇగబల
ఇఇటట ననఇ:9-23/1
వయససస:24
లఇ: పవ
202
RBE1454586
పషరర: భవరన కకమరశశటట

100-84/73

భరస : ననగరశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-23
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-23/1
వయససస:48
లఇ: ససస స
199
RBE1743343
పషరర: రమమశ బభబబ దడరఇగబల

188
RBE1475490
పషరర: దదలర మద షషక

100-89/215

భరస : పపదదబభబయ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:70
లఇ: ససస స

భరస : పడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-22
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద వరయన
ఇఇటట ననఇ:9-23
వయససస:43
లఇ: పవ
196
RBE0392183
పషరర: కకమమరర దడరఇగబల

100-81/293

తఇడడ:డ బభజ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-22
వయససస:43
లఇ: పవ
193
RBE0390658
పషరర: ననగరశశరరరవవ మమశశటట

185
RBE0108761
పషరర: రరజజ శశధర బభబబ దఇడడ

183
RBE2003879
పషరర: కరమమశశరమష ససఇకక
భరస : సతనననరరయణ రరడడ ససఇకక
ఇఇటట ననఇ:9-19
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదదబభబయ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : వజయ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:34
లఇ: ససస స
190
RBE0719518
పషరర: వజయకకమమర పడతసపరటట

100-83/82

భరస : రరజరఇదడపస
డ రదస ఆడడపవ
ఇఇటట ననఇ:9-19
వయససస:79
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదబభబయ
ఇఇటట ననఇ:9-20
వయససస:33
లఇ: ససస స
187
RBE0887265
పషరర: రమణ కకమమరర పస

182
RBE1212133
పషరర: మమణణకనమష కకమబష

207
RBE2170710
పషరర: రరజజహహహమమవత గబఇడన

100-81/311

భరస : చఇదడశశఖర
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-81/313

210
RBE1454958
పషరర: వనఇకట సతన సరతశక గబఇడన

100-90/488

తఇడడ:డ చఇదడ శశఖర రరవవ గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:9-25
వయససస:25
లఇ: పవ
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211
RBE0719534
పషరర: రరజరష వరమళళ

100-81/314

తఇడడ:డ రరధనకకశషర మమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:33
లఇ: పవ
214
RBE0390682
పషరర: ససబడహషణనన చనరర తడననపఅల

212
RBE2170744
పషరర: ననరరయణమష వరమళళ
భరస : రరమయన
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:82
లఇ: ససస స

100-81/317

తఇడడ:డ బడహషయన
ఇఇటట ననఇ:9-26/1
వయససస:43
లఇ: పవ

215
RBE0392217
పషరర: శవ ననగ రరజనలకడష తడననపలడ

తఇడడ:డ ఆనఇదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-27
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ వరమళళ
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:26
లఇ: ససస స
223
RBE1165084
పషరర: పరరశతమష కకతనస

221
RBE2170769
పషరర: రమమదడవ వరమళళ

100-83/219

224
LHL2662799
పషరర: అనత సరఇదపలడ

227
RBE1943521
పషరర: లకడష కకతస

తఇడడ:డ ఉమ మహహశశర రరవవ గబరరఇదపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-29
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : చడననతకరశశర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-29/2
వయససస:48
లఇ: ససస స

229
RBE1862135
పషరర: శరశవణణ తమషశశటట

230
RBE1166934
పషరర: మబరళధర వనలకగమరర

100-85/70

భరస : రమమఇజననయబలక తమషశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-30-2
వయససస:28
లఇ: ససస స
232
RBE0393835
పషరర: పదషజ దనచడపలడ

100-81/331

భరస : మబరళధర
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-81/324

100-81/334

236
RBE0389973
పషరర: ననగరశశరరరవవ దనచడపలడ

100-81/326

239
RBE1212372
పషరర: లకడష మజర
భరస : శఇకర మజర
ఇఇటట ననఇ:9-33-3
వయససస:36
లఇ: ససస స

219
RBE1206813
పషరర: ననగ అమర శశశత వరమళళ

100-81/322

222
RBE2170777
పషరర: సరఇబశవరరవవ వరమళళ

100-81/325

225
RBE0887349
పషరర: వనఇకటటశశరరడ ఆవవల

100-81/327

తఇడడ:డ గరపయన
ఇఇటట ననఇ:9-29
వయససస:28
లఇ: పవ
100-81/329

228
RBE1859628
పషరర: గరయతడ పప నమమల

100-81/330

తఇడడ:డ దసరగ రరవవ పప నమమల
ఇఇటట ననఇ:9-29-4
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-83/220

231
RBE2004976
పషరర: శశ వలడ దనచడపలడ

100-74/232

తఇడడ:డ ససబభబ రరవవ దనచడపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-32
వయససస:19
లఇ: ససస స
100-81/332

234
RBE1640671
పషరర: తడజసషశన దనచడపలడ

100-81/333

తఇడడ:డ ససబబరరవవ డనచనపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-32
వయససస:22
లఇ: ససస స
100-81/335

తఇడడ:డ సతనననరరయణ దనచడపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:47
లఇ: పవ
100-81/337

100-81/319

తఇడడ:డ రరమయన
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతనననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-32
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవవ యకరల
ఇఇటట ననఇ:9-32
వయససస:22
లఇ: పవ
238
RBE0858100
పషరర: సఇధననరరణణ వనలకగమరర

233
RBE0672030
పషరర: వనఇకటససబభబరరవవ దనచడపలడ

216
RBE0392233
పషరర: వనఇకట నరసమష తడననపలడ

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ వరమళళ
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వజయ కకమమర వనలకగమరర
ఇఇటట ననఇ:9-31
వయససస:45
లఇ: పవ

భరస : ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-32
వయససస:43
లఇ: ససస స
235
RBE1721125
పషరర: సరయ ససమఇత యకరల

100-81/321

భరస : ఉమమమహహశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-29
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-81/328

100-81/316

భరస : బడహషయన
ఇఇటట ననఇ:9-26/1
వయససస:34
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : శశరరమబలక కకతనస
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:74
లఇ: ససస స
226
RBE1152644
పషరర: సఇదధప కకమమర గబరరఇదపలడ

100-81/318

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరవవ వరమళళ
ఇఇటట ననఇ:9-28
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-81/323

213
RBE2170751
పషరర: రరధనకకషరమమరరస వరమబళళ
తఇడడ:డ రరమయన
ఇఇటట ననఇ:9-26
వయససస:59
లఇ: పవ

భరస : ససబడహషణనన చనరర
ఇఇటట ననఇ:9-26/1
వయససస:39
లఇ: ససస స

100-81/320 218
217
LHL2663383
RBE1206797
పషరర: ఉమమమహహశశరరరవవ గబరరఇదపలడ
పషరర: వరన సషఇధడర రరణణ వరమళళ

220
RBE1206821
పషరర: వణ శరశవరణణ వరమళళ

100-81/315

237
RBE0393892
పషరర: లత దనచడపలడ

100-81/336

భరస : ననగరశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-33
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-83/221

240
RBE1721083
పషరర: లలకరశ దనచడపలడ

100-81/338

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవవ దనచడపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-33,near priyadharsani l
వయససస:20
లఇ: పవ

Page 10 of 56

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-13
241
RBE0887166
పషరర: వనఇకట ఓబబల రరడడడ పస

100-81/339

తఇడడ:డ అచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-35
వయససస:28
లఇ: పవ
244
RBE1105353
పషరర: సషఇధడజజ కనమరడ పపడడ

100-83/441

242
RBE0108720
పషరర: వ యస యస ససబబఇదడ
కనమరడ పపడడ
తఇడడ:డ ననగరశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-36
వయససస:32
లఇ: పవ

100-81/340

245
RBE0392266
పషరర: రమణ కకపషనరరస

100-81/342

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవవ గరఇధధ కనమరడ పపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-36
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ధరరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-36/1
వయససస:34
లఇ: ససస స

247
RBE1475565
పషరర: రవ కకమమర పప లలజ

248
RBE1475573
పషరర: వనఇకట లకడష పప లలజ

100-84/74

తఇడడ:డ కకషరమ చనరర పప లలజ
ఇఇటట ననఇ:9-36/1
వయససస:30
లఇ: పవ
250
RBE1152586
పషరర: వనఇకటటసశరరడ దనచడపలడ
తఇడడ:డ సరఇబయన దనచడపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-37
వయససస:27
లఇ: పవ
253
RBE1721059
పషరర: మణణకరఇత మదదశశటట

100-81/348

100-81/350

100-81/353

100-81/355

తఇడడ:డ ససరరష వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-38
వయససస:27
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

260
RBE1673706
పషరర: ననగమణణ కలరరకకల

263
RBE1311802
పషరర: భభరగ వ గశఇథద

100-81/358

266
RBE0723635
పషరర: ససరరష వనమబల

100-81/349

269
RBE0390021
పషరర: శశనవరస రరవవ మబలడ పరటట
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ మబలడ పరటట
ఇఇటట ననఇ:9-38/3
వయససస:44
లఇ: పవ

100-81/344

252
RBE0392308
పషరర: ససజజత లకడష మమడశశటట

100-81/347

255
RBE2521722
పషరర: సతష కకమమర మమడడశశటట

100-81/773

తఇడడ:డ మలడ ఖమరరరన రరవవ మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-37/1
వయససస:18
లఇ: పవ
100-81/351

258
RBE1115337
పషరర: అఇజ కలరరకకల

100-81/352

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరడ కలరరకకల
ఇఇటట ననఇ:9-37/2
వయససస:29
లఇ: పవ
100-84/76

261
RBE1115261
పషరర: లకడష పడసనత చదడళడ

100-81/354

భరస : శశనవరస రరవవ చదడళడ
ఇఇటట ననఇ:9-37-3
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-81/356

264
LHL3915303
పషరర: భభగనలత దడవరపలడ

100-81/357

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-38
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-81/359

తఇడడ:డ నరసషఇహ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-38
వయససస:53
లఇ: పవ
100-81/361

249
RBE0138081
పషరర: లకడష ససమ కకకరల

భరస : మలడ కరరరరన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-37/1
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకషననరరయణ గశఇథద
ఇఇటట ననఇ:9-37-3
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-38
వయససస:37
లఇ: ససస స
268
RBE1106385
పషరర: పవన కకమమర వనమబల

100-81/346

భరస : అఇజ కలరరకకల
ఇఇటట ననఇ:9-37/2
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయన చదడళడ
ఇఇటట ననఇ:9-37-3
వయససస:41
లఇ: పవ
265
LHL3915311
పషరర: అనతపపరర దడవరపలడ

257
RBE0672618
పషరర: ఇఇదదరమష కలరరకకల

100-81/343

భరస : వనఇకట సతనననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-37
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-37/2
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : రరజరష రరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-37/2
వయససస:28
లఇ: ససస స
262
RBE1115279
పషరర: శశనవరసరరవవ చదడళడ

100-84/75

తఇడడ:డ మలడ కరరరరన రరవవ మమడడసషటట
ఇఇటట ననఇ:9-37/1
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మననయన కకరరకకల
ఇఇటట ననఇ:9-37/2
వయససస:52
లఇ: పవ
259
RBE1859008
పషరర: పడమల రరమశశటట

254
RBE1807098
పషరర: మణణకఇఠ మమడడసషటట

246
RBE2170793
పషరర: వజయనరషల కనమరడ పపడడ
భరస : ననగరశశరరవవగరఇధధ
ఇఇటట ననఇ:9-36/1
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతనననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-37/1
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మలడ కరరరరన మదదశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-37/1
వయససస:20
లఇ: పవ
256
LHL3907789
పషరర: వనఇకటటశశరరడ కకరరకకల

251
RBE0390708
పషరర: మలడ కరరరరన రరవవ మమడడశశటట

100-81/341

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-36
వయససస:59
లఇ: పవ

భరస : రవ కకమమర పప లలజ
ఇఇటట ననఇ:9-36/1
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-81/345

243
RBE2170785
పషరర: ననగరశశరరరవవ కనమరడ పపడడ

267
RBE0956666
పషరర: రరజరఇదడ కకశశర వనమబల

100-81/360

తఇడడ:డ ససరరష వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-38
వయససస:28
లఇ: పవ
100-81/362

270
RBE1152826
పషరర: లకషయన మదదదకకఇటడ

100-83/442

తఇడడ:డ ననగయన మదదదకకఇటడ
ఇఇటట ననఇ:9-38-8
వయససస:38
లఇ: పవ

Page 11 of 56

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-13
271
RBE1152834
పషరర: శవ పరరశత మదదదకకఇటడ

100-83/443

భరస : లకషయన మదదదకకఇటడ
ఇఇటట ననఇ:9-38-8
వయససస:33
లఇ: ససస స

272
RBE0393926
పషరర: అరరణ మబలడ పరటట
భరస : శశనవరస రరవవ మబలడ పరటట
ఇఇటట ననఇ:9-39
వయససస:38
లఇ: ససస స

100-81/365 275
274
RBE0672022
RBE1958404
పషరర: వర రరఘవనఇదడ రరవవ ఇనమమళళ
పషరర: హరర బభబబ మబలమడ పరటట

తఇడడ:డ వజయ భభసరర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-39
వయససస:35
లఇ: పవ
277
RBE0887299
పషరర: అనసరరధ పస

100-81/367

100-81/369

100-83/666

తఇడడ:డ పరపరరరవవ షరబబ
ఇఇటట ననఇ:9-42
వయససస:29
లఇ: పవ
286
RBE0392480
పషరర: ననఇచనరమష పప నమమల

100-81/374

100-81/377

100-81/380

తఇడడ:డ రరఘవయన వలడ ఇభభటడ
ఇఇటట ననఇ:9-43/2
వయససస:78
లఇ: పవ
298
RBE2170801
పషరర: అమలఇగరశశరరరవవ వలడ ఇబబ టడ
తఇడడ:డ ననగరశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-43/2
వయససస:50
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-81/370

100-84/77

282
RBE1311562
పషరర: శవర లకడష లఘబమవరపవ

100-81/371

భరస : శశనవరసరరవవ లఘబమవరపవ
ఇఇటట ననఇ:9-42
వయససస:40
లఇ: ససస స

284
RBE0209379
పషరర: ససబభబ రరడడ గబఇటకల

285
RBE0390740
పషరర: పపద దసరరగరరవవ పప నమమల

100-81/372

287
RBE0392498
పషరర: వనఇకటటశశరమష పప నమమల

290
RBE0138255
పషరర: పరరశత గబఇటకల

293
LHL3915394
పషరర: లకషమష వలడ ఇబబ టడ

296
RBE1115295
పషరర: భభనసమమరరస వలడ ఇభభటడ

299
RBE1110519
పషరర: ననగమణణ వలడ ఇభభటడ

100-81/373

తఇడడ:డ తరరపతయన
ఇఇటట ననఇ:9-42/2
వయససస:50
లఇ: పవ
100-81/375

288
RBE0672154
పషరర: చన దసరరగరరవవ పప నమమల

100-81/376

తఇడడ:డ తరరపతయన
ఇఇటట ననఇ:9-42/2
వయససస:46
లఇ: పవ
100-81/378

291
RBE0138388
పషరర: అనసడరనమష గబఇటకల

100-81/379

భరస : కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-42/3
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-81/381

294
LHL3915402
పషరర: ననదమణణ వలడ ఇబబ టడ

100-81/382

భరస : అమరలఇగరశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-43/2
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-81/384

తఇడడ:డ ననగరశశరరరవవ వలడ ఇభభటడ
ఇఇటట ననఇ:9-43/2
వయససస:49
లఇ: పవ
100-81/386

279
RBE1945831
పషరర: భభరగ వ మమషపటట

తఇడడ:డ హనసమఇతరరవవ లఘబమవరపవ
ఇఇటట ననఇ:9-42
వయససస:47
లఇ: పవ

భరస : ననగరశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-43/2
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-81/383

100-81/366

తఇడడ:డ శశనవరసరరవవ మమషపటట
ఇఇటట ననఇ:9-41-1
వయససస:21
లఇ: పవ

భరస : ససబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-42/3
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : రరమకకటటశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-43
వయససస:57
లఇ: ససస స
295
RBE1115287
పషరర: ననగరసశరరరవవ వలడ ఇభభటడ

100-81/368

భరస : చనత దసరరగరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-42/2
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబబ రరడడడ గబఇటకల
ఇఇటట ననఇ:9-42/2
వయససస:20
లఇ: ససస స
292
LHL3915386
పషరర: బభలవనఇకటసరసశత

281
RBE1265280
పషరర: శశనవరసరరవవ లఘబమవరపవ

276
RBE0693143
పషరర: లమలమఅహమద సయనద
తఇడడ:డ పసరర అహమద
ఇఇటట ననఇ:9-40/1
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటట రరడడడ గబఇటకల
ఇఇటట ననఇ:9-42/2
వయససస:46
లఇ: పవ

భరస : పపదద దసరరగరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-42/2
వయససస:42
లఇ: ససస స
289
RBE1859354
పషరర: మమధసరర గబఇటకల

100-85/71

తఇడడ:డ పరరర సరరధద ఆచనరరనలక
ఇఇటట ననఇ:9-41
వయససస:51
లఇ: పవ

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:9-42
వయససస:53
లఇ: ససస స
283
RBE1106518
పషరర: మణణ కకశశర షరబబ

278
RBE0887307
పషరర: రవ కకమమర కర

100-81/364
273
RBE0672006
పషరర: వజయ భభసరర రరవవ ఇనమమలడ

తఇడడ:డ రరఘవయన
ఇఇటట ననఇ:9-39
వయససస:61
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవరస రరవవ మబలమడ పరటట
ఇఇటట ననఇ:9-39
వయససస:21
లఇ: పవ

భరస : రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-41
వయససస:48
లఇ: ససస స
280
RBE0392449
పషరర: కకటటశశరర వనమబల

100-81/363

297
RBE1859685
పషరర: ధన లకడష వలడ ఇ బబ టడ

100-81/385

భరస : భభనసమమరరస వలడ ఇ భభటడ
ఇఇటట ననఇ:9-43/2
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-83/667

భరస : అమర లఇగరశశర రరవవ వలడ ఇభభటడ
ఇఇటట ననఇ:9-43/2
వయససస:43
లఇ: ససస స

300
LHL3915345
పషరర: అనతపపరర మమతఇగర

100-81/387

భరస : పసలలసస
ఇఇటట ననఇ:9-44
వయససస:35
లఇ: ససస స
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301
RBE0392555
పషరర: భభరత మమతఇగర

100-81/388

తఇడడ:డ బభబబ
ఇఇటట ననఇ:9-44
వయససస:33
లఇ: ససస స
304
RBE0393975
పషరర: కకమమరర మమతఇగర

100-81/391

100-81/394

100-81/513

100-83/668

100-81/515

100-81/518

100-83/671

తఇడడ:డ బభలమజ ఉరరమ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:28
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

314
RBE0987976
పషరర: పషడయమఇకకణణ బదడరల

317
RBE1312610
పషరర: సరఇబయన ఇరడ

320
RBE2170827
పషరర: ససఇదరరరవవ వటటట పవ

323
RBE1675750
పషరర: ససహహఫరబభనన షషక

100-81/521

326
RBE0848655
పషరర: బభలమజ వవరరమ

100-83/669

329
RBE0390765
పషరర: వనఇకట రరమ కకటటశశరరరవవ
జజలమదద
తఇడడ:డ శశరరమ మమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-46/1
వయససస:66
లఇ: పవ

309
RBE0837732
పషరర: ఆషర బ షషక

100-81/512

312
RBE1954601
పషరర: రరజరష కకమమర ఆడడపవ

100-85/72

315
LHL3915295
పషరర: రతస మష వటటట పవ

100-81/514

భరస : వఇదనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-45/2
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-81/516

318
RBE1312636
పషరర: బడహషమమశశరర ఇరడ

100-81/517

భరస : సరఇబయన ఇరడ
ఇఇటట ననఇ:9-45/2
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-81/519

321
RBE1237057
పషరర: ఉమమదడవ దడనసవవకకఇదవ

100-83/670

భరస : భకఇ రరజ దడనసవవకకఇదవ
ఇఇటట ననఇ:9-45B-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-75/1039

324
RBE0394031
పషరర: లకడష వవరరమ

100-81/520

భరస : బభలమజ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-81/522

తఇడడ:డ వనఇకటభడమయన
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:52
లఇ: పవ
100-81/524

100-81/393

తఇడడ:డ రరజరఇదడపస
డ రద ఆడడపవ
ఇఇటట ననఇ:9-45
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సయనద జజన షషక
ఇఇటట ననఇ:9/46
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకట రరమ కకటటశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:53
లఇ: ససస స
328
RBE1206425
పషరర: సరయ కకరణ ఉరరమ

100-82/470

తఇడడ:డ వఇదనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-45/2
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రరజ దడనసవవకకఇదవ
ఇఇటట ననఇ:9-45B-1
వయససస:42
లఇ: పవ
325
RBE0840389
పషరర: మఇగ తనయమరర జజలమదద

311
RBE1946078
పషరర: ససభభషషణ రరవపరర

306
LHL3915352
పషరర: ససమత కటటకల

భరస : అబబదల నబ
ఇఇటట ననఇ:9-44E
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక ఇరడ
ఇఇటట ననఇ:9-45/2
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటయన తనళళళరర
ఇఇటట ననఇ:9-45/2
వయససస:29
లఇ: ససస స
322
RBE1237099
పషరర: భకఇ రరజ దడనసవవకకఇదవ

100-81/395

భరస : రవ కకమమర బదడరల
ఇఇటట ననఇ:9-45/1
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : ససఇదరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-45/2
వయససస:37
లఇ: ససస స
319
RBE1312669
పషరర: ననగరతతఇ తనళళళరర

308
RBE0393991
పషరర: పడశరఇత బతత
స ల

100-81/390

తఇడడ:డ కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-44/1
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : రరజరశ కకమమర రరవపరర
ఇఇటట ననఇ:9-45
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమమఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-45/1
వయససస:41
లఇ: పవ
316
RBE0840371
పషరర: సతనవత వటటట పవ

100-81/392

భరస : రతన రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-44/1
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : కరళదనసస
ఇఇటట ననఇ:9-45
వయససస:50
లఇ: ససస స
313
RBE0987943
పషరర: రవకకమమర బదడదల

305
RBE0837740
పషరర: అనతపపరర మమతఇగర

303
RBE2170819
పషరర: పసలలసస మమతఇగర
తఇడడ:డ ఏససదనసస
ఇఇటట ననఇ:9-44
వయససస:57
లఇ: పవ

భరస : బభబబ
ఇఇటట ననఇ:9-44
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-44/1
వయససస:49
లఇ: ససస స
310
RBE0392571
పషరర: లకడష తరరమలపపడడ

100-81/389

భరస : పసలలసస
ఇఇటట ననఇ:9-44
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : పసలలసస
ఇఇటట ననఇ:9-44
వయససస:37
లఇ: ససస స
307
LHL3915360
పషరర: చటట మష కటటకల

302
RBE0393959
పషరర: ససశల మమతఇగర

327
RBE1206391
పషరర: లలమవత ఉరరమ

100-81/523

భరస : వనఇకట రరమయన ఉరరమ
ఇఇటట ననఇ:9-46
వయససస:80
లఇ: ససస స
100-81/525

330
RBE0390096
పషరర: ససతయన జజసషస

100-81/526

తఇడడ:డ ఫకకరయన
ఇఇటట ననఇ:9-47
వయససస:65
లఇ: పవ
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331
RBE2170835
పషరర: వజయలకడష జజసషస

100-81/527

భరస : ససతయన
ఇఇటట ననఇ:9-47
వయససస:54
లఇ: ససస స
334
RBE2170843
పషరర: కకటటశశరమష ఊటటకలరర

తఇడడ:డ కకటటశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-48
వయససస:48
లఇ: పవ
100-81/530

భరస : కకటటశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-48
వయససస:69
లఇ: ససస స
337
RBE0392613
పషరర: రరకకషణమష యకరరల

100-81/532

భరస : వనఇకట ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-49
వయససస:61
లఇ: ససస స
340
RBE2170850
పషరర: ససజజత ఊటటకలరర

100-81/535

100-81/536

100-81/539

భరస : రమమష
ఇఇటట ననఇ:9-50
వయససస:38
లఇ: ససస స
100-81/545

355
RBE0108894
పషరర: రతనతకర రరవవ చటటటపప డ లక

100-81/548

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ దడవరపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:27
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-81/534
339
RBE1858802
పషరర: యకరల సరయ శశమన యకరల

100-81/533

341
RBE1441963
పషరర: వజయ యకరల

తఇడడ:డ యకరల నహహసవరర రరవవ యకరల
ఇఇటట ననఇ:9-49
వయససస:20
లఇ: పవ
100-89/684

344
RBE0390815
పషరర: ఖమశఇ మమన

347
RBE0078089
పషరర: శశశలజ చటటటపప డ లక

350
RBE0078444
పషరర: కవత చటటటపప డ లక

353
RBE0107177
పషరర: శశనవరసరరవవ చటటటపప డ లక

356
RBE0672014
పషరర: రరఘవరరవవ చటటటపప డ లక

100-81/537

359
RBE1223718
పషరర: వనఇకటటశశరరడ దడవలపలడ
తఇడడ:డ రరమయన దడవలపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:66
లఇ: పవ

100-90/489

345
RBE0848457
పషరర: తరరపతయన కకమరరశశటట

100-81/538

తఇడడ:డ తమషయన
ఇఇటట ననఇ:9-49/4
వయససస:47
లఇ: పవ
100-81/540

348
RBE0078188
పషరర: తతలసష దలలమ చటటటపప డ లక

100-81/541

భరస : బషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-50
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-81/543

351
RBE0138115
పషరర: కకట రరమ కకమమరర దడవరశశటట

100-81/544

భరస : వనఇకట శవ రరమ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:9-50/1
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-81/546

354
RBE0108282
పషరర: రమమష చటటటపప డ లక

100-81/547

తఇడడ:డ భషరషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-50/2
వయససస:45
లఇ: పవ
100-81/549

తఇడడ:డ భషరష రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-50/2
వయససస:49
లఇ: పవ
100-81/550

342
RBE1442110
పషరర: ననగరశశర రరవవ యకరల
తఇడడ:డ ససబభబరరవవ యకరల
ఇఇటట ననఇ:9-49
వయససస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ భషషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-50/2
వయససస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ భషషరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-50/2
వయససస:48
లఇ: పవ
358
RBE1313030
పషరర: రరమయన దడవరపలడ

338
RBE0394072
పషరర: సరసశతమష యకరల

భరస : రరఘవ రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-50
వయససస:45
లఇ: ససస స

352
RBE0390831
పషరర: వనఇకట శవ రరమ పడసరద
దడవరశశటట
తఇడడ:డ రరమ ససబబయన
ఇఇటట ననఇ:9-50/1
వయససస:47
లఇ: పవ

100-81/531

తఇడడ:డ గబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-49
వయససస:67
లఇ: పవ

భరస : రతత కరరరవ
ఇఇటట ననఇ:9-50
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-81/542

336
RBE0107755
పషరర: ససబభబరరవవ యకరల

తఇడడ:డ వనఇకట ససబడమణనఇ వపటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-48
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సపదదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-49/2
వయససస:68
లఇ: పవ

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-50
వయససస:44
లఇ: ససస స
349
RBE0078345
పషరర: సఇదన చటటటపప డ లక

100-83/672

భరస : ననగరశశర రరవవ యకరల
ఇఇటట ననఇ:9-49
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : కరశ
ఇఇటట ననఇ:9-49/1
వయససస:53
లఇ: ససస స
346
RBE0077743
పషరర: మధసలత చటటటపప డ లక

335
RBE1860394
పషరర: సరయ కకమమర వపటటకలరర

తఇడడ:డ ససబడమణనఇ వపటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-48
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : గబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-49
వయససస:86
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటససబడహషణనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-49
వయససస:42
లఇ: ససస స
343
RBE0303297
పషరర: సపదదనబ యయమన

100-81/528 333
100-81/529
332
LHL2663300
RBE1858364
పషరర: వనఇకటససబడహషణనఇ ఊటటకలరర
పషరర: యమమన సరసశత వపటటకలరర

357
RBE1574631
పషరర: వజయ లకడష కరటటక

100-83/673

భరస : వనఇకటభడవవ కరటటక
ఇఇటట ననఇ:9-50-2
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-83/674

360
RBE1223734
పషరర: సపదదన బ షషక

100-83/675

తఇడడ:డ గగసస షషక
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:26
లఇ: ససస స
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361
RBE1251453
పషరర: ససధనకర రరడడడ గరటట ఇ

100-83/676

తఇడడ:డ ఆఇజననయరరడడడ గరటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:28
లఇ: పవ
364
RBE1369496
పషరర: ననగరరణణ ఇఇడడ

100-81/552

100-81/554

100-83/678

100-81/559

100-81/560

100-81/563

100-81/566

తఇడడ:డ సపబభసషటయన
ఇఇటట ననఇ:9-55/1
వయససస:34
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

374
RBE1918622
పషరర: అబడహఇ లఇకన వనమబ

377
RBE0303396
పషరర: ఖమబష మబనతసర షషక

380
RBE0590612
పషరర: హయత షషక

383
RBE1436840
పషరర: శవ పరరశత కకమరరశశటట

100-81/569

386
RBE1978493
పషరర: కరరణ జలద

100-82/471

389
RBE1721026
పషరర: అబబదల గఫపర షషక
తఇడడ:డ ఇసరషయల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-55/1
వయససస:23
లఇ: పవ

369
RBE1992213
పషరర: ననగవనణణ అఇబవరపవ

100-81/556

100-81/558
372
RBE0303214
పషరర: శశ ధనలకడష సరరత దడవ మఇడడడ ఇ

375
RBE1918606
పషరర: బబబ పడసనతకకమమరర రరబభబ

100-83/679

తఇడడ:డ వకటరపరల రరబభబ
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-81/561

378
RBE0303503
పషరర: ఆషర షషక

100-81/562

భరస : ఇసరషయయలక
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-81/564

381
RBE0840439
పషరర: ససనత జరలద

100-81/565

భరస : సపబభసషటయన
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-81/567

384
RBE1439273
పషరర: మణణకఇఠ కటకఇ

100-81/568

తఇడడ:డ శఇకరరరరవవ కటకఇ
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:25
లఇ: పవ
100-81/570

భరస : కకరణ బభబబ జలద
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-81/572

100-81/553

భరస : ననగరశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశరరరవవ కకమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : ససధనకర కకమరరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:34
లఇ: ససస స
388
RBE0848200
పషరర: దదలప కననత జరలద

100-81/557

భరస : జజన బభషర
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:62
లఇ: ససస స
385
RBE1439281
పషరర: ససజజత కకమరరశశటట

371
RBE0302323
పషరర: ననగరశశరరరవవ మఇడడడ ఇ

366
RBE0137950
పషరర: అనతపపరర ఆతతకలరర

భరస : శవ శఇకర రరడడడ అఇబవరపవ
ఇఇటట ననఇ:9-52
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : అబబదల గఫపర
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబదల గఫపర
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:51
లఇ: పవ
382
RBE0848929
పషరర: మఇగమష అనతపవరరడడ

100-81/555

తఇడడ:డ వలయఇ ఇసరసక వనమబ
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సపబభసస ఇన జర
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:36
లఇ: పవ
379
RBE0589168
పషరర: జజన బభషర షషక

368
RBE1992197
పషరర: శవ శఇకర రరడడడ అఇబవరపవ

100-81/551

భరస : గబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-52
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:49
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట చలమయన దదడడ
ఇఇటట ననఇ:9-54
వయససస:86
లఇ: ససస స
376
RBE0107714
పషరర: కకరణ బభబబ జలద

100-81/57

తఇడడ:డ జయరరమ రరడడడ అఇబవరపవ
ఇఇటట ననఇ:9-52
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అహషద షషక
ఇఇటట ననఇ:9-53
వయససస:26
లఇ: పవ
373
RBE1221134
పషరర: పషచషచ దదడడ

365
RBE0723718
పషరర: నవన ఆచసకకరర

363
RBE1369298
పషరర: పవషష లల చకటట
భరస : హరరకకశషర
ఇఇటట ననఇ:9-51-1
వయససస:60
లఇ: ససస స

భరస : గబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9/52
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శఇకరయన
ఇఇటట ననఇ:9-52
వయససస:57
లఇ: పవ
370
RBE1212174
పషరర: గగస షషక

100-83/677

తఇడడ:డ అఇజ రరడడడ గరటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-51
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : అలలరర శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-51-1
వయససస:44
లఇ: ససస స
367
RBE0671305
పషరర: గబరవయన ఆతతకలరర

362
RBE1743434
పషరర: ననగ జజనత గరటట ఇ

387
RBE2170868
పషరర: సపబభసషటయన జరలద

100-81/571

తఇడడ:డ దడవదననఇ
ఇఇటట ననఇ:9-55
వయససస:63
లఇ: పవ
100-81/573

390
RBE1742881
పషరర: సరజద షషక

100-81/574

తఇడడ:డ ఇసరషయల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-55/1
వయససస:24
లఇ: ససస స
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391
RBE1743251
పషరర: సరజదన షషక

100-83/680

తఇడడ:డ ఇసరషయల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-55/1
వయససస:24
లఇ: ససస స
394
RBE0828848
పషరర: ననళఇ శశనవరస రరవవ

100-81/577

100-81/58

భరస : జజన సన అఇదసగబల
ఇఇటట ననఇ:9/57
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-81/581

398
LHL2662591
పషరర: ఆఇజననయబలక అనతపవరరడడడ

401
RBE0848937
పషరర: అఇజమష అనతపవరరడడ

100-85/41

తఇడడ:డ జమమశ అఇదసగబల
ఇఇటట ననఇ:9/57
వయససస:59
లఇ: పవ

404
RBE0840447
పషరర: అనతపపరర మష కకపషఇ

తఇడడ:డ లఇగమమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:41
లఇ: పవ

407
RBE2170876
పషరర: లఇగమమరరస పడడగరల

100-81/588

410
RBE0138016
పషరర: ననగలకడష చటటటపప డ లక

413
RBE0302307
పషరర: రఇగరరరడడడ కకటడ

తఇడడ:డ రరమచఇదడశశఖరవరపడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కరశవ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:58
లఇ: పవ

415
RBE1721075
పషరర: షతకలర బ షషక

416
RBE1991363
పషరర: వనఇకట శశనవరస చటటటపప డ లక

100-81/594

తఇడడ:డ జజన భభష షషక
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరలక చటటటపప డ లక
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:28
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-81/582

100-81/584

419
LHL3907144
పషరర: అశశక కకమమర కకల
తఇడడ:డ ససబభబరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-59/2
వయససస:58
లఇ: పవ

399
LHL2662609
పషరర: రరమయన అనతపవరరడడ

100-81/580

402
RBE1640655
పషరర: మణణకరఇత అనతపవరరడడ

100-81/583

405
LHL3914363
పషరర: సరరజనదడవ పడడగరల

100-81/585

భరస : లఇగమమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-81/587

408
RBE1436824
పషరర: సరరత కకమమరర పడడగల

100-89/685

భరస : వనఇకట శవ బడహష పడకరశ పడడగల
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-81/589

100-81/590
411
RBE0209437
పషరర: రరమచఇదడశశఖరవరపడసరదరరవవ
యలగరల
తఇడడ:డ హనసమయన
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:61
లఇ: పవ

100-81/592

414
RBE0302513
పషరర: వనఇకటటశశరరడ చటటటపప డ లక

100-81/593

తఇడడ:డ కరరమ శశటట
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:53
లఇ: పవ
100-81/595

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ చటటటపప డ లక
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:27
లఇ: పవ
100-88/696

100-88/695

తఇడడ:డ రరమయన అనతపవరరడడ
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-81/591

396
RBE1161793
పషరర: జయమష లకరర

తఇడడ:డ కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శవలఇగఇ
ఇఇటట ననఇ:9-58
వయససస:75
లఇ: పవ

భరస : పడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:54
లఇ: ససస స

418
RBE1161769
పషరర: వ శశనవరస చటటటపప డ లక

100-81/579

భరస : ససబడహషణనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-57/1
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-81/586

100-81/576

భరస : పప తతరరజ లకరర
ఇఇటట ననఇ:9-56/1
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : బభలయన
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:37
లఇ: ససస స

403
RBE1743889
పషరర: జజన సన అఇదసగబల

412
RBE0209643
పషరర: హనసమఇతరరవవ యలగరల

100-81/578

తఇడడ:డ గబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : రరమయన
ఇఇటట ననఇ:9-57
వయససస:35
లఇ: ససస స

409
LHL3914066
పషరర: తతలసమష యలగరల

395
RBE1206680
పషరర: హరరక పససపవలలటట

393
RBE0303313
పషరర: ఉషరరరణణ పససపవలలటట
భరస : పపదద వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-56
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపద వనఇకటటశశరరడ పససపవలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-56
వయససస:26
లఇ: ససస స

397
RBE1721042
పషరర: లడడయమష అఇదసగబల

406
RBE0107821
పషరర: వనఇకట శవ పడకరష పడడగల

100-81/575

తఇడడ:డ రరమకకశషరయన
ఇఇటట ననఇ:9-56
వయససస:53
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతనననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-56
వయససస:45
లఇ: పవ

400
LHL2664001
పషరర: ఈశశరమష అనతపవరరడడ

392
RBE0302265
పషరర: పపదద వనఇకటటశశరరడ పససపవలలటట

417
RBE1475367
పషరర: కకటటశశరర యలగరల

100-84/508

భరస : హనసమఇత రరవవ యలగరల
ఇఇటట ననఇ:9-59
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-81/596

420
LHL3914926
పషరర: కకషరకకమమరర కకలమ

100-81/597

భరస : అశశక కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-59/2
వయససస:48
లఇ: ససస స
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421
RBE1383991
పషరర: అజయ కకమమర రరడడ కకలమ

100-81/598

తఇడడ:డ ససబబ రరడడడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-59/2
వయససస:75
లఇ: పవ
424
RBE0989337
పషరర: శశవన కకల

100-83/682

100-81/602

100-83/683

100-81/607

100-81/610

100-81/613

100-81/616

భరస : బడడ సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-68
వయససస:45
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE0840462
పషరర: కమలమష కకమబష

437
RBE0655159
పషరర: రరఇ కకమమర కఇభఇపరటట

440
RBE0390856
పషరర: రరఘవరరవవ వఇకరయల

443
RBE1212315
పషరర: పడకరశ సషఇగ చఇదడ

100-81/618

446
RBE0209551
పషరర: వనఇకటటశశరరడ నలడ బబ తతల

100-81/608

449
RBE1061282
పషరర: రరహనన తనడ
తఇడడ:డ బడడసరహహబ తనడ
ఇఇటట ననఇ:9-68
వయససస:29
లఇ: ససస స

429
LHL3914223
పషరర: లకషవమష మమతఇగర

100-81/604

432
LHL2663854
పషరర: రరణణ కకమబష

100-81/606

435
RBE0887224
పషరర: షబభనన సయనద

100-81/609

భరస : మహమషద అబబదల సతనసర
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-81/611

438
RBE0137885
పషరర: రతస మష అరరకటట

100-81/612

భరస : నరరసష రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-66
వయససస:75
లఇ: ససస స
100-81/614

441
RBE0693309
పషరర: భభగనలకకష చటటటపప డ లల

100-81/615

భరస : పషదద కరశయన
ఇఇటట ననఇ:9-66/2
వయససస:57
లఇ: ససస స
100-83/684

444
RBE0143776
పషరర: అరరణన కరతనవతత

100-81/617

భరస : సరశమ ననయక
ఇఇటట ననఇ:9-67/A
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-81/619

తఇడడ:డ పపద వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-68
వయససస:53
లఇ: పవ
100-81/621

100-81/601

భరస : మరరయదనసస
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతనరరఇ సషఇగ చఇదడ
ఇఇటట ననఇ:9-67
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సప ఇల ననయక
ఇఇటట ననఇ:9-67/A
వయససస:43
లఇ: ససస స
448
RBE0392837
పషరర: సమమబన తఇడన

100-81/605

తఇడడ:డ రరఘవయన
ఇఇటట ననఇ:9-66/1
వయససస:47
లఇ: పవ

భరస : శశనవరస రరడడడ అలమడ
ఇఇటట ననఇ:9-67
వయససస:46
లఇ: ససస స
445
RBE0655639
పషరర: మబన ననయక కరతనవతత

431
RBE1221407
పషరర: జవ రతతఇ కకమబష

426
RBE1240704
పషరర: లకకతడశశర రరడడడ కకటడ

భరస : ఏససదనసస
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకశషర
ఇఇటట ననఇ:9-65
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : రరఘవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-66
వయససస:39
లఇ: ససస స
442
RBE1221084
పషరర: లకడష పదనషవత అలమడ

100-81/603

భరస : జవరతతఇ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:64
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-64
వయససస:46
లఇ: ససస స
439
RBE0303230
పషరర: పదనషవత వఇకరయల

428
LHL3914199
పషరర: ఏసమష కకమబష

100-83/681

తఇడడ:డ రఇగర రరడడడ కకటడ
ఇఇటట ననఇ:9-59/3
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఏసయన కకమబష
ఇఇటట ననఇ:9-61/A
వయససస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జవరతతఇ
ఇఇటట ననఇ:9-62
వయససస:37
లఇ: పవ
436
RBE0444653
పషరర: వజయలకడష కకఇభఇపరటట

100-81/600

భరస : మలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పకకర అహమషద
ఇఇటట ననఇ:9-61
వయససస:77
లఇ: పవ
433
LHL2663862
పషరర: మరరయదనసస కకమబష

425
RBE0840454
పషరర: పవషష కకటడ

423
RBE0990508
పషరర: గగతఇ కకల
తఇడడ:డ అశశక కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-59/2
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : రఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-59/3
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగ రరడడడ కకటడ
ఇఇటట ననఇ:9-59/3
వయససస:20
లఇ: పవ
430
RBE0990490
పషరర: మమలమల అహమషద

100-81/599

భరస : అజయ కకమమర రరడడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-59/2
వయససస:67
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అశశకర కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-59-2
వయససస:32
లఇ: ససస స
427
RBE1918630
పషరర: సరయ తడజ రరడడడ కకటడ

422
RBE1397109
పషరర: జయ లకడష కకలమ

447
RBE0390880
పషరర: గఇగరరజ నలబబ తతల

100-81/620

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-68
వయససస:33
లఇ: పవ
100-83/685

450
RBE0723908
పషరర: మణణదధప తతనదపవ

100-88/687

తఇడడ:డ శశనవరస రరవవ తతనదపవ
ఇఇటట ననఇ:9/68
వయససస:31
లఇ: పవ
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451
RBE0828905
పషరర: టభఇడన బబడడ సరహహబమ

100-81/622

తఇడడ:డ మహబమ
ఇఇటట ననఇ:9-68-1
వయససస:47
లఇ: పవ
454
RBE0580779
పషరర: రరమ కకషర మణణగఇడనడ

100-81/624

100-81/627

భరస : వనఇకయన బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:57
లఇ: ససస స
463
RBE0302281
పషరర: హనసమఇతరరవవ ఆతతకలరర
తఇడడ:డ రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-69/1
వయససస:53
లఇ: పవ
466
RBE0848366
పషరర: ననగరశశరరరవవ గబరశఇ

100-81/634

100-81/637

100-81/639

భరస : వనఇకటపపరరచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-72/1
వయససస:51
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

464
RBE0303198
పషరర: రమమదడవ ఆతతకలరర

467
RBE0848374
పషరర: వరయన గబరశఇ

470
RBE1523943
పషరర: కకశషరవనణణ గబఱఱ ఇ

473
RBE0392795
పషరర: కకషర కకమమరర కకతస

100-81/642

476
RBE0390906
పషరర: పడసననత కకమమర కకతనస

100-81/632

479
RBE1384197
పషరర: చనత లకషయన దడవళడ
తఇడడ:డ ఏడడకకఇడలక దడవళడ
ఇఇటట ననఇ:9-72-2
వయససస:40
లఇ: పవ

462
RBE0107953
పషరర: మణణకకషర కనగరరర

100-81/630

465
RBE0137687
పషరర: అనసడయమష చదడళళ

100-81/633

భరస : వనఇకయన
ఇఇటట ననఇ:9-70
వయససస:63
లఇ: ససస స
100-81/635

468
RBE0858076
పషరర: అనఇతలకడష అతస లలరర

100-81/636

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-70
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-84/509

471
RBE0840470
పషరర: వజయ అఇబటట

100-81/638

భరస : పప ల ఈశశర రరవవ అఇబటట
ఇఇటట ననఇ:9-70/2
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-81/640

474
RBE0719666
పషరర: అఇజమష నలబబ తతల

100-81/641

భరస : చడవటట కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-81/643

తఇడడ:డ వనఇకటటష
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:51
లఇ: పవ
100-81/644

100-81/629

తఇడడ:డ వశశననధఇ
ఇఇటట ననఇ:9-69/1
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : కకషర మమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:55
లఇ: పవ
478
RBE0840488
పషరర: బభలసరసశత చనత

100-89/681

భరస : వనఇకట ననగరశశర రరవవ గబఱఱ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-70
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భమపత రరయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-70/2
వయససస:61
లఇ: పవ
475
RBE0302349
పషరర: కకటటశశరరరవవ బబడనడ

461
RBE1454867
పషరర: కకరణ మనగఇడడ

459
RBE1807155
పషరర: పవన కలమనణ మణణగఇడడ
తఇడడ:డ రరమ కకషర మణణగఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-70
వయససస:72
లఇ: పవ

భరస : వరయన గబరశఇ
ఇఇటట ననఇ:9-70
వయససస:63
లఇ: ససస స
472
RBE0848382
పషరర: పప లలశశర రరవవ అఇబటట

100-81/628

భరస : హనసమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-69/2
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయన
ఇఇటట ననఇ:9-70
వయససస:35
లఇ: పవ
469
RBE1859560
పషరర: రరమ కకటమష గబరశఇ

458
RBE1106179
పషరర: పడసరద చలమడ

100-81/626

భరస : శశనవరస బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమకకషర మనగఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9/69
వయససస:27
లఇ: పవ
100-81/631

100-81/623

100-81/625 456
455
RBE0887216
RBE1106146
పషరర: లకడష దసరగ పషడయమఇక మనగఇడడ
పషరర: లకడష బతత
స ల

తఇడడ:డ గబరరననథఇ చలమడ
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:40
లఇ: పవ
100-83/687

453
RBE0304196
పషరర: ససభభషషణ మణణగఇడడ
భరస : రరమకకషర
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ కకషర మనగఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయన బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:40
లఇ: పవ
460
RBE1105270
పషరర: బసవమష బతత
స ల

100-83/686

తఇడడ:డ బడడసరహహబ తనఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-68/1
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటనరసయన
ఇఇటట ననఇ:9-69
వయససస:55
లఇ: పవ
457
RBE1106161
పషరర: శశనవరస రరవవ బతత
స ల

452
RBE1061217
పషరర: మహబమబ తనఇడ

477
RBE1106567
పషరర: వనఇకటటష బభబబ కకతస

100-83/688

తఇడడ:డ కకషర మమరరస కకతస
ఇఇటట ననఇ:9-72
వయససస:29
లఇ: పవ
100-81/646

480
LHL3914983
పషరర: ససజజత చడబయనఇ

100-81/645

భరస : వనఇకటరమణమమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-72/7
వయససస:55
లఇ: ససస స
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481
LHL3914538
పషరర: కకససమమఇబ సరశమ

100-81/647

భరస : ననగభమషణఇ
ఇఇటట ననఇ:9-73
వయససస:74
లఇ: ససస స
484
RBE0993239
పషరర: అఖల రరడడడ ఆకలరర

100-88/697

100-83/689

100-81/653

100-88/698

100-81/657

100-81/660

100-81/663

తఇడడ:డ కకఇడ మలడ
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:20
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

494
RBE2170892
పషరర: పప లలరమష లకరర

497
LHL2661361
పషరర: నరజ అఇబటట

500
LHL3914991
పషరర: ససజజత అఇబటట

503
RBE0848986
పషరర: తరరపతమష నలడ పప తతల

100-81/666

506
RBE1742873
పషరర: అవననశ రరడడడ తనటటపరరస

100-81/655

509
RBE2480481
పషరర: జమల షషక
భరస : రబబన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:23
లఇ: ససస స

100-81/652
489
LHL2662955
పషరర: వనఇకట రరమ సడరనపడకరష పరడడ

492
RBE2170884
పషరర: పప తతరరజ లకరర

100-81/654

495
RBE2170900
పషరర: ఎలడ యన లకరర

100-81/656

తఇడడ:డ నరసషఇహమబ
ఇఇటట ననఇ:9-79-1
వయససస:49
లఇ: పవ
100-81/658

498
LHL3906906
పషరర: యతరరజలక అఇబటట

100-81/659

తఇడడ:డ లకడ చయన
ఇఇటట ననఇ:9-81
వయససస:52
లఇ: పవ
100-81/661

501
RBE0800870
పషరర: శశనవరస రరడకడ తనటటపరరస

100-81/662

తఇడడ:డ అకకరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:51
లఇ: పవ
100-81/664

504
RBE1206789
పషరర: చనత శశనస నలడ బబ తతల

100-81/665

తఇడడ:డ పప లయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:37
లఇ: పవ
100-81/667

తఇడడ:డ శశనవరస రరడడడ తనటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:21
లఇ: పవ
100-81/669

100-81/651

తఇడడ:డ నరసషఇహమబ
ఇఇటట ననఇ:9-79
వయససస:54
లఇ: పవ

భరస : కకటపష
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవరస రరడడడ తనటటపరరస
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:23
లఇ: ససస స
508
RBE1859487
పషరర: వనఇకటయన మలడ

100-76/436

భరస : శశనవరస
ఇఇటట ననఇ:9-81
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరస రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:43
లఇ: ససస స
505
RBE1742857
పషరర: శశశత తనటటపరరస

491
RBE2517886
పషరర: సరశమ లకరర

486
LHL3914173
పషరర: ససబబమష నలబబ తత

తఇడడ:డ ఆదడయన
ఇఇటట ననఇ:9-78
వయససస:44
లఇ: పవ

భరస : యతరరజల
ఇఇటట ననఇ:9-81
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడ చయన
ఇఇటట ననఇ:9-81
వయససస:54
లఇ: పవ
502
RBE0801019
పషరర: నరషల తనటటపరరస

100-83/690

భరస : నరసషఇహమబ
ఇఇటట ననఇ:9-79/1
వయససస:66
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయన
ఇఇటట ననఇ:9-79-1
వయససస:73
లఇ: పవ
499
LHL3906914
పషరర: రవ శఇకర అఇబటట

488
RBE1212380
పషరర: శఇకర మజర

100-81/649

భరస : యగరయన
ఇఇటట ననఇ:9-77/2
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలడ యన లకరర
ఇఇటట ననఇ:9-79
వయససస:19
లఇ: పవ

భరస : ఏలడ యన లకరర
ఇఇటట ననఇ:9-79
వయససస:40
లఇ: ససస స
496
RBE2170918
పషరర: నరసషఇహమబ లకరర

100-81/650

తఇడడ:డ ననరరయణ మజర
ఇఇటట ననఇ:9-77-3
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరరమసడరనపడకరష
ఇఇటట ననఇ:9-78
వయససస:40
లఇ: ససస స
493
RBE1161785
పషరర: లకడష లకరర

485
LHL3914157
పషరర: తరరపతమష నలబబ తత

483
RBE0840496
పషరర: ధనలకడష చఇతన
భరస : వనఇకటసపదదయన
ఇఇటట ననఇ:9-73/1
వయససస:67
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయన
ఇఇటట ననఇ:9-77/2
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరవవ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9-77/3
వయససస:63
లఇ: పవ
490
RBE0719674
పషరర: అరరణ పరడడ

100-81/648

భరస : లఇగర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-73/1
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లఇగర రరడడడ ఆకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-76
వయససస:27
లఇ: ససస స
487
RBE1160498
పషరర: సతనననరరయణ ఆకకల

482
RBE0392746
పషరర: అరరణ ఆకలరర

507
RBE1859198
పషరర: శశరరమ నలడ బబ తతల

100-81/668

తఇడడ:డ పపదద శశనస నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:20
లఇ: పవ
100-83/222

510
RBE1864768
పషరర: అఇక రరవవ నలడ బబ తతల

100-89/686

తఇడడ:డ పపదద శశనస నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-83
వయససస:21
లఇ: పవ
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511
LHL3907045
పషరర: శశనస మఇడడ

100-81/670

తఇడడ:డ చనకకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-83/1
వయససస:47
లఇ: పవ
514
LHL3914835
పషరర: మఇగమష మలమడ

100-81/673

100-81/676

100-83/693

100-81/680

100-81/685

100-81/684

100-81/688

తఇడడ:డ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-85/1
వయససస:56
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

524
LHL3907292
పషరర: నరశఇహరరవవ మదదదకకఇటడ

527
LHL3907417
పషరర: ననగయన మదదదకకఇటడ

530
RBE1061381
పషరర: దసరగ మదదదకకఇటడ

533
RBE1240431
పషరర: శశరరమ మదదదకకఇటడ

100-81/691

536
RBE2170934
పషరర: సరఇబమష నలబబ తతల

100-81/681

539
RBE0394171
పషరర: బకవమష మలడ
భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-85/1
వయససస:32
లఇ: ససస స

519
RBE1161355
పషరర: తరపతమష నలడ బబ తతల

100-83/691

522
LHL3914165
పషరర: తరరపతమష నలబబ తత

100-81/679

525
LHL3914942
పషరర: ఈశశరమష మదదదకకఇటడ

100-81/682

భరస : నరసషఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-83/7
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-81/686

528
LHL3915048
పషరర: ననరరయణమష మదదదకకఇటడ

100-81/683

భరస : ననగయన
ఇఇటట ననఇ:9-83/8
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-83/692

531
RBE1640614
పషరర: లతఫ బ షషక

100-81/687

భరస : బడడ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-84
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-81/689

534
RBE0302174
పషరర: వనఇకయన నలడ బబ తతల

100-81/690

తఇడడ:డ అఇజయన
ఇఇటట ననఇ:9-85
వయససస:33
లఇ: పవ
100-81/692

భరస : చనఅఇజ
ఇఇటట ననఇ:9-85
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-81/693

100-81/675

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-83/4
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవరసరరవవ మదదదకకఇటడ
ఇఇటట ననఇ:9-84/1
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనత అఇజయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-85
వయససస:20
లఇ: ససస స
538
LHL3906112
పషరర: చన రరమబలక మలమడ

100-81/678

భరస : రరమకకషర మదదదకకఇటడ
ఇఇటట ననఇ:9-83/8
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-84/1
వయససస:43
లఇ: ససస స
535
RBE1859321
పషరర: వనఇకటమష నలడ బబ తతల

521
LHL3914140
పషరర: బబజర నలబబ తత

516
LHL3906088
పషరర: చన అఇజ నలబబ తతల

భరస : వనఇకయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-83/2
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-83-7
వయససస:67
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయన మదదదకకఇటడ
ఇఇటట ననఇ:9-83/8
వయససస:39
లఇ: పవ
532
LHL3914827
పషరర: వనఇకటరమణమష మదదదకకఇటడ

100-81/677

తఇడడ:డ ననగయన
ఇఇటట ననఇ:9-83/7
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగయన
ఇఇటట ననఇ:9-83-7
వయససస:47
లఇ: పవ
529
RBE1206763
పషరర: రరమకకషర మదదదకకఇటడ

518
RBE2170926
పషరర: కకటమష మఇడడ

100-81/672

తఇడడ:డ పప లయన
ఇఇటట ననఇ:9-83/2
వయససస:47
లఇ: పవ

భరస : చనశశనస
ఇఇటట ననఇ:9-83/3
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : పప లయన
ఇఇటట ననఇ:9-83/6
వయససస:84
లఇ: ససస స
526
LHL3907151
పషరర: శశనవరసరరవవ మదదదకకఇటడ

100-81/674

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-83/2
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : శశనస మఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-83-2
వయససస:33
లఇ: ససస స
523
LHL3914033
పషరర: కకఇడమష నలబబ తతల

515
RBE0719468
పషరర: నరసషఇహ సరశమ మదదదకకఇటడ

513
LHL3914041
పషరర: అఇజమష మలమడ
భరస : చనరరమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-83/1
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగయన
ఇఇటట ననఇ:9-83/1
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:9-83/2
వయససస:86
లఇ: పవ
520
RBE1860758
పషరర: కకటమష మఇడడ

100-81/671

తఇడడ:డ చన కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-83/1
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : కకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-83/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
517
LHL3906500
పషరర: నలబబ తతలపప లయన

512
LHL3907052
పషరర: కకఇడలక మఇడడ

537
RBE0989410
పషరర: రరమననమషచ నలడ బబ తతల

100-83/694

భరస : వనఇకయన
ఇఇటట ననఇ:9-85
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-81/694

540
RBE1161728
పషరర: వనఇకటటసశరరడ మలమడ

100-88/699

తఇడడ:డ చన రరమబలక మలమడ
ఇఇటట ననఇ:9-85-1
వయససస:35
లఇ: పవ
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541
RBE0303768
పషరర: చనవనఇకటరమణమష
నలబబ తతల
భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-85/2
వయససస:42
లఇ: ససస స

100-81/695

544
RBE1166363
పషరర: కకటటశశర రరవవ నలడ బబ తతల

100-83/696

542
RBE1858588
పషరర: గరపయన నలడ బబ తతల
తఇడడ:డ శశనస నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-85-2
వయససస:26
లఇ: పవ
545
RBE0209213
పషరర: గరవఇదస నలబబ తతల

తఇడడ:డ పపదద శశనవరస రరవవ నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-85-6
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనసమయన
ఇఇటట ననఇ:9-86
వయససస:38
లఇ: పవ

547
RBE2170942
పషరర: హనసమయన నలబబ తతల

548
RBE2170959
పషరర: అఇకమష నలబబ తతల

100-81/699

తఇడడ:డ పపదపషరయన
ఇఇటట ననఇ:9-86
వయససస:75
లఇ: పవ
550
RBE1161348
పషరర: ఆఇజననయబలక నలడ బబ తతల

100-83/698

100-81/703

554
RBE1160894
పషరర: బబలడ యన నలడ బబ తతల

100-75/1041

557
RBE0138172
పషరర: వనఇకటమష నలబబ తతల
భరస : బభబమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-89
వయససస:46
లఇ: ససస స

559
RBE1110550
పషరర: భభనడపడవలడ క చడపపరర

560
RBE0137547
పషరర: పప లమష నలబబ తతల

100-83/699

తఇడడ:డ ససబభబరరవవ చడపపరర
ఇఇటట ననఇ:9-89
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరవఇదస నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-91
వయససస:20
లఇ: పవ
565
RBE0394197
పషరర: గరవఇదమష పరలవరయ

తఇడడ:డ అఇకరళళళ
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:50
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

563
RBE1858695
పషరర: దధపషస రరడక కకల

100-81/710

566
RBE2170967
పషరర: రరజశశఖరరరడడడ పరలకవరయ

100-81/701

569
RBE0209627
పషరర: గఇగరరజ ఆవవల
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:32
లఇ: పవ

100-81/698

549
RBE1161330
పషరర: గఇగమష నలడ బబ తతల

100-83/697

552
RBE0137430
పషరర: చనఅఅకమష నలబబ తతల

100-81/702

భరస : గరవఇదస
ఇఇటట ననఇ:9-86/4
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-87/680

555
RBE0137505
పషరర: అఇకమష నలబబ తతల

100-81/704

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-88
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-81/705

558
RBE1859479
పషరర: పపదద తరరపతయన నలడ బబ తతల

100-81/706

తఇడడ:డ వరయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-89
వయససస:21
లఇ: పవ
100-81/707

561
RBE1161835
పషరర: మరరయమష నలడ బబ తతల

100-88/700

భరస : గఇగయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-90
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-81/709

564
RBE1223783
పషరర: వరదయన నలడ బబ తతల

100-83/700

తఇడడ:డ బబ డయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-92-1
వయససస:31
లఇ: పవ
100-81/711

తఇడడ:డ రరమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-94
వయససస:51
లఇ: పవ
100-81/713

546
RBE0390922
పషరర: కకటపష నలబబ తతల

తలడ : ఆఇజననయబలక నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-86/1
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరశవ రరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:9-92
వయససస:24
లఇ: ససస స

భరస : రరజశశఖరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-94
వయససస:40
లఇ: ససస స
568
RBE0209601
పషరర: వనఇకటటశశరరడ ఆవవల

100-81/700

భరస : కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-90
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-81/708

100-83/695

తఇడడ:డ హనసమయన
ఇఇటట ననఇ:9-86
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనసమయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-87
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట కకటటశశర రరవవ బమరరల
ఇఇటట ననఇ:9-88/2
వయససస:30
లఇ: పవ

562
RBE1859420
పషరర: సరయ నలడ బబ తతల

100-81/697

భరస : దసరరబబలలడ డడ
ఇఇటట ననఇ:9-86/3
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనవయన
ఇఇటట ననఇ:9-87
వయససస:43
లఇ: పవ
556
RBE1854579
పషరర: సతష బమరరల

551
RBE0138032
పషరర: అఇజమష నలబబ తతల

543
RBE1161363
పషరర: శశనస నలడ బబ తతల
తఇడడ:డ హనసమయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-85/2
వయససస:41
లఇ: పవ

భరస : హనసమయన
ఇఇటట ననఇ:9-86/1
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హనసమయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-86/1
వయససస:36
లఇ: పవ
553
RBE1311240
పషరర: బబలడ యన నలడ బబ తతల

100-81/696

567
RBE0138057
పషరర: బబ డమష ఆవవల

100-81/712

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-81/714

570
RBE1807205
పషరర: తరరపఠమష అవవల

100-81/715

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ అవవల
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:23
లఇ: ససస స
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571
RBE1858653
పషరర: తరరపతయన అవవల

100-81/716

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ అవవల
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:30
లఇ: పవ
574
RBE1436741
పషరర: పడశరఇత యరరగన

100-89/687

100-81/718

100-81/721

100-88/703

100-81/725

100-84/510

100-81/728

తఇడడ:డ కకటయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:23
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

584
RBE1161777
పషరర: వనఇకటమష ఆవవల

587
RBE0390955
పషరర: చరఇజవ ఆవవల

590
RBE1161710
పషరర: తరరపతమష ఆవవల

593
RBE1396960
పషరర: రరజరష అఇకకశఇ

100-81/731

596
RBE1807114
పషరర: రమణమష నలడ బబ తతల

100-88/704

599
RBE1859149
పషరర: రమమష నలడ బబ తతల
తఇడడ:డ బబ డయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:21
లఇ: పవ

579
RBE1312883
పషరర: ననగబలక ఆవవల

100-81/720

582
RBE1992270
పషరర: సరమమమజనమష దదఇడడటట

100-81/723

585
LHL3907029
పషరర: పపదనరసషఇహఇఆవవల

100-81/724

తఇడడ:డ అఇకరళళళ
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:65
లఇ: పవ
100-81/726

588
RBE1311257
పషరర: తరరపటమష ఆవవల

100-81/727

భరస : చరఇజవ
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-88/705

591
RBE1854256
పషరర: అఇజమష నలడ బబ తతల

100-75/1042

తఇడడ:డ చడవటట కకటయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-81/729

594
RBE1396994
పషరర: గఇగయన నలడ బబ తతల

100-81/730

తఇడడ:డ పవలడ యన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:30
లఇ: పవ
100-81/732

భరస : చడవటట కకటయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-81/734

100-81/717

భరస : రరమకకషర
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:71
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరజ అఇకకశఇ
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పప లయన ఓబబలక
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:33
లఇ: పవ
598
RBE1858786
పషరర: అబడహమ నలడ బబ తతల

100-81/722

భరస : చరఇజవ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బబ డయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:27
లఇ: పవ
595
RBE1397026
పషరర: మలమడ ఓబబలక

581
RBE1807254
పషరర: ననగబలక అవవల

576
RBE0208975
పషరర: ననగరరజ ఆవవల

తఇడడ:డ చనత నరసషఇహ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపద నరసషఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపద నరసషఇహహలక ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:22
లఇ: పవ
592
RBE1206698
పషరర: ఏససరరజ నలడ బబ తతల

100-81/719

భరస : ననగరరజ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : పపదనరసషఇహమబ
ఇఇటట ననఇ:9-97
వయససస:59
లఇ: ససస స
589
RBE1945930
పషరర: సరయ బభబబ ఆవవల

578
RBE1312826
పషరర: చన నరసషఇహఇ ఆవవల

100-88/702

తఇడడ:డ అఇకరళళళ
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరసషఇహ అవవల
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చన నరసషఇహ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:33
లఇ: పవ
586
RBE0137489
పషరర: వనఇకటమష ఆవవల

100-89/688

తఇడడ:డ అఇకరళళళ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:61
లఇ: పవ

భరస : ననగబలక అవవల
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:24
లఇ: ససస స
583
RBE1161751
పషరర: ననగరరజ ఆవవల

575
RBE1436774
పషరర: సపదదనరరవవ యరరగన

573
RBE1161744
పషరర: తరపతమష ఆవవల
భరస : తరపతయన ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరవవ గగడ యరరగన
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:29
లఇ: పవ

భరస : చననరసషఇహమబ
ఇఇటట ననఇ:9-96
వయససస:52
లఇ: ససస స
580
RBE1807247
పషరర: దసరగ మష అవవల

100-88/701

భరస : గఇగరరజ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటరరవవ గగడ యరరగన
ఇఇటట ననఇ:9-95
వయససస:25
లఇ: ససస స
577
RBE0848994
పషరర: చనకకటమష ఆవవల

572
RBE1161736
పషరర: అఇకమష ఆవవల

597
RBE1858471
పషరర: దసరగ యన నలడ బబ తతల

100-81/733

తఇడడ:డ చడవటట కకటయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:25
లఇ: పవ
100-81/735

600
RBE1161405
పషరర: గఇగయన నలడ బబ తతల

100-83/701

తఇడడ:డ పవలడ యన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:31
లఇ: పవ
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601
RBE1161413
పషరర: కకటటశశరర నలడ బబ తతల

100-83/702

భరస : గఇగయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:32
లఇ: ససస స
604
RBE1161819
పషరర: గరవఇదమష నలడ బబ తతల

100-88/706

100-89/689

100-81/745

100-81/738

100-81/741

100-81/747

100-83/705

భరస : వనఇకటటశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:64
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

614
LHL3907268
పషరర: పషచచయన మలమడ

617
RBE0138099
పషరర: కకటటశశరర ఆవవల

620
RBE1397034
పషరర: తరరపతమష ఆవవల

623
RBE2171023
పషరర: శశనస నలబబ తతల

100-81/750

626
RBE2171049
పషరర: నరసమష నలబబ తతల

100-81/739

629
RBE1992312
పషరర: రజయ ససలమసన మమన
తఇడడ:డ జమమలకదధదన మమన
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:35
లఇ: ససస స

609
RBE0209304
పషరర: చడవటట కకటయన నలబబ తతల

100-81/744

612
RBE2170991
పషరర: యరశకకటమష నలబబ తతల

100-81/737

615
RBE0137562
పషరర: లకడష మలమడ

100-81/740

భరస : పషచచయన
ఇఇటట ననఇ:9-98/3
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-81/742

618
RBE0693150
పషరర: బభలకకటట అవవల

100-81/743

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-98/4
వయససస:52
లఇ: పవ
100-81/748

621
RBE2171015
పషరర: పపదలకషమష ఆవవల

100-81/749

భరస : బభలకకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-99
వయససస:54
లఇ: ససస స
100-81/752

624
RBE2171031
పషరర: పవలడ యన నలబబ తతల

100-81/753

తఇడడ:డ చనవనఇకటటశ
ఇఇటట ననఇ:9-99-1
వయససస:59
లఇ: పవ
100-81/751

భరస : పవలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-99/3
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-81/80

100-88/708

భరస : బబ డయన
ఇఇటట ననఇ:9-98/2
వయససస:60
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఓబబలక
ఇఇటట ననఇ:9-99-1
వయససస:46
లఇ: పవ

భరస : భమసరశమ
ఇఇటట ననఇ:9-99/3
వయససస:50
లఇ: ససస స
628
RBE0394247
పషరర: ననగరఇదడమష తడలకకకటడ

100-81/746

భరస : ఆఇజననయబలక ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-99
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభలకకటట ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-99
వయససస:29
లఇ: పవ
625
RBE0138222
పషరర: బబజర నలబబ తతల

611
RBE2170983
పషరర: బబ డయన నలబబ తతల

606
RBE1162577
పషరర: ఆఇజననయబలక నలడ బబ తతల

తఇడడ:డ చనపషరయన
ఇఇటట ననఇ:9-98-1
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : గఇగయన
ఇఇటట ననఇ:9-98/4
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : శశనస నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-99
వయససస:38
లఇ: ససస స
622
RBE1161397
పషరర: ఆఇజననయబలక ఆవవల

100-81/736

తఇడడ:డ కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-98/3
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభలకకటట
ఇఇటట ననఇ:9-98/4
వయససస:37
లఇ: పవ
619
RBE1221175
పషరర: అఇజమష నలడ బబ తతల

608
RBE2170975
పషరర: వనఇకటరమణమష నలబబ తతల

100-83/704

తఇడడ:డ చడవటట కకటయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనపషరయన
ఇఇటట ననఇ:9-98-1
వయససస:62
లఇ: పవ

భరస : చనపషరయన
ఇఇటట ననఇ:9-98/2
వయససస:74
లఇ: ససస స
616
LHL3907243
పషరర: గఇగయన ఆవవల

100-88/707

భరస : చడవటటకకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-98/1
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : వరదయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98-1
వయససస:29
లఇ: ససస స
613
RBE2171007
పషరర: తరరపతమష నలబబ తతల

605
RBE1161827
పషరర: ఓబబలక మలమడ

603
RBE1861178
పషరర: సరయ కకమమర నలబబ తత
తఇడడ:డ బబ డయన నలబబ తత
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పప లయన మలమడ
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:33
లఇ: పవ

భరస : రరజరశ అఇకకశఇ
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:27
లఇ: ససస స
610
RBE1221159
పషరర: అఇజమష నలడ బబ తతల

100-83/703

భరస : ఓబబలక మలమడ
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజననయబలక నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-98
వయససస:28
లఇ: ససస స
607
RBE1436576
పషరర: ససరరఖ అఇకకశఇ

602
RBE1166900
పషరర: గఇగమష మలమడ

627
LHL3907094
పషరర: భమసరశమ నలబబ తతల

100-81/754

తఇడడ:డ పపదదయన
ఇఇటట ననఇ:9-99-3
వయససస:54
లఇ: పవ
100-81/81

630
RBE1992320
పషరర: జమమలకదధదన మమన

100-81/82

తఇడడ:డ జజనస మమన
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:67
లఇ: పవ
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631
RBE1992338
పషరర: తహహరరనతసర మమన

100-81/83

భరస : జమమలకదధదన మమన
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:57
లఇ: ససస స
634
RBE0303446
పషరర: తరరపతమష జజరరగర

100-81/85

100-81/87

100-81/90

100-90/491

100-81/93

100-81/96

100-83/86

భరస : వనఇకటటష బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:24
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

644
RBE0987471
పషరర: సరయ కకషర పససపవలలటట

647
RBE0394262
పషరర: దదల షర షషక

650
LHL3907649
పషరర: జజన బభష షషక

653
RBE0849026
పషరర: కకఇడమష దడవనఇడడ

100-81/101

656
RBE1403450
పషరర: కరశయన దడవళడ

100-83/85

659
RBE2171056
పషరర: మలలడ శశరర బఇడనరర
భరస : గబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:46
లఇ: ససస స

639
RBE1396986
పషరర: శవ పరరశత ఓరరగఇటట

100-81/89

642
RBE1425462
పషరర: ఏడడకకఇడలక అఇబలగరరర

100-87/681

645
RBE0887240
పషరర: మహబమబభరన షషక

100-81/92

భరస : సరయబభబభ
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-81/94

648
RBE0394304
పషరర: జరరనన షషక

100-81/95

భరస : మహబమబ ససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-108
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-81/97

651
RBE0392845
పషరర: ననగమణణ గబరశఇ

100-81/98

భరస : ససరరష
ఇఇటట ననఇ:9-109
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-81/99

654
RBE1152552
పషరర: ససతనరరమరరజ దడవళడ

100-81/100

తఇడడ:డ కరశయన దడవళడ
ఇఇటట ననఇ:9-110
వయససస:33
లఇ: పవ
100-85/74

తఇడడ:డ వనఇకట సరశమ దడవళడ
ఇఇటట ననఇ:9-110
వయససస:66
లఇ: పవ
100-81/102

100-90/490

తఇడడ:డ కకటయన అఇబలగరరర
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటసరశమ
ఇఇటట ననఇ:9-110
వయససస:84
లఇ: ససస స

భరస : ససతనరరమరరజ దడవళడ
ఇఇటట ననఇ:9-110
వయససస:28
లఇ: ససస స
658
RBE1640663
పషరర: అనడష బఇడనరర

100-81/91

తఇడడ:డ సరయ బభబభ
ఇఇటట ననఇ:9-109
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సపదదన అహమషద
ఇఇటట ననఇ:9-109
వయససస:28
లఇ: పవ
655
RBE1152560
పషరర: శకకఇతల దడవళడ

641
RBE1397018
పషరర: రరజ కకమమర ఓరరగఇటట

636
RBE1454982
పషరర: సఇపపరర రరయనల

భరస : రరజ కకమమర ఓరరగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : జజనభభషర
ఇఇటట ననఇ:9-108
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజన బభష షషక
ఇఇటట ననఇ:9-108
వయససస:22
లఇ: ససస స
652
RBE0990391
పషరర: సరయబభబబ షషక

100-81/88

తఇడడ:డ పపద వనఇకటటసశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-106
వయససస:26
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మలడ యన గబరశఇ
ఇఇటట ననఇ:9-107
వయససస:43
లఇ: పవ
649
RBE1859040
పషరర: షరరషల షషక

638
RBE0849018
పషరర: పషచచమష వలలడ పవ

100-85/73

భరస : శశధర రరయనల
ఇఇటట ననఇ:9-103
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన బభబబ ఓరరగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : ఏడడ కకఇడలక అఇబలగరరర
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:27
లఇ: ససస స
646
RBE1312461
పషరర: ససరరష గబరశఇ

100-81/86

భరస : బబలలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : శవయన కఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:26
లఇ: ససస స
643
RBE1425678
పషరర: దసరరగ దడవ అఇబలగరరర

635
RBE1206524
పషరర: వనఇకటసరశమ జజరరగర

633
RBE1104876
పషరర: ననజయమ సయనద
భరస : జజనపరష సయనద
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమబలక జజరరగర
ఇఇటట ననఇ:9-101
వయససస:68
లఇ: పవ

భరస : కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-104
వయససస:58
లఇ: ససస స
640
RBE1397000
పషరర: ననగమణణ కఇడనడత

100-81/84

తఇడడ:డ జమమలకదధదన మమన
ఇఇటట ననఇ:9-100
వయససస:38
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట సరశమ
ఇఇటట ననఇ:9-101
వయససస:58
లఇ: ససస స
637
RBE0849000
పషరర: రమణ చలమడ

632
RBE1992346
పషరర: ననగబర వల మమన

657
RBE1403468
పషరర: అఇజమష దడవళడ

100-85/75

భరస : కరశయన దడవళడ
ఇఇటట ననఇ:9-110
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-81/103

660
RBE2171064
పషరర: పపద గబరవరరజ బఇడనరర

100-81/104

తఇడడ:డ వరసరశమ
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:49
లఇ: పవ
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661
RBE1861087
పషరర: శశశలజ బఇడనరర

100-83/87

తఇడడ:డ చనత గబరవ రరజ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:22
లఇ: ససస స
664
LHL3907763
పషరర: పడసరద దనచడపలడ

100-81/105

100-81/108

100-81/110

100-81/113

100-81/116

100-81/119

100-81/122

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-115/1
వయససస:33
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

674
RBE0719682
పషరర: శశదడవ బఇడనరర

677
RBE1743061
పషరర: జజనతరషయ పడతసపరటట

680
RBE1858265
పషరర: సప హహఇయమ మమన

683
RBE0108407
పషరర: ననగరరజ తరరపత

100-81/125

686
RBE2171080
పషరర: ససశల పపవషల

100-81/114

689
RBE0392910
పషరర: ననగమలడ క గబఇజజ
భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-115/1
వయససస:55
లఇ: ససస స

669
RBE1312370
పషరర: వనఇకటభడవవ బఇడనరర

100-81/109

672
RBE0390203
పషరర: చన గబరవరరజ బఇడనరర

100-81/112

675
RBE1206490
పషరర: వనఇకట ననగరరజ పడతపరటట

100-81/115

తఇడడ:డ రరశయన పడతపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-112
వయససస:34
లఇ: పవ
100-81/117

678
RBE1858331
పషరర: జరదనబ షషక

100-81/118

తఇడడ:డ శశశదన
ఇఇటట ననఇ:9-112
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-81/120

681
RBE0078683
పషరర: గరతనవరణణ తమషశశటట

100-81/121

భరస : బభబబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-115
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-81/123

684
RBE0851923
పషరర: లలత దడవ తరరపత

100-81/124

తఇడడ:డ ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-115
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-81/126

భరస : జజన లఇకన
ఇఇటట ననఇ:9-115
వయససస:84
లఇ: ససస స
100-81/128

100-81/107

తఇడడ:డ వరసరశమ
ఇఇటట ననఇ:9-111/4
వయససస:55
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-115
వయససస:37
లఇ: పవ

భరస : బభలయన
ఇఇటట ననఇ:9-115
వయససస:54
లఇ: ససస స
688
RBE0078824
పషరర: ఉషరరరణణ గబఇజజ

100-81/111

తఇడడ:డ జమల
ఇఇటట ననఇ:9-112/1
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ననగరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-115
వయససస:37
లఇ: ససస స
685
RBE2171072
పషరర: గరవఇదమష బతత
స ల

671
RBE1312438
పషరర: ఏడడకకఇడలక తరరమలకకఇడ

666
RBE0078840
పషరర: లకడష దనచడపలడ

తఇడడ:డ పపదద గబరవరరజ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-111/3
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట ననగ రరజ పడతసపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-112
వయససస:30
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతనననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-112/1
వయససస:51
లఇ: పవ
682
RBE0078782
పషరర: వజయలకడష బతత
స ల

100-87/682

తఇడడ:డ పపద గబరవరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-111/4
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : రరశయన పడతపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-112
వయససస:58
లఇ: ససస స
679
LHL3906526
పషరర: వనఇకటటశశరరడ డడరఇగలక

668
RBE1403955
పషరర: జవత ననతఇ

100-90/492

భరస : పడసరదస
ఇఇటట ననఇ:9-111/2
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చన కకటయన తరరమలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-111/3
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : పపద గబరవరరజ
ఇఇటట ననఇ:9-111/4
వయససస:43
లఇ: ససస స
676
RBE1206516
పషరర: సపదదమష పడతపరటట

100-81/106

భరస : రరజశశఖర బబతపపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-111/2
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరరవ రరజ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-111/3
వయససస:26
లఇ: ససస స
673
RBE0394387
పషరర: శవపరరశత బఇడనరర

665
RBE0669036
పషరర: బభబబ బతత
స ల

663
RBE1442185
పషరర: రమణ గరటట ఇ
భరస : కకషర రరడడడ గరటట ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:35
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-111/1
వయససస:51
లఇ: పవ

భరస : రరజశశకర బబతపపడడ బబతపపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-111/2
వయససస:37
లఇ: ససస స
670
RBE1312404
పషరర: పపరరరమ బఇడనరర

100-85/76

తఇడడ:డ వర సరశమ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-111
వయససస:59
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమకకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-111/1
వయససస:35
లఇ: పవ
667
RBE1859586
పషరర: జవత ననతఇ ననతఇ

662
RBE1100700
పషరర: గబరవ రరజ బఇడనరర

687
RBE2171098
పషరర: బభలయన బతత
స ల

100-81/127

తఇడడ:డ చనననగయన
ఇఇటట ననఇ:9-115
వయససస:84
లఇ: పవ
100-81/129

690
RBE0392944
పషరర: మమధవలత గబఇజజ

100-81/130

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-115/1
వయససస:31
లఇ: ససస స
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100-81/131 692
691
RBE1743046
RBE1328732
పషరర: వజకలమమరర లల పవషషఇ జజజల
పషరర: గరవఇద రరడడడ పరశఇ

తఇడడ:డ పపరర రరడడడ జజజల
ఇఇటట ననఇ:9-115/a
వయససస:61
లఇ: ససస స
694
RBE0303644
పషరర: నరషలమ మమరర దదడనడ

తఇడడ:డ బబచచరరడడడ పరశఇ
ఇఇటట ననఇ:9-115/A/3/A
వయససస:54
లఇ: పవ
100-81/133

భరస : రరజరఇదడ పడసరద
ఇఇటట ననఇ:9-116
వయససస:46
లఇ: ససస స
697
RBE1721182
పషరర: తడరరసర డడససడ మనన గఇగవరపవ

100-81/136

100-81/137

100-83/90

100-81/141

100-81/144

100-81/145

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-120
వయససస:46
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

704
RBE1454669
పషరర: రమన పరమబల

707
RBE0393025
పషరర: మబఇతనజ షషక

710
RBE1955749
పషరర: ఆరరఫర షషక

713
RBE1574714
పషరర: హరరరత మబరశకకఇడ

100-90/493

716
RBE0390245
పషరర: రరమకకశషరరరడడడ బతత
స ల

100-88/709

719
RBE1106377
పషరర: రరజశఇ షషక
తఇడడ:డ అబబదల సలమఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-120
వయససస:34
లఇ: ససస స

699
RBE1154616
పషరర: పదనషవత వరమళళ

100-83/89

702
RBE0302612
పషరర: పడవణ కకమమర పరమల

100-81/139

705
LHL3906344
పషరర: భభషర షషక

100-81/140

తఇడడ:డ ససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-118
వయససస:36
లఇ: పవ
100-81/142

708
RBE0851931
పషరర: మకరరబ షషక

100-81/143

భరస : నయసరసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-118
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-89/690

711
RBE1955723
పషరర: మరరబ షషక

100-91/513

భరస : ససభభన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-118
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-83/91

714
RBE1436865
పషరర: ససధనకర మబరశకకఇడ

100-89/691

తఇడడ:డ రమణ మబరశకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-119
వయససస:51
లఇ: పవ
100-81/146

తఇడడ:డ ఈశశరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-119/3
వయససస:49
లఇ: పవ
100-81/148

100-81/135

తఇడడ:డ బసవయన పరమల
ఇఇటట ననఇ:9-117
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససధనకర మబరశకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-119
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససధనకర మబరశకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-119
వయససస:21
లఇ: పవ
718
RBE0393041
పషరర: లలత కకమమరర చఇతకరయల

100-81/138

భరస : జన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-118
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : ససధనకర
ఇఇటట ననఇ:9-119
వయససస:43
లఇ: ససస స
715
RBE1865336
పషరర: లలహహత మబరశకకఇడ

701
RBE0392977
పషరర: రరమలకడష గఇగరశశటట

696
RBE1311208
పషరర: ఆఇజననయబలక బవరరషపటట

భరస : వనఇకటటసశరరడ వరమళళ
ఇఇటట ననఇ:9-116
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : మహబమబ ససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-118
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశశదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-118
వయససస:69
లఇ: పవ
712
RBE0393017
పషరర: సబత మబరశకకఇడ

100-83/88

తఇడడ:డ బసవయన పరమబల
ఇఇటట ననఇ:9-117
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : బభషర
ఇఇటట ననఇ:9-118
వయససస:34
లఇ: ససస స
709
RBE1944644
పషరర: ససభభన షషక

698
RBE1152891
పషరర: వనఇకటటసశరరడ వరమళళ

100-81/132

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-116
వయససస:72
లఇ: పవ

భరస : రరఘవయన
ఇఇటట ననఇ:9-116/1
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బసవయన పరమబల
ఇఇటట ననఇ:9-117
వయససస:29
లఇ: పవ
706
RBE0392993
పషరర: నడరర హన షషక

100-81/134

తఇడడ:డ లకడష కకటయన వరమళళ
ఇఇటట ననఇ:9-116
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : చనత వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-116/1
వయససస:59
లఇ: ససస స
703
RBE1049007
పషరర: రరజరశ ఖననత పరమబల

695
RBE0391086
పషరర: రరజరఇదడ పడసరద గఇగవరపవ

693
RBE0078873
పషరర: ఎసషస రర రరణణ పరమబల
భరస : బసవయన
ఇఇటట ననఇ:9-116
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజసఫ
ఇఇటట ననఇ:9-116
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరజరఇదడ పడసరద గఇగవరపవ
ఇఇటట ననఇ:9-116
వయససస:20
లఇ: ససస స
700
RBE0392969
పషరర: అలవనలమష గఇగరశశటట

100-85/77

717
RBE0302752
పషరర: వనఇకటటశరరడ చఇతకరయల

100-81/147

తఇడడ:డ వనఇకయన
ఇఇటట ననఇ:9-120
వయససస:51
లఇ: పవ
100-81/149

720
RBE1485754
పషరర: సరయననధ చఇతకరయల

100-81/150

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ చఇతకరయల
ఇఇటట ననఇ:9-120
వయససస:25
లఇ: పవ
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721
RBE1106443
పషరర: మసరసన షషక

100-83/92

తఇడడ:డ ససబభన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-120
వయససస:36
లఇ: పవ
724
RBE0391110
పషరర: అఇజరరడడడ దదఇడడటట

100-81/152

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:35
లఇ: పవ
727
RBE1240829
పషరర: శవ అకకరనపలడ

100-81/155

100-83/93

100-81/159

100-81/162

100-81/165

100-81/168

తఇడడ:డ చనత కకటయన ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:74
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-81/158

737
RBE2171296
పషరర: ఆఇజననయబలక సదరడ

740
RBE0393090
పషరర: కకసరవనణణ ననమలకఇటట

743
RBE1523844
పషరర: జజనత ననమలకఇటట

100-81/171

100-81/173

100-81/160

729
RBE2171288
పషరర: పవలడ యన అకకరనపలడ

100-81/157

732
RBE0988883
పషరర: శవ ననగరఇదడ గరరఇటభడ

100-83/94

735
RBE0302166
పషరర: గరవఇదస సదరడ

100-81/161

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-122
వయససస:45
లఇ: పవ
100-81/163

738
RBE0302109
పషరర: వనఇకట మఇగరశశర రరవవ
ననమలకఇటట
తఇడడ:డ వరయన
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:48
లఇ: పవ

100-81/164

100-81/166

741
RBE0393116
పషరర: మఇగమష ననమలకఇటట

100-81/167

భరస : చనత మఇగయన
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-81/169

744
RBE1523851
పషరర: వనయ కకషర ననమలకఇటట

100-81/170

తఇడడ:డ వనఇకట మఇగరశశర రరవవ ననమలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:25
లఇ: పవ

746
RBE1049114
పషరర: వరరఇఢడ ససధధర కకమమర
ననమలకరఇత
తఇడడ:డ మఇగయన ననమలకరఇత
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:29
లఇ: పవ

100-83/95

749
RBE0987406
పషరర: నగమల మరర షషక

100-83/96

తఇడడ:డ ఇమమఇషర
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:30
లఇ: పవ

100-81/154

భరస : రరమకకటట
ఇఇటట ననఇ:9-121/1
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనత మఇగయన ననమలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనత మఇగయన ననమలకఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:20
లఇ: ససస స
748
RBE1859701
పషరర: వనఇకటటశశరరడ ఆవవల

734
LHL3914611
పషరర: ససమత సదరడ

726
RBE0394494
పషరర: నరసమష దదఇడడటట

తఇడడ:డ హహసపసనస
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట ననగరశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:44
లఇ: ససస స
745
RBE1807122
పషరర: సరశత ననమలకఇటట

100-81/156

తఇడడ:డ ననగయన
ఇఇటట ననఇ:9-122
వయససస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వరయన
ఇఇటట ననఇ:9-123
వయససస:46
లఇ: పవ
742
RBE0849042
పషరర: రమమదడవ ననదనసస

731
RBE1240605
పషరర: మబరళ మఇడడడ ఇ

100-81/151

భరస : పరపషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:69
లఇ: ససస స

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-122
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : గరవఇదస
ఇఇటట ననఇ:9-122
వయససస:39
లఇ: ససస స
739
RBE0302141
పషరర: చనత మఇగయన ననమలకఇటట

100-81/153

తఇడడ:డ లకడష గబరవయన మఇడడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-121/1
వయససస:42
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-122
వయససస:43
లఇ: పవ
736
RBE0303610
పషరర: రమణ సదరడ

728
RBE2171270
పషరర: ససతమష అకకరనపలడ

723
LHL2664167
పషరర: షబభన సయనద
భరస : బభజ
ఇఇటట ననఇ:9-120/1
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : పవలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ చఇతకరయల
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:21
లఇ: పవ
733
LHL3906617
పషరర: సరఇబశవరరవవ సదరడ

725
RBE0393066
పషరర: వనఇకట వరమష అకకరనపలడ

100-85/78

భరస : శవ
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలడ యన అకకరనపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-121
వయససస:33
లఇ: పవ
730
RBE1743327
పషరర: అనల కకమమర చఇతకరయల

722
RBE1100676
పషరర: వనఇకటభపవన కకమమర
చఇతకరయల
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరడ చఇతకరయల
ఇఇటట ననఇ:9-120
వయససస:27
లఇ: పవ

747
RBE1858430
పషరర: ససనత అమరర

100-81/172

తఇడడ:డ రరమలఇగరశశర రరవవ అమరర
ఇఇటట ననఇ:9-123/1
వయససస:22
లఇ: ససస స
750
RBE0987414
పషరర: అమషర షషక

100-83/97

తఇడడ:డ ఇమమఇస
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:27
లఇ: పవ
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751
RBE0987547
పషరర: వరలయబ షషక

100-83/98

భరస : నగమల మరర
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:27
లఇ: ససస స
754
RBE0209569
పషరర: చన తరరమలయన ఆవవల

100-81/175

100-83/101

100-81/178

100-85/79

100-81/182

100-81/185

100-81/188

తఇడడ:డ గరపయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-126/2
వయససస:39
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

764
RBE0138206
పషరర: మలడ మష ఆవవల

767
RBE0303065
పషరర: తరరపతమష ఆవవల

770
RBE0303347
పషరర: సతనవత ఆవవల

773
RBE0849059
పషరర: పదష వననత

100-81/191

776
RBE1719681
పషరర: కకటయన ఆవవల

100-81/180

779
RBE0391250
పషరర: శశనవరసరరవవ కకకరళళ
తఇడడ:డ రరమ కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-127
వయససస:44
లఇ: పవ

759
RBE0303016
పషరర: బబ డమష ఆవవల

100-81/177

762
RBE1743392
పషరర: అఇజ నలడ బబ తతల

100-83/103

765
RBE0209718
పషరర: శశనస ఆవవల

100-81/181

తఇడడ:డ గరపయన
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:36
లఇ: పవ
100-81/183

768
RBE0303123
పషరర: చనత మఇగమష ఆవవల

100-81/184

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-81/186

771
RBE0393132
పషరర: నలమష ఆవవల

100-81/187

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-81/189

774
RBE1807775
పషరర: ఏడడకకఇడలక అవవల

100-81/190

తఇడడ:డ గరపయన అవవల
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:21
లఇ: పవ
100-83/104

తఇడడ:డ గరపయన ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:29
లఇ: పవ
100-81/192

100-83/100

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-125/3
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమ కకషరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:51
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయన అవవల
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:22
లఇ: పవ
778
RBE1807171
పషరర: గరవఇదస నలడ బబ తతల

100-81/179

భరస : తరరమలయన
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యయసస
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:51
లఇ: ససస స
775
RBE1858828
పషరర: శశనస అవవల

761
RBE1743053
పషరర: అఇజ బభబబ నలడ బబ తతల

756
RBE1161371
పషరర: తరపతయన ఆవవల

భరస : పపదవనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-125/1
వయససస:58
లఇ: ససస స

భరస : శశనస
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : గరవఇదస
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:36
లఇ: ససస స
772
RBE0719831
పషరర: లమజర గరరరశపరటట

100-83/102

భరస : గరపయన
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదకకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:59
లఇ: పవ
769
RBE0303339
పషరర: తరరపతమష నలబబ తతల

758
RBE1166397
పషరర: తరపతమష ఆవవల

100-81/174

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరడ ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-125/3
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపదద కకటయన నలడ బబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-125/3
వయససస:52
లఇ: పవ
766
RBE0302364
పషరర: గరపయన ఆవవల

100-81/176

భరస : తరపతయన ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-125/3
వయససస:47
లఇ: ససస స
763
RBE1161454
పషరర: వనఇకటటసశరరడ నలడ బబ తతల

755
RBE1859123
పషరర: ననగరరజ నలబబ తతల

753
RBE0209189
పషరర: చనపపఇకటటశశరరడ ఆవవల
తఇడడ:డ చనకకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:64
లఇ: పవ

తఇడడ:డ రరమలక నలబబ తతల
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:21
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చనత వనఇకటటష ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:39
లఇ: పవ
760
RBE0138321
పషరర: ననగమష నలబబ తతల

100-83/99

తఇడడ:డ యరశయన
ఇఇటట ననఇ:9-124
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చన వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-125
వయససస:37
లఇ: పవ
757
RBE1166371
పషరర: వనఇకటటష ఆవవల

752
RBE0990276
పషరర: వనఇకటటశశరరడ ఆవవల

777
RBE1737220
పషరర: వనఇకటమష ఆవవల

100-83/105

భరస : కకటయన ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:9-126
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-81/193

780
RBE0391409
పషరర: రరమ కకటయన కకకరళళ

100-81/194

తఇడడ:డ లఇగయన కకకరళళ
ఇఇటట ననఇ:9-127
వయససస:67
లఇ: పవ
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781
RBE0394528
పషరర: వజయలకడష గబరశఇ

100-81/195

భరస : వనఇకటటశశర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-127
వయససస:35
లఇ: ససస స
784
LHL3914850
పషరర: పడమల గబరశఇ

100-81/198

100-81/205

100-81/200

100-81/203

100-81/208

100-81/211

100-81/214

తఇడడ:డ బడహషయన అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:9/128
వయససస:54
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

794
RBE0828871
పషరర: వనమబల నవన రరడడ క

797
RBE0393215
పషరర: ససబభబయమష ఆతతకలరర

800
RBE1206573
పషరర: రవఇదడ రరడడడ గబఱఱ ఇ

803
RBE1240589
పషరర: బభజ బభబభ షషక

100-81/217

806
RBE1944982
పషరర: మణణకరఇత ఆలకకకరర

100-81/206

809
RBE1100619
పషరర: నగమలమరర షషక
తఇడడ:డ ఖమసషఇ సపదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:49
లఇ: పవ

789
RBE1160449
పషరర: పదనషవత గబఱఱ ఇ

100-83/107

792
RBE0393272
పషరర: సరశత కకకరళళ

100-81/202

795
RBE0393173
పషరర: రమణ నలబబ తతల

100-81/207

భరస : రరమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-81/209

798
RBE0840512
పషరర: జమనన బబగఇ షషక

100-81/210

భరస : ననగబల మరర
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-81/212

801
RBE1206623
పషరర: శరరష గబఱఱ ఇ

100-81/213

తఇడడ:డ రవఇదడ రరడడడ గబఱఱ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-81/215

804
RBE1640630
పషరర: ససబభబరరడడడ వడడశల

100-81/216

తఇడడ:డ పపదద అపషషరరడడడ వడడశల
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:42
లఇ: పవ
100-82/16

తఇడడ:డ హనసమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:25
లఇ: పవ
100-83/55

100-81/204

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-127/2
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగబల మరర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : ససబభబరరడడడ వడడశల
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:37
లఇ: ససస స
808
RBE1165738
పషరర: హనసమఇతరరవవ అతతకలరర

100-81/201

తఇడడ:డ పరపషరరడడడ గబఱఱ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:55
లఇ: పవ

భరస : రవఇదడ రరడడడ గబఱఱ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:52
లఇ: ససస స
805
RBE1640648
పషరర: లకడష వడడశల

791
LHL3915113
పషరర: పషచచమష వనమబల

786
RBE1803725
పషరర: మహన రరడడడ గబరశఇ

భరస : మహన రరడడ గబఱఱ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-127-1
వయససస:37
లఇ: ససస స

భరస : బబచచయన
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:89
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రవఇదడ రరడడడ గబఱఱ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:27
లఇ: పవ
802
RBE1206631
పషరర: పషరమష గబఱఱ ఇ

100-83/106

తఇడడ:డ వనఇకట రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-127-2
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : భభసరర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-128
వయససస:46
లఇ: ససస స
799
RBE1206540
పషరర: శశ హరరననథ రరడడ గబఱఱ ఇ

788
RBE1160431
పషరర: మహన రరడడ గబఱఱ ఇ

100-81/197

తఇడడ:డ అఇకక రరడడడ గబరశఇ
ఇఇటట ననఇ:9-127-1
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-127/2
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : రరమ కకటమష
ఇఇటట ననఇ:9-127/2
వయససస:61
లఇ: ససస స
796
RBE0393207
పషరర: సతనవత ఆతతకలరర

100-81/199

తఇడడ:డ అఇకక రరడడడ గబఱఱ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-127-1
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-127/2
వయససస:62
లఇ: పవ
793
RBE0393454
పషరర: ససతనరరవమష కకకరరళళ

785
RBE0390286
పషరర: అఇకకరరడడడ గబరశఇ

783
LHL2664498
పషరర: వనఇకటటశశరరరడడడ గబరశఇ
తఇడడ:డ అఇకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-127/1
వయససస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-127/1
వయససస:68
లఇ: పవ

భరస : మహన రరడడడ గబరశఇ
ఇఇటట ననఇ:9-127-1
వయససస:35
లఇ: ససస స
790
LHL3907391
పషరర: వనఇకటరరడడడ వనమబల

100-81/196

భరస : తరరపతయన
ఇఇటట ననఇ:9-127
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : అఇకకరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-127/1
వయససస:55
లఇ: ససస స
787
RBE1858240
పషరర: పదనషవత గబరశఇ

782
RBE0849067
పషరర: చడనతకరశవమష కకమరశశటట

807
RBE1165720
పషరర: భభగనలకడష అతతకలరర

100-83/54

భరస : హనసమమతరరవవ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:9/128
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-85/80

810
RBE1161926
పషరర: శశ వదనన అతతకలరర

100-88/688

తఇడడ:డ హనసమఇతరరవవ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:9/128
వయససస:29
లఇ: ససస స
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811
RBE0302471
పషరర: రరమబలక నలబబ తతల

100-81/218

తఇడడ:డ పపదద కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-128/1
వయససస:48
లఇ: పవ
814
RBE1221506
పషరర: బభజ బభబభ షషక

100-81/221

100-81/222

100-81/225

100-81/228

100-81/231

100-91/255

100-81/235

తఇడడ:డ సపదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-132
వయససస:24
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE1240563
పషరర: వనఇకటటశశరరడ బలమడడ

827
RBE2171304
పషరర: ఫరతమబన షషక

830
RBE2171312
పషరర: నవభభరత చదలవరడ

833
RBE2171320
పషరర: వజయలకడష వఇటల

100-81/238

836
RBE0672915
పషరర: ఖమసషఇబ షషక

100-81/229

839
RBE1943588
పషరర: వనఇకట పవన కకమమర సరశమ
తఇడడ:డ వనఇకట శశనవరస రరవవ సరశమ
ఇఇటట ననఇ:9-132
వయససస:21
లఇ: పవ

100-81/224

822
RBE0801241
పషరర: శశలత కనసబబ దసద

100-81/227

825
RBE1311430
పషరర: శశనవరస రరడడ కనసబబ డడడ

100-81/230

తఇడడ:డ తరరపత రరడడడ లలట కనసబబ డడడ
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:43
లఇ: పవ
100-81/232

828
RBE0990284
పషరర: పపద ససభభన షషక

100-83/109

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:45
లఇ: పవ
100-81/233

831
RBE0719542
పషరర: కరశరరఇ వఇటల

100-81/234

తఇడడ:డ ననగయన వఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-131/2
వయససస:60
లఇ: పవ
100-81/236

834
LHL3906237
పషరర: బడహషనఇదరరడడడ తతమమషరర

100-81/237

తఇడడ:డ రరఘవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-132
వయససస:57
లఇ: పవ
100-81/239

భరస : ఖమదరషసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-132
వయససస:66
లఇ: ససస స
100-81/241

819
RBE0394585
పషరర: లకకషకరఇతమష నఇదననల

భరస : శశనవరస రరడకడ
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:33
లఇ: ససస స

భరస : కరశరరమబ
ఇఇటట ననఇ:9-131/2
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : బడహషనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-132
వయససస:57
లఇ: ససస స
838
RBE1807262
పషరర: రరషష షషక

100-81/226

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-131/1
వయససస:53
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కరశ రరమ
ఇఇటట ననఇ:9-131/2
వయససస:34
లఇ: పవ
835
LHL3914678
పషరర: రరజరశశరర తమమషరర

821
RBE0849075
పషరర: మబఇతనజ షషక

100-84/78

భరస : కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:74
లఇ: ససస స

భరస : గబఇటటరరజజనస
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద ససభభన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:19
లఇ: పవ
832
RBE0887273
పషరర: పడవణ కకమమర వ

100-81/223

తఇడడ:డ చనత పవలడ యన బలమడడ
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ బలమడడ
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:28
లఇ: పవ
829
RBE2484277
పషరర: తనజదధదన షషక

818
RBE0394544
పషరర: కరరణకకమమరర గరళళ

816
RBE1475532
పషరర: ననగబల షరరఫ షషక

తఇడడ:డ ననగబల మరర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-128 NEAR SAI BABA TEMPL
వయససస:24
లఇ: పవ

భరస : దసస గరరర
ఇఇటట ననఇ:9-130/1
వయససస:64
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ బలమడడ
ఇఇటట ననఇ:9-131
వయససస:26
లఇ: పవ
826
RBE1312693
పషరర: పపదద బభబబ బలమడడ

100-83/108

భరస : జగననషహనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జగన మహన రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:35
లఇ: ససస స
823
RBE1240548
పషరర: చనతబభబబ బలమడడ

815
RBE1574615
పషరర: జరరన షషక

100-81/220
813
RBE1110485
పషరర: సరఇబశవ రరవవ కనమరడ పపడడ

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలక కనమరడ పపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-128/1
వయససస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖయమమ జజన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-128/3
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జగన మహననడ
డ డడ
ఇఇటట ననఇ:9-129
వయససస:38
లఇ: ససస స
820
RBE0851949
పషరర: ససమన రరడడడ గరళడ

100-81/219

భరస : సరఇబశవరరవవ కనమరడ పపడడ
ఇఇటట ననఇ:9-128/1
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగబలమర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-128/2
వయససస:27
లఇ: పవ
817
LHL3914868
పషరర: దదవన గరళళ

812
RBE1110477
పషరర: లకషమష కనమరడ పపడడ

837
RBE0849083
పషరర: సపదదదబ షషక

100-81/240

భరస : షపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-132
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-83/110

840
RBE1475060
పషరర: రరశరష షషక

100-84/79

తఇడడ:డ శశశదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-132
వయససస:25
లఇ: ససస స
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841
RBE1474998
పషరర: ధనలకడష తతలలటట

100-81/396

భరస : ఎన వ యస కకమమర తతలలటట
ఇఇటట ననఇ:9-133/2
వయససస:48
లఇ: ససస స

842
RBE1946094
పషరర: ధన లకడష ఠరళళటట
భరస : ఎనవఎస కకమమర ఠరళళటట
ఇఇటట ననఇ:9-133/2
వయససస:48
లఇ: ససస స

100-83/111 845
844
RBE1441799
RBE0857896
పషరర: వనఇకట శశనవరస రరవవ బబహరర
పషరర: శవ కరరరసకరయ అఇబటట

తఇడడ:డ వనఇకట పడసరద రరవవ బబహరర
ఇఇటట ననఇ:9-133/3
వయససస:65
లఇ: పవ
847
RBE1721174
పషరర: వజయలకడష మమదల

100-81/398

100-81/397

100-83/114

851
RBE1737279
పషరర: మమదల ససమన

100-83/112

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవవ మమదల
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:22
లఇ: ససస స

854
RBE0107003
పషరర: కరశవ రరడడడ కకలమ

846
RBE1743137
పషరర: అబబదల ఖమదర షషక

100-82/18

849
RBE0990441
పషరర: హహసషసన షషక

100-83/113

తఇడడ:డ సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:38
లఇ: పవ
100-83/115

తఇడడ:డ మమదల ననగరశశర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-83/117

852
RBE1737287
పషరర: మనన మమదల

100-83/116

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవవ మమదల
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-81/399

తఇడడ:డ చనత రరమరరడడ
ఇఇటట ననఇ:9-139
వయససస:53
లఇ: పవ

855
RBE1721067
పషరర: మహమషద జజన షషక

100-81/400

తఇడడ:డ సపదదన అహషద షషక
ఇఇటట ననఇ:9-139
వయససస:75
లఇ: పవ

100-81/401 857
100-81/402 858
856
RBE0848432
RBE0848440
RBE1240811
పషరర: ససరరష ననయబడడ యతరరజల
పషరర: తరరమల ననయబడడ యతరరజల
పషరర: గరపష దనసరర

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-140
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-140
వయససస:36
లఇ: పవ

100-83/118 860
859
RBE1152974
RBE1960210
పషరర: ససరరష ననయబడడ యతరరజల
పషరర: రరమ తతలశమష యమరరజలమ

తఇడడ:డ ఆఞననయలక ననయబడడ యతరరజల
ఇఇటట ననఇ:9-140
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : ఆఇజననయబలక యమరరజలమ
ఇఇటట ననఇ:9-140
వయససస:63
లఇ: ససస స

862
LHL3906781
పషరర: లకకషననరరయణ అమరర

863
LHL3906864
పషరర: అపరషరరవవ అమరర

100-81/405

తఇడడ:డ అపషయన
ఇఇటట ననఇ:9-140/1
వయససస:75
లఇ: పవ
865
RBE0393488
పషరర: అనఇత లకడష అమరర
భరస : రరమ లఇగరశశర రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-140/1
వయససస:46
లఇ: ససస స
868
LHL3906963
పషరర: వశశననధరరడడడ గరల
తఇడడ:డ కరశవరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-142
వయససస:55
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

866
RBE0672881
పషరర: నఖల గరల

100-91/515

869
RBE0672758
పషరర: వజయలకడష గరల
భరస : వశశననధ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-142
వయససస:52
లఇ: ససస స

861
LHL2662666
పషరర: రరమలఇగరశశర రరవవ అమరర

100-81/404

తఇడడ:డ లకకషననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-140/1
వయససస:49
లఇ: పవ
100-81/406

864
RBE0393462
పషరర: ససతనరరవమష అమరర

100-81/407

భరస : లకకషననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-140/1
వయససస:68
లఇ: ససస స
100-81/409

తఇడడ:డ వశశననధ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-142
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-81/411

100-81/403

తఇడడ:డ దనననశశర రరవవ దనసరర
ఇఇటట ననఇ:9-140
వయససస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకకషననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-140/1
వయససస:51
లఇ: పవ
100-81/408

100-84/80

తఇడడ:డ జజనబభష షషక
ఇఇటట ననఇ:9-134
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : హహససషన
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకషయన మమదల
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:55
లఇ: పవ
853
RBE1737303
పషరర: సరయ లకడష మమదల

848
RBE0988842
పషరర: జరరనన బబగఇ షషక

843
RBE1475342
పషరర: ఎన వ యస కకమమర తతలలటట
తఇడడ:డ టట వ పరఇడడరఇగ శరష
ఇఇటట ననఇ:9-133/2
వయససస:51
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవరసస
ఇఇటట ననఇ:9-134
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : ననగరశశర రరవవ మమదల
ఇఇటట ననఇ:9-135
వయససస:51
లఇ: ససస స
850
RBE1737261
పషరర: ననగరశశర రరవవ మమదల

100-82/17

867
RBE0672766
పషరర: అఖల గరల

100-81/410

తఇడడ:డ వశశననధ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-142
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-81/412

870
RBE0391151
పషరర: వనఇకట రరడడడ దదఇడడటట

100-81/413

తఇడడ:డ పరపషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:65
లఇ: పవ
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871
RBE1101070
పషరర: పరపషరరడడడ డదఇడడటట

100-81/414

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ డదఇడడటట
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:39
లఇ: పవ
874
RBE1858380
పషరర: ఆఇజననయరరడడడ దదఇడడటట

100-81/417

100-90/494

100-81/421

100-85/81

100-81/425

881
RBE2171353
పషరర: అనతపపరరరదడవ కరటఇ

884
RBE0849109
పషరర: అనతపపరర బతత
స ల

887
RBE1397083
పషరర: ననఇచనరమష ననయబడడ

100-84/81

890
RBE0391144
పషరర: చచదర రరడడడ కకలమ

తఇడడ:డ చచదర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-146
వయససస:31
లఇ: పవ
100-81/433

భరస : వనఇకటటశశర రరడడడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:9-146-1
వయససస:67
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

896
RBE2171361
పషరర: లఇగరశశరర సషదద నబతత
స ల

100-81/423

899
RBE0393512
పషరర: జయలకడష దనసరర
భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:39
లఇ: ససస స

879
RBE0719526
పషరర: వనఇకట రరమ రరడడ వరకర

100-81/420

882
RBE1100817
పషరర: రవఇదడ రరడడడ వరకర

100-83/119

100-81/424
885
RBE1384056
పషరర: ననగ గరపరల సశమత ననయబడడ

తఇడడ:డ ననగరఇదడబభబబ ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-145
వయససస:27
లఇ: పవ
100-81/426

888
RBE1944776
పషరర: అనతపపరర బతత
స ల

100-81/427

భరస : రరమకకషర రరడడడ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-145/A
వయససస:43
లఇ: ససస స
100-81/428

891
RBE0394460
పషరర: లలత కకలమ

100-81/429

భరస : చచదనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-146
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-81/431

894
RBE0672923
పషరర: పదనషవత కకలమ

100-81/432

భరస : నరరస రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-146
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-81/434

భరస : రరమసపదదమష
ఇఇటట ననఇ:9-146
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-88/710

100-81/419

తఇడడ:డ వనఇకట రరమ రరడడ వరకర
ఇఇటట ననఇ:9-144
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-146
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ చచదరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-146
వయససస:25
లఇ: ఇ
898
RBE1161801
పషరర: లకడష కకటమష కకలమ

100-81/422

తఇడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-146
వయససస:66
లఇ: పవ

100-81/430 893
892
RBE0671990
RBE0672048
పషరర: యగత వనఇకట భభరగ వ రరడడడ కకలమ
పషరర: నరరస రరడడడ కకల

876
RBE2171346
పషరర: రరజరశశరర దదఇడడటట

తఇడడ:డ జయరరమ రరడడడ వరకర
ఇఇటట ననఇ:9-144
వయససస:59
లఇ: పవ

భరస : ననగరఇదడ బభబబ ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-145
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమ కకషర రరడడడ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-145/A
వయససస:25
లఇ: పవ

895
RBE1268599
పషరర: దనల పషడయమ కకల

100-91/516

భరస : రరమ కకషరరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-145
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వరయన కటటట పలడ
ఇఇటట ననఇ:9-145
వయససస:68
లఇ: పవ
889
RBE1574722
పషరర: ఆఇజననయ రరడడడ బతత
స ల

878
RBE1953454
పషరర: సరఇబ శవ రరడడ దదఇడడటట

100-81/416

భరస : వనఇకటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : డడవడనడజ
ఇఇటట ననఇ:9-144
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకట రరమ రరడడ వరకర
ఇఇటట ననఇ:9-144
వయససస:88
లఇ: పవ
886
RBE1396978
పషరర: మహన రరవవ కటటట పలడ

100-81/418

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ దదఇడడటట
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : వనఇకట రరమ రరడడ వరకర
ఇఇటట ననఇ:9-144
వయససస:48
లఇ: ససస స
883
RBE1100189
పషరర: నరరఇదడ రరడడడ వరకర

875
RBE1945815
పషరర: అనరరదర తడపషల

873
RBE1369355
పషరర: రరణణ డదఇడడటట
భరస : పరపషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వషత
ర వరర న రరడడడ తడపషల
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:25
లఇ: పవ

భరస : పరపషరరడడడ దదఇడడటట
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:68
లఇ: ససస స
880
RBE1101104
పషరర: రమణ వరకర

100-81/415

తఇడడ:డ వనఇకట రరడడడ డదఇడడటట
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటరరడడడ దదఇడడటట
ఇఇటట ననఇ:9-143
వయససస:34
లఇ: పవ
877
RBE1944453
పషరర: నరసమష దదఇడడటట

872
RBE1101088
పషరర: సరఇబశవరరడడడ డదఇడడటట

897
RBE1311224
పషరర: వనఇకటటశశరరరరడడడ కకల

100-81/435

తఇడడ:డ ననరరయణరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-146-1
వయససస:73
లఇ: పవ
100-81/436

900
RBE1206342
పషరర: కకశశర కకమమర రరడడ పలలడ

100-81/437

తఇడడ:డ వనఇగళ రరడడడ పలలడ
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:27
లఇ: పవ
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100-81/438 902
901
RBE1640689
RBE1943281
పషరర: పవన సరయ కకమమర తడలడ మకకల
పషరర: వనఇకటటశశరరడ తలమడకకల

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ తడలడ మకకల
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:21
లఇ: పవ
904
RBE1311406
పషరర: శశనవరసరరవవ దనసరర

తఇడడ:డ ససతనరరమయన తలమడకకల
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:45
లఇ: పవ
100-81/441

తఇడడ:డ కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-147-1
వయససస:48
లఇ: పవ
907
RBE1311380
పషరర: ససజజత మబసస ఇ

100-81/444

100-81/447

100-81/448

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-150
వయససస:48
లఇ: పవ
916
RBE0849117
పషరర: జరదననబ షషక

100-81/451

100-81/453

100-81/456

తఇడడ:డ గఇగరరఇషపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-152
వయససస:56
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-83/120

100-81/459

912
RBE1862481
పషరర: పరవన వననత
తఇడడ:డ శశరర రరడడడ వననత
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:24
లఇ: ససస స

914
RBE0393421
పషరర: ఝమనస రరణణ గరటట ఇ

915
RBE0393439
పషరర: వరమష గరటట ఇ

100-81/449

917
RBE1992262
పషరర: జమమల సపదదన షషక

920
RBE0393249
పషరర: కరరమబనతసర షషక

923
RBE1240746
పషరర: రరజశశఖర బఇడనరర

926
RBE0840546
పషరర: రరబయమ షషక

929
RBE2171379
పషరర: వనఇకటనరసమష మమదదననటట
భరస : అపషయన
ఇఇటట ననఇ:9-152
వయససస:64
లఇ: ససస స

100-81/443

100-81/446

100-85/82

100-81/450

భరస : వనఇకటటశశర రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-150
వయససస:73
లఇ: ససస స
100-81/452

918
RBE1957547
పషరర: సఇపవరర ఇనసమబకల

100-91/517

భరస : రరజ ఇనసమబకల
ఇఇటట ననఇ:9-150
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-81/454

921
RBE0394643
పషరర: షహనన పఠరన

100-81/455

భరస : కరరమబలమడ
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:41
లఇ: ససస స
100-81/457

924
RBE1240753
పషరర: సతనవత బఇడనరర

100-81/458

భరస : రరజశశఖర బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-81/460

భరస : అబబదలస మద
ఇఇటట ననఇ:9-151A
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-81/462

909
LHL3914876
పషరర: లలమవత వననత

తఇడడ:డ ఉమమపత ననయబడడ కకడగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట గబరరవవలక బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యననయతతస సషసన
ఇఇటట ననఇ:9-151/a
వయససస:78
లఇ: పవ
928
RBE0390351
పషరర: గఇగరరఇ మసరసవశల షషక

911
RBE1049163
పషరర: ససబబ రరవవ కకడగఇటట

906
RBE1221365
పషరర: ససనత కనద న త

భరస : శశరరశడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అబబదల రహహమమన
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:40
లఇ: ససస స
925
RBE0390336
పషరర: అబబదలడహమమన మహమషద

100-81/445

తఇడడ:డ అబబదల రసడల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-150
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమశఇ ఖమన
ఇఇటట ననఇ:9-151
వయససస:47
లఇ: పవ
922
RBE0851956
పషరర: రరణణ తడలననకకల

908
LHL3907136
పషరర: శశరరరరడడడ వనననత

100-81/440

భరస : బలరరఇ కనద న త
ఇఇటట ననఇ:9-148/1
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : ఆఇజననయబలక రరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-150
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : పసరడజజనస
ఇఇటట ననఇ:9-150
వయససస:76
లఇ: ససస స
919
RBE0390310
పషరర: కరరమబలమడ పఠరన

100-81/442

తఇడడ:డ చలమమరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఉమమపత కకడగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-149
వయససస:40
లఇ: పవ
913
RBE0391375
పషరర: ఆఇజననయ రరడడడ గరటభటన ఇ

905
RBE0801027
పషరర: వజయ లకకష గశఇధద

903
RBE1945088
పషరర: రరణణ తలమడకకల
భరస : వనఇకటటశశరరడ తలమడకకల
ఇఇటట ననఇ:9-147
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : లకకష ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-148
వయససస:49
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-148-5
వయససస:33
లఇ: ససస స
910
RBE1240910
పషరర: ససబభబరరవవ కకడగఇటట

100-81/439

927
LHL2663094
పషరర: ఖమశఇ సపదదన షషక

100-81/461

తఇడడ:డ గఇగరరఇ సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-152
వయససస:39
లఇ: పవ
100-81/463

930
RBE1964733
పషరర: లకషణ రరవవ మలలడ ల

100-91/518

తఇడడ:డ దసరగ రరవవ మలలడ ల
ఇఇటట ననఇ:9-152
వయససస:22
లఇ: పవ
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931
LHL2664027
పషరర: ననగబలకబ షషక

100-81/464

భరస : మమబబ ససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-153
వయససస:37
లఇ: ససస స
934
RBE1383975
పషరర: దదల షరద బబగఇ షషక

100-81/467

100-81/470

100-81/473

100-81/476

100-81/479

100-83/122

100-81/482

భరస : మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:9-156
వయససస:32
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE1384049
పషరర: రమమష కకఇడవటట

947
RBE1945120
పషరర: మబసస ఫర షషక

950
RBE1804046
పషరర: జజన బబగఇ షషక

953
RBE0391359
పషరర: మహమషద రఫష గఇగరరపవ

100-84/82

956
LHL3915162
పషరర: లకకషకరఇతమష కకపవషల

100-81/477

959
RBE0671156
పషరర: అమననబ షషక
భరస : అమర
ఇఇటట ననఇ:9-157
వయససస:37
లఇ: ససస స

939
RBE1221340
పషరర: ససభభన షషక

100-81/472

942
RBE1311695
పషరర: ననగమష వరరపవరర

100-81/475

945
RBE1679554
పషరర: మబసస ఫర షషక

100-81/478

తఇడడ:డ ఖససఇ సపదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:23
లఇ: పవ
100-81/480

948
RBE1212075
పషరర: ససరరజ షషక

100-83/121

భరస : దనదనసరహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-83/123

951
LHL2664019
పషరర: మహబమబబ షషక

100-81/481

భరస : గఇగరరఇమసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:9-155
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-81/483

954
RBE1311844
పషరర: ఆషర షషక

100-81/484

భరస : షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-155
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-81/485

భరస : గరవఇదయన
ఇఇటట ననఇ:9-156
వయససస:89
లఇ: ససస స
100-81/487

100-81/469

భరస : ననగయన వరరపవరర
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:70
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:9-155
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకట రరమయన కకరరకకల
ఇఇటట ననఇ:9-155
వయససస:41
లఇ: పవ
958
RBE0393355
పషరర: షమఇ ససలమసనన షషక

100-81/474

భరస : బభజ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:9-155
వయససస:35
లఇ: పవ
955
RBE1921204
పషరర: శశనవరస రరవవ కకరరకకల

941
RBE1311638
పషరర: ససనత కఇడనడత

936
RBE0849505
పషరర: బభజ షషక

తఇడడ:డ దనదనసరహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖససఇ శశశదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:22
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖససఇ షపదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:25
లఇ: పవ
952
RBE0391326
పషరర: షరరఫ గఇగరరపవ

100-81/471

తఇడడ:డ హనసమఇత రరవవ కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశశదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:49
లఇ: పవ
949
RBE1743459
పషరర: బభజ షషక

938
RBE1221316
పషరర: బభజ షషక

100-81/466

తఇడడ:డ దనదన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:34
లఇ: పవ

భరస : బలరరఇ కఇడనడత
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : హనసమఇత రరవవ కకఇడవటట
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:49
లఇ: ససస స
946
RBE1944826
పషరర: ఖససఇ శశశదన షషక

100-81/468

తఇడడ:డ దనదనసరహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమషషఇ సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:27
లఇ: ససస స
943
RBE1384023
పషరర: వరమష కకఇడవటట

935
RBE1743103
పషరర: సలఇ బభష షషక

933
RBE1313071
పషరర: బబడడ సరహహబ షషక
తఇడడ:డ నబ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-153
వయససస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమబససభభన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-153
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : ససభభన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-154
వయససస:26
లఇ: ససస స
940
RBE1286336
పషరర: ఫఇజన షషక

100-81/465

తఇడడ:డ సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-153
వయససస:45
లఇ: పవ

భరస : బబడడ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-153
వయససస:56
లఇ: ససస స
937
RBE1221308
పషరర: ఖమసషఇబ షషక

932
RBE1311133
పషరర: మమబబ ససభభన షషక

957
RBE0302570
పషరర: మసరసనశల షషక

100-81/486

తఇడడ:డ అలమడసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-156
వయససస:45
లఇ: పవ
100-81/488

960
RBE1858406
పషరర: అమన బభష షషక

100-81/489

తఇడడ:డ అమర బభష షపదకడ
ఇఇటట ననఇ:9-157
వయససస:21
లఇ: పవ
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961
RBE1944511
పషరర: జజనబభష షషక

100-81/490

తఇడడ:డ చనత శశశదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-157
వయససస:30
లఇ: పవ
964
RBE1945302
పషరర: జన బభష షషక

100-81/492

100-82/22

100-82/25

100-83/124

100-82/29

100-82/32

100-82/34

తఇడడ:డ ఆదనఇ పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:67
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

974
RBE1954940
పషరర: శరజయ మహమషద

977
RBE1160381
పషరర: సతనవత పపవషల

980
RBE1240688
పషరర: సపదదన పఠరన

983
RBE0393256
పషరర: ససశల పపవషల

100-82/37

986
RBE1101120
పషరర: లకడష సరహహ

100-85/84

989
RBE1425249
పషరర: వజయకకమమర పపవషల
తఇడడ:డ యహన పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:44
లఇ: పవ

969
RBE0393371
పషరర: ఇమమఇబ షషక

100-82/24

972
RBE2171395
పషరర: జజనబభషర షషక

100-82/27

975
RBE0858084
పషరర: రతత కకమమరర జరలద

100-82/28

భరస : సతనననఇద రరవవ పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-161
వయససస:40
లఇ: ససస స
100-82/30

978
RBE1160399
పషరర: శశకరఇత పపవషల

100-82/31

తఇడడ:డ దనవద పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-161
వయససస:35
లఇ: పవ
100-82/33

981
RBE1864792
పషరర: కమల కకమమరర పపవషల

100-89/692

తఇడడ:డ సతనననఇద రరవవ పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-161
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-82/35

984
RBE0848473
పషరర: వలసన బభబబ పపవషల

100-82/36

తఇడడ:డ ఆదనమబ
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:55
లఇ: పవ
100-82/38

భరస : తతషర కకమమర సరహహ
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:44
లఇ: ససస స
100-82/40

100-82/21

తఇడడ:డ అలమడసరహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:58
లఇ: పవ

భరస : వలసన బభబబ
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వలసన బభబబ
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:32
లఇ: పవ
988
RBE1803956
పషరర: యహన పపవషల

100-82/26

తఇడడ:డ మదడదఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:9-161
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : మహనస
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:56
లఇ: ససస స
985
RBE0848481
పషరర: శరత పపవషల

971
RBE0672071
పషరర: జజనబభషర షషక

966
RBE0302737
పషరర: సలఇ షషక

భరస : చనత సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:47
లఇ: ససస స

భరస : దనవద పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-161
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : సపదదన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:9-161
వయససస:36
లఇ: ససస స
982
LHL3914603
పషరర: శశభభరరణణ పపవషల

100-82/23

భరస : కహ గపవజచ
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:32
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆదమ పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-161
వయససస:51
లఇ: పవ
979
RBE1240662
పషరర: నడరర హన పఠరన

968
RBE0393363
పషరర: గగసన బబగఇ షషక

100-82/19

తఇడడ:డ జజన బభషర
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:34
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజన బభషర
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:38
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజన బభషర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:34
లఇ: పవ
976
RBE1115378
పషరర: సతనననఇదరరవవ పపవషల

100-82/20

భరస : జజన బభషర
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : పపదద సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:52
లఇ: ససస స
973
RBE1061175
పషరర: సలఇ షషక

965
RBE0138354
పషరర: షఇషతనతసర షషక

963
RBE1804004
పషరర: చనత సపదదన షషక
తఇడడ:డ అలమడబక షషక
ఇఇటట ననఇ:9-157
వయససస:49
లఇ: పవ

భరస : జజనభభషర
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపదద సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:35
లఇ: పవ
970
RBE0393397
పషరర: మహబబబనతసర షషక

100-81/491

భరస : రరమచఇదనడరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-157
వయససస:42
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జన బభష షషక
ఇఇటట ననఇ:9-159
వయససస:39
లఇ: పవ
967
RBE0391300
పషరర: జజన బభషర షషక

962
RBE2171387
పషరర: రరధదక మఇదపరటట

987
RBE1101138
పషరర: తతషర కకమమర సరహహ

100-82/39

తఇడడ:డ రబఇదడననథ సరహహ
ఇఇటట ననఇ:9-162
వయససస:46
లఇ: పవ
100-87/683

990
RBE1397141
పషరర: నజయ షషక

100-82/41

భరస : కరశఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:28
లఇ: ససస స
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991
RBE1720010
పషరర: శభన భ షషక

100-82/42

భరస : అహమషద హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:21
లఇ: ససస స
994
RBE1165696
పషరర: షరరఫ షషక

100-83/130

100-83/133

100-82/45

100-83/134

100-85/85

100-81/493

100-82/51

తఇడడ:డ లఇగయన
ఇఇటట ననఇ:9-166
వయససస:37
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 RBE0990268
పషరర: మహషద షరరఫ మదదదన

1007 RBE1100643
పషరర: తడజశశరరచనరర పరలపరరస

1010 LHL3906948
పషరర: లలకననధనచనరర పరలపరరస

1013 RBE2171429
పషరర: రరజరశశరర పరలపరరస

100-82/53

1016 RBE0989733
పషరర: రరణణ ననలపరటట

100-83/135

1019 RBE0589283
పషరర: వనణబ గరపరల రరవవ భమ
తఇడడ:డ కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-166
వయససస:59
లఇ: పవ

999
RBE2171403
పషరర: ఖమశఇబ మమన

100-82/44

1002 RBE2171411
పషరర: మమన హహసషసన బభషర

100-82/47

1005 RBE0303479
పషరర: సడవఇత పరలపరరస

100-82/48

భరస : శశనవరసర చనరర
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-85/86

1008 RBE1160902
పషరర: వనఇకటటసశర రరడడడ కకల

100-87/674

తఇడడ:డ ననరరయణ రరడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:9/164/1
వయససస:73
లఇ: పవ
100-82/49

1011 RBE1115345
పషరర: సప మ శశఖర శరసషస స పరలపరరస

100-82/50

తఇడడ:డ ననగ చనరర పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:9-165
వయససస:36
లఇ: పవ
100-82/52

1014 RBE1224039
పషరర: శశభభరరణణ పరలపరరస

100-88/711

భరస : సప మ శశఖర శరసషస స పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:9-165
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-83/136

భరస : వనఇకటటసశర రరవవ ననలపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-165/1
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-82/54

100-83/132

తఇడడ:డ మమన లమల అహషద
ఇఇటట ననఇ:9-163-2
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : ననగరచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-165
వయససస:56
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చడనతకరశవ రరవవ ననలపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-165/1
వయససస:32
లఇ: పవ
1018 LHL2662617
పషరర: లఇగయన మటటట పలడ

100-82/46

తఇడడ:డ ననగరచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-165
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : లలకననథ చనరర పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:9-165
వయససస:32
లఇ: ససస స
1015 RBE0872671
పషరర: వనఇకటటసశర రరవవ ననలపరటట

1001 RBE1737238
పషరర: రజయ ససలల న మమన

996
RBE1166983
పషరర: కరరమబన షషక

భరస : లమలక
ఇఇటట ననఇ:9-163/1
వయససస:76
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవరసరచనరర పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననగ చనరర పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:9-165
వయససస:37
లఇ: ససస స
1012 RBE1206466
పషరర: అఇజల దడవ పరలపరరస

100-87/684

తఇడడ:డ హహసషసన భభషర
ఇఇటట ననఇ:9-163/2
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ యస ఎ చనరర పరలపరరస
ఇఇటట ననఇ:9-164
వయససస:31
లఇ: ససస స
1009 RBE1807221
పషరర: ససనత కకసన

998
RBE1676949
పషరర: మమబబ ససభభన షషక

100-83/129

భరస : బభషర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసషన బభష మమన
ఇఇటట ననఇ:9-163-2
వయససస:24
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసషసన భభషర
ఇఇటట ననఇ:9-163/2
వయససస:27
లఇ: పవ
1006 RBE1100627
పషరర: ఆదదలకడష పరలపరరస

100-83/131

తఇడడ:డ బభష షషక
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:9-163/1/
వయససస:43
లఇ: ససస స
1003 RBE0990250
పషరర: మహషద రఫష మదదదన

995
RBE1166975
పషరర: హహసషసన షషక

993
RBE0987919
పషరర: బబగఇ సయనద
భరస : ఫకకశదధదన
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:50
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభషర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖససఇ పసర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:50
లఇ: పవ
1000 RBE0672741
పషరర: జమలమ మమన

100-82/43

భరస : షరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ బభషర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-163
వయససస:30
లఇ: పవ
997
RBE1720028
పషరర: బభష షషక

992
RBE1992155
పషరర: సఫషయ షషక

1017 RBE1160464
పషరర: వజయ కకమమరర ననలపరటట

100-83/137

భరస : చడనతకరశవ రరవవ ననలపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-165/1
వయససస:51
లఇ: ససస స
100-82/55

1020 RBE1962877
పషరర: కకపరరరవవ ననయబడడ

100-82/56

తఇడడ:డ తనతయన ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-166
వయససస:38
లఇ: పవ
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1021 RBE1963156
పషరర: వజయలకడష నడనన

100-82/57

భరస : కకపరరరవవ ననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-166
వయససస:37
లఇ: ససస స
100-82/58

భరస : లఇగయన
ఇఇటట ననఇ:9-166/1
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-82/64

తఇడడ:డ గబరరవవలక
ఇఇటట ననఇ:9-166-1
వయససస:52
లఇ: పవ
100-83/141

భరస : శశనవరసరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-166-1
వయససస:34
లఇ: ససస స

1028 RBE1311190
పషరర: రరణణ బఇడడ

1031 RBE1160316
పషరర: పషడయమఇక అతతకలరర

100-83/140

భరస : సపదదనరరవవ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-166/2
వయససస:51
లఇ: ససస స

1034 RBE0887315
పషరర: బబలడ యన జ

100-82/65

100-82/67

భరస : హనసమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-167
వయససస:54
లఇ: ససస స

100-82/61

100-83/142

భరస : ససడడసశరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-167/1
వయససస:43
లఇ: ససస స

100-82/63

100-82/69

భరస : కకటటశఇ
ఇఇటట ననఇ:9-168
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-85/1068

తఇడడ:డ హనసమఇత రరవవ భబవనగరరర
ఇఇటట ననఇ:9-169
వయససస:26
లఇ: పవ

100-83/139

1032 RBE1397158
పషరర: సపదదనరరవవ అతతకలరర

100-82/62

1035 LHL3914264
పషరర: సషలనన గఇగరలక

100-82/66

100-82/68 1038 RBE1807593
1037 RBE2171445
పషరర: హనసమఇతరరవవ దమమషలపరటట
పషరర: దడవ ననగ పషడయఇకర ఉటటకలరర

1040 RBE0990342
పషరర: శదడదసశరరరవవ వవటటకలరర

100-81/494

తఇడడ:డ శదడదశశర రరవవ ఉటటకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-167-1
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-83/143

100-83/144
1041 RBE0990359
పషరర: యశశఇత కకమమర వపటటకలరర

తఇడడ:డ శదడదసశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-167/1
వయససస:27
లఇ: పవ

100-75/1043 1044 RBE1223759
1043 RBE1675859
పషరర: ససబడమణన కకమమర భబవనగరరర
పషరర: ననగరరజ దమమషలపరటట

100-83/145

తఇడడ:డ ననగరరజ వనఇకట హనసమఇత రరవవ భబవ
ఇఇటట ననఇ:9-169
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హనసమఇతరరవవ దమమషలపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-169
వయససస:34
లఇ: పవ

1046 RBE1994276
పషరర: కళళవత దమషలపరటట

1047 RBE2171460
పషరర: వజయకరమమకడ భబవనగరరర

100-91/519

భరస : ననగరరజ దమషలపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-169
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-82/71

1029 RBE0990532
పషరర: శశనవరసరరవవ యడడ పలడ

భరస : బబలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-166A
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రరమయన
ఇఇటట ననఇ:9-167/1
వయససస:50
లఇ: పవ

1042 RBE2171452
పషరర: పదష కకమరగరరర

100-82/60

తఇడడ:డ శశషయన అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-166/2
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అపషయన
ఇఇటట ననఇ:9-167
వయససస:59
లఇ: పవ

1039 RBE0988750
పషరర: ననగవరణణ ఉటటకలరర

1026 RBE1312966
పషరర: రరణణ బఇడడ

తఇడడ:డ లఇగయన
ఇఇటట ననఇ:9-166/1
వయససస:39
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశషయన
ఇఇటట ననఇ:9-166/a
వయససస:50
లఇ: పవ

1036 RBE2171437
పషరర: హనసమమయమష దమమషలపరటట

100-84/83

భరస : పడసరద రరవవ బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-166/1
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపదదనరరవవ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:9-166/2
వయససస:28
లఇ: ససస స

1033 RBE1160548
పషరర: కకమమరర అతతకలరర

వయసస 01-01-2021 నటక

100-82/59

భరస : పడసరద
ఇఇటట ననఇ:9-166-1
వయససస:43
లఇ: ససస స

1030 RBE0989436
పషరర: భమలకడష మటభటపలడ

తఇడడ:డ ససబడహషణనశరసషస స
ఇఇటట ననఇ:9-169/1
వయససస:59
లఇ: పవ

1025 RBE0589259
పషరర: శశకరఇత భమమ

1023 RBE1499078
పషరర: సడరన తడజ గఇగరలక
తఇడడ:డ బబలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-166
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనణబగరపరల రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-166/1
వయససస:35
లఇ: పవ

1027 RBE1311174
పషరర: పడసరద బఇడడ

1048 RBE2171478
పషరర: హనసమఇతరరవవ భబవరగరరర

100-83/138

తఇడడ:డ బబలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-166
వయససస:21
లఇ: పవ

1024 LHL2664175
పషరర: ఈశశరమష మటభటపలడ

1045 RBE2523249
పషరర: నరరన భబవనగరరర

1022 RBE1720002
పషరర: డనన అభషషక గఇగరలక

1049 RBE1485747
పషరర: రరమకకటయన దనచడపలడ
తఇడడ:డ సపదదయన దనచడపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-169/1 NADIKUDI
వయససస:71
లఇ: పవ

100-82/70

భరస : హనసమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-169/1
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-82/72

1050 LHL3914785
పషరర: ననరరయణమష చతరరల

100-82/73

భరస : రరమలకషయన
ఇఇటట ననఇ:9-170
వయససస:69
లఇ: ససస స
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1051 LHL3914793
పషరర: కకమమరర చతరరల

100-82/74

భరస : కరశరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-170
వయససస:42
లఇ: ససస స
1054 RBE1160589
పషరర: లకడష పడసనత దడవళడ

100-83/147

100-82/78

100-82/81

100-88/712

100-85/87

100-82/88

100-81/495

భరస : అబబదల జలల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-173/1
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 LHL3915022
పషరర: రఇజన బ షషక

1067 RBE2171486
పషరర: పరరశత ఊటడ

1070 RBE1640945
పషరర: పడశరఇత గబఇడపననన

1073 RBE0672170
పషరర: అఇకరరవ అకరరనపలడ

100-82/91

1076 RBE1730449
పషరర: సఇధన అకకరనపలడ

100-82/84

1079 RBE0828996
పషరర: అరరణ కకమమర పరలడడగబ
తఇడడ:డ రరమమష పరలడడగబ
ఇఇటట ననఇ:9-173-1
వయససస:36
లఇ: పవ

1059 RBE1311356
పషరర: అమరమష పప షఇ

100-82/80

1062 RBE1311885
పషరర: రరణణ దనదడ

100-82/83

1065 RBE0302695
పషరర: గబరరవవలక గఇగరశశటట

100-82/85

తఇడడ:డ ససబబయన
ఇఇటట ననఇ:9-171/1
వయససస:52
లఇ: పవ
100-82/86

1068 RBE1311653
పషరర: షకకల షషక

100-82/87

తలడ : షకకల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-173
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-85/88

1071 RBE0262014
పషరర: సరరశసశర రరవవ దడవరపలడ

100-90/495

తఇడడ:డ చన మసరసన రరవవ దడవరపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-173
వయససస:59
లఇ: పవ
100-82/89

1074 RBE0672261
పషరర: అబబదల జలల షషక

100-82/90

తఇడడ:డ మకకటటఇ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-173/1
వయససస:46
లఇ: పవ
100-82/92

తఇడడ:డ అఇకర రరవవ అకకరనపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-173/1
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-82/94

100-82/77

భరస : శరఇత రరజ దనదడ
ఇఇటట ననఇ:9-171
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అపషయన
ఇఇటట ననఇ:9-173/1
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పరపయన దసబభబల
ఇఇటట ననఇ:9-173/1
వయససస:40
లఇ: పవ
1078 RBE1918564
పషరర: కరరశరష షషక

100-82/82

తఇడడ:డ హనసమఇత రరవవ గబఇడపననన
ఇఇటట ననఇ:9-173
వయససస:22
లఇ: పవ

భరస : జలల
ఇఇటట ననఇ:9-173/1
వయససస:38
లఇ: ససస స
1075 RBE1311711
పషరర: రరమమరరవవ దసబభబల

1061 RBE1311869
పషరర: శరఇత రరజ దనదడ

1056 RBE1221522
పషరర: ఉదయ భభసరర దనసరర

భరస : వనఇకయన
ఇఇటట ననఇ:9-171
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : రరమయన
ఇఇటట ననఇ:9-172
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : జజనబభష షషక
ఇఇటట ననఇ:9-173
వయససస:35
లఇ: ససస స
1072 RBE1858349
పషరర: మహమషద బఇవనద షషక

100-82/79

భరస : రఇజజన
ఇఇటట ననఇ:9-171/1
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : అబబదల జలల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-171-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
1069 RBE1860014
పషరర: షకకల షషక

1058 RBE1311323
పషరర: వనఇకయన పప షఇ

100-83/146

తఇడడ:డ వనఇకట రమణయన దనసరర
ఇఇటట ననఇ:9-171
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సతనననరరయణ దనదడ
ఇఇటట ననఇ:9-171
వయససస:46
లఇ: పవ

భరస : రమణయన దనసరర
ఇఇటట ననఇ:9-171
వయససస:44
లఇ: ససస స
1066 RBE1160761
పషరర: మహమషద బ షషక

100-82/76

తఇడడ:డ నరసషఇహయన
ఇఇటట ననఇ:9-171
వయససస:69
లఇ: పవ

భరస : మలడ కరరరరనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-171
వయససస:39
లఇ: ససస స
1063 RBE1222934
పషరర: రమణమష దనసరర

1055 RBE0849133
పషరర: మహబమబబ మససడడ

1053 RBE1160571
పషరర: రరఘవనఇదడ రరవవ మబరరగబడడ
తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరవవ మబరరగబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-170
వయససస:49
లఇ: పవ

భరస : జజన
ఇఇటట ననఇ:9-170/3
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయన
ఇఇటట ననఇ:9-171
వయససస:44
లఇ: పవ
1060 RBE1311364
పషరర: ససనతన పప షఇ

100-82/75

తఇడడ:డ ననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-170
వయససస:44
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశనవరసరరవవ దడవళడ
ఇఇటట ననఇ:9-170
వయససస:29
లఇ: ససస స
1057 RBE1311315
పషరర: మలడ కరరరరనరరవవ పప షఇ

1052 RBE0840561
పషరర: రరవత దడవళడ

1077 RBE1859859
పషరర: కరరశరష షషక

100-82/93

తఇడడ:డ జలల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-173/1
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-84/84

1080 RBE1982602
పషరర: శశశదనబ షషక

100-81/496

భరస : జలమన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-173/2
వయససస:46
లఇ: ససస స
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1081 RBE0394791
పషరర: హబబబనతసర షషక

100-82/95

భరస : గఇగరరఇఖమసషఇసపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-173/3
వయససస:46
లఇ: ససస స
1084 LHL3914819
పషరర: నగరననమమన

100-82/98

100-82/101

100-82/104

100-82/107

100-82/110

100-83/148

100-82/115

భరస : మహమషద జజన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-179-1
వయససస:36
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1094 LHL2663391
పషరర: చడనతయన కకపషవరపవ

1097 LHL3915261
పషరర: జజన బ షషక

1100 LHL2662294
పషరర: జలమన షషక

1103 LHL2663664
పషరర: మహమదనరన షషక

100-82/118

1106 RBE2171510
పషరర: సపదదనబ షషక

100-82/108

1109 RBE1454636
పషరర: లకడష పవల
భరస : బడహషయన పవల
ఇఇటట ననఇ:9-180
వయససస:38
లఇ: ససస స

1089 RBE1105973
పషరర: వనఇకటటశశరరడ కకమరశశటట

100-82/103

1092 LHL2662484
పషరర: గబరవమష కకపషవరపవ

100-82/106

1095 RBE0849141
పషరర: లకడష కకపషవరపవ

100-82/109

భరస : చడనతకరశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-176/2
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-82/111

1098 RBE1945443
పషరర: పవన కలమనణ యలమరరస

100-82/112

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరరవవ యలమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-178
వయససస:20
లఇ: పవ
100-82/113

1101 LHL2662336
పషరర: ఇసరషయల షషక

100-82/114

తఇడడ:డ సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-179
వయససస:37
లఇ: పవ
100-82/116

1104 RBE0672162
పషరర: ఫకకశదధదన సయనద

100-82/117

తఇడడ:డ బహదడర
ఇఇటట ననఇ:9-179
వయససస:58
లఇ: పవ
100-82/119

భరస : షపదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-179
వయససస:69
లఇ: ససస స
100-82/120

100-82/100

భరస : ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-176/2
వయససస:77
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ షపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-179
వయససస:46
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జలమన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-179
వయససస:20
లఇ: పవ
1108 RBE1730324
పషరర: జమలమ షషక

100-82/105

తఇడడ:డ షపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-179
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : జలమన
ఇఇటట ననఇ:9-179
వయససస:36
లఇ: ససస స
1105 RBE1978956
పషరర: అబబదల సలఇ షషక

1091 RBE1859941
పషరర: నవన సరయ యలమరరస

1086 RBE2171494
పషరర: రఇజజనబ షషక

తఇడడ:డ తమషయన కకమరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-176/1
వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బభబబ
ఇఇటట ననఇ:9-178
వయససస:35
లఇ: ససస స

భరస : బభబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-178
వయససస:59
లఇ: ససస స
1102 LHL2662559
పషరర: గగసషయబబగఇ షషక

100-82/102

తఇడడ:డ ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-176/2
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : గగస
ఇఇటట ననఇ:9-177
వయససస:42
లఇ: ససస స
1099 RBE1160480
పషరర: సరరరభ షషక

1088 RBE0394833
పషరర: భభరత యలమరరస

100-82/97

భరస : చనఇదనసహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-176
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరవవ యలమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-176/1
వయససస:20
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-176/2
వయససస:62
లఇ: పవ
1096 RBE2171502
పషరర: సపదదనబ పఠరన

100-82/99

భరస : వనఇకటటశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-176/1
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరవవ యలమరరస
ఇఇటట ననఇ:9-176/1
వయససస:20
లఇ: పవ
1093 LHL2663235
పషరర: గబరవయన కకపషవరపవ

1085 RBE0672733
పషరర: నససమబన మమన

1083 RBE1152503
పషరర: హహసషసననస షషక
తఇడడ:డ జజనస షషక
ఇఇటట ననఇ:9-174
వయససస:66
లఇ: పవ

భరస : జమమలకదధదన
ఇఇటట ననఇ:9-175
వయససస:75
లఇ: ససస స

భరస : చఇదడననగరశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-176/1
వయససస:58
లఇ: ససస స
1090 RBE1859917
పషరర: పవనకళళనణ యలమరరస

100-82/96

భరస : హహసషసననస షషక
ఇఇటట ననఇ:9-174
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : సపదదనఆల
ఇఇటట ననఇ:9-175
వయససస:38
లఇ: ససస స
1087 RBE0394825
పషరర: వనఇకటరరవమష యలమరరస

1082 RBE0851964
పషరర: జజనబ షషక

1107 RBE0987802
పషరర: ఫరతమమ షషక

100-83/149

భరస : ఇసరషయల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-179
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-88/713

1110 RBE1454800
పషరర: మష మమకల

100-89/693

తఇడడ:డ పషచచయన మమకల
ఇఇటట ననఇ:9-180
వయససస:43
లఇ: పవ
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1111 RBE1944362
పషరర: ససరరష బభబబ సరశమ

100-90/496

తఇడడ:డ సతనననరరయణ సరశమ
ఇఇటట ననఇ:9-180
వయససస:40
లఇ: పవ
1114 RBE0393660
పషరర: వజయ రరజరశశరర దనసస

100-82/123

100-82/126

100-81/497

100-81/500

100-82/130

100-82/133

100-82/136

తఇడడ:డ అబబదల హమద షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:22
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1124 LHL2664423
పషరర: అబబదలస మద మహమషద

1127 RBE0303412
పషరర: పపదద సపదదనబ షషక

1130 RBE0849166
పషరర: సపదదనబ సయనద

1133 RBE1173509
పషరర: రరమయన రఇపరటట

100-82/139

1136 RBE0990896
పషరర: హహమవల షషక

100-82/128

1139 RBE1574813
పషరర: హససనన షషక
తఇడడ:డ హమద షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:24
లఇ: ససస స

1119 RBE0887406
పషరర: కరమమషరబబబ కర

100-82/127

1122 RBE1919166
పషరర: రరహన షషక

100-81/499

1125 RBE0302547
పషరర: జలమన షషక

100-82/129

తఇడడ:డ మమబబ
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:48
లఇ: పవ
100-82/131

1128 RBE0391599
పషరర: కరరమబలడ షషక

100-82/132

తఇడడ:డ మమబబ
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:43
లఇ: పవ
100-82/134

1131 RBE1160324
పషరర: సపదదనవల షషక

100-82/135

తఇడడ:డ జలమన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:27
లఇ: పవ
100-82/137

1134 RBE1173517
పషరర: శశనవరస రరవవ రఇపరటట

100-82/138

తఇడడ:డ రరమయన రఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:49
లఇ: పవ
100-83/56

తఇడడ:డ జలమన షషక
ఇఇటట ననఇ:9/182
వయససస:28
లఇ: పవ
100-84/85

100-82/125

తఇడడ:డ అబబదల హమద షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపదదయన రఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:75
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జలమన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:26
లఇ: పవ
1138 RBE1523919
పషరర: జజకకర హహసషసన షషక

100-81/498

భరస : ఈససఫ
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:55
లఇ: ససస స

భరస : హహమమవల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:28
లఇ: ససస స
1135 RBE1312081
పషరర: రఫష షషక

1121 RBE1859057
పషరర: చనఇదదన షషక

1116 RBE1240852
పషరర: అఇజన దడవ కఇభఇపరటట

తఇడడ:డ జయఇతకకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-181a
వయససస:41
లఇ: పవ

భరస : జలమన
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : మమబబ
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:63
లఇ: ససస స
1132 RBE1160332
పషరర: రజయమ షషక

100-83/150

తఇడడ:డ అబబదలడహమమన
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:50
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఇమమఇసర
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:68
లఇ: పవ
1129 RBE0393744
పషరర: ఆదఇ బ షషక

1118 RBE0991753
పషరర: జజకకరసరసపదన షషక

100-82/122

భరస : ఆఇజననయబలక కఇభఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:44
లఇ: ససస స

భరస : సపదద వల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : అబబదల హమద షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:34
లఇ: ససస స
1126 RBE0302794
పషరర: మమబబ షషక

100-82/124

తఇడడ:డ ననననద షషక
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కరరమబలడ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:22
లఇ: ససస స
1123 RBE1922194
పషరర: రరబయమ షషక

1115 RBE1240837
పషరర: మహహశ బభబబ కఇభఇపరటట

1113 RBE0302877
పషరర: పడశరఇత కకమమర దనసస
తఇడడ:డ రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలక కఇభఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : హనసమఇత రరవవ కఇభఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:69
లఇ: ససస స
1120 RBE1676691
పషరర: షపదన షషక

100-82/121

తఇడడ:డ వర బడహషచనరర
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:60
లఇ: పవ

భరస : రవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-181
వయససస:53
లఇ: ససస స
1117 RBE1240878
పషరర: ససబబమష కఇభఇపరటట

1112 RBE0302711
పషరర: రవ కకమమర దనసస

1137 RBE0989493
పషరర: భభరగ వ కతడస

100-83/151

భరస : రమమశ
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-84/86

1140 RBE1861996
పషరర: ససబభబయమష రరఇపరటట

100-84/87

భరస : రరమయన రరఇపటట
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:62
లఇ: ససస స
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1141 RBE1175083
పషరర: ససబభబయమష రఇపరటట

100-85/89

భరస : రరమయన రఇపరటట
ఇఇటట ననఇ:9-182
వయససస:69
లఇ: ససస స
1144 LHL2662526
పషరర: ఖయబనమ జజన షషక

100-82/142

100-90/497

100-82/143

1148 RBE0989295
పషరర: మహబమబ షషక

100-82/146

1151 RBE0394932
పషరర: నరషద ననరదనసస

100-83/152

100-82/147

100-82/150

భరస : మబరళ మహన రరవవ ననరదనసస
ఇఇటట ననఇ:9-185
వయససస:48
లఇ: ససస స
1156 RBE1311299
పషరర: గగసషయమ పరరశన షషక

1157 RBE1103688
పషరర: హహసషసన బ షషక

100-82/153

భరస : సతనసర
ఇఇటట ననఇ:9-185-1
వయససస:36
లఇ: ససస స
1159 RBE1102573
పషరర: ఖమజజ మహహదద ధన షషక
తఇడడ:డ రసడల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-186
వయససస:30
లఇ: పవ
1162 LHL2660272
పషరర: రతతకకమమరర మఇద

100-82/156

తఇడడ:డ ఆదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-186/7
వయససస:35
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

100-85/91

100-82/159

1166 LHL2664233
పషరర: సతనననఇదఇ పపవషల

100-82/157

1169 LHL3906823
పషరర: ఆదఇ బఇడడ
తఇడడ:డ దడవదననఇ
ఇఇటట ననఇ:9-186/7
వయససస:57
లఇ: పవ

100-82/148

1155 RBE0849174
పషరర: జజన బ షషక

100-82/151

1158 RBE1860220
పషరర: సపదదన బ షషక

100-82/154

1161 LHL2660231
పషరర: బభబబ మఇదన

100-82/155

1164 LHL2661213
పషరర: మమబబలమ షషక

100-82/158

భరస : సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-186/5
వయససస:36
లఇ: ససస స
100-82/160

తఇడడ:డ ఆనఇదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-186/6
వయససస:45
లఇ: పవ
100-82/162

1152 RBE1311729
పషరర: లలమవత కకపవషల

తఇడడ:డ కకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-186/1
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమబబ
ఇఇటట ననఇ:9-186/2
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమబబ
ఇఇటట ననఇ:9-186/5
వయససస:45
లఇ: పవ
1168 LHL2660439
పషరర: ససఇదరరరవవ బఇడడ

1163 LHL2660249
పషరర: బభలసపదదన షషక

100-82/145

భరస : బల సపదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-186
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : రసడల పటన
ఇఇటట ననఇ:9-186
వయససస:54
లఇ: ససస స

భరస : బభబబ
ఇఇటట ననఇ:9-186/1
వయససస:45
లఇ: ససస స
1165 RBE2171544
పషరర: సపదదన షషక

1160 RBE1102581
పషరర: కరరమబన పటన

1149 RBE2171528
పషరర: మబరళ మఇడడడ ఇ

భరస : ఇమమఇసర
ఇఇటట ననఇ:9-185/1
వయససస:53
లఇ: ససస స

భరస : ఖమజజ మహహదద న షషక
ఇఇటట ననఇ:9-186
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-85/90

100-82/144

భరస : వజయ కకమమర కకపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-185
వయససస:35
లఇ: ససస స

1154 RBE1311760
పషరర: మబరళ మహన రరవవ
ననరదనసస
తఇడడ:డ కకశషర మమరరస ననరదనసస
ఇఇటట ననఇ:9-185
వయససస:54
లఇ: పవ

100-82/152

1146 RBE1737253
పషరర: జసషషన షషక

తఇడడ:డ లకకషగబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-183/1
వయససస:44
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మబరళ
ఇఇటట ననఇ:9-185
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-82/149

100-82/141

తఇడడ:డ ఖయబజజన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182/3
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : ససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-183
వయససస:48
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకకషగబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-183/1
వయససస:48
లఇ: పవ
1153 RBE1311745
పషరర: మలలడ శశరర ననరదనసస

1145 RBE0394858
పషరర: రసడల బ షషక

1143 RBE1152602
పషరర: జసశఇత రరడడడ పవల
తఇడడ:డ అచచరరడడడ పవల
ఇఇటట ననఇ:9-182/1
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : హయమమ జజన
ఇఇటట ననఇ:9-182/3
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఖమయబజజన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-182/3
వయససస:20
లఇ: ససస స
1150 RBE2171536
పషరర: పవలమడరరవవ మఇడడడ ఇ

100-82/140

తఇడడ:డ సషదద నరరడడడ పవల
ఇఇటట ననఇ:9-182/1
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరహహబ జజన
ఇఇటట ననఇ:9-182/3
వయససస:39
లఇ: పవ
1147 RBE1944438
పషరర: జజసషషన షషక

1142 RBE1152578
పషరర: అచచరరడడడ పవల

1167 LHL2660256
పషరర: సతనవత మరరశ

100-82/161

భరస : రరజజ
ఇఇటట ననఇ:9-186/7
వయససస:42
లఇ: ససస స
100-82/163

1170 LHL3914595
పషరర: మబతననలమష బఇడడ

100-82/164

భరస : ఆదఇ
ఇఇటట ననఇ:9-186/8
వయససస:50
లఇ: ససస స
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1171 LHL3907342
పషరర: లకడష ననరరయణ గశఇధద

100-82/165

తఇడడ:డ వనఇకటకకటయన
ఇఇటట ననఇ:9-188
వయససస:55
లఇ: పవ
1174 RBE0988552
పషరర: వజయలకడష వనపరరర

100-83/153

100-82/169

100-81/501

100-82/174

100-82/177

100-82/180

100-82/183

భరస : సతనననరరయణ
ఇఇటట ననఇ:9-194/1
వయససస:62
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE1312297
పషరర: లకడష ఉపషల

1187 RBE1312958
పషరర: వనఇకటటశశరరడ తలడ కకల

1190 RBE0857904
పషరర: లకకషగబరవయన మఇడడడ ఇ

1193 RBE1311612
పషరర: శశనవరసరరవవ మఇడడడ ఇ

100-82/186

1196 RBE2517399
పషరర: సరయ నతన మఇడడడ ఇ

100-82/175

1199 LHL3906773
పషరర: సపదదనరరవవ గబఇడన
తఇడడ:డ సపదదయన
ఇఇటట ననఇ:9-194/1a
వయససస:49
లఇ: పవ

1179 RBE2171551
పషరర: దడవకలషన గరలదడవర

100-82/171

1182 RBE1312230
పషరర: ససబబమష ఏలశశటట

100-82/173

1185 RBE1312594
పషరర: సరఇబయన కకపవషల

100-82/176

తఇడడ:డ పపదపవలడ యన కకపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-193
వయససస:70
లఇ: పవ
100-82/178

1188 LHL2662674
పషరర: లకడషపరరశత మఇడడడ ఇ

100-82/179

భరస : ససన
డ వరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-193/1
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-82/181

1191 RBE2171569
పషరర: రరమమరరవవ మఇడడడ ఇ

100-82/182

తఇడడ:డ లకకషగబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-193/1
వయససస:42
లఇ: పవ
100-82/184

1194 RBE1743152
పషరర: వనఇకట గరత లకడష గబఇడన

100-82/185

తఇడడ:డ సపదదన రరవవ గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:9-194
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-90/706

తఇడడ:డ శశనవరసరరవవ మఇడడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-194
వయససస:18
లఇ: పవ
100-82/187

100-82/168

భరస : వనఇకయన ఏలశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-193
వయససస:69
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ లకడష గబరవయన మఇడడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-194
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవరసరరవవ మఇడడ మ
ఇఇటట ననఇ:9-194
వయససస:21
లఇ: ససస స
1198 LHL3914108
పషరర: లకడషవమష ననళఇ

100-82/172

తఇడడ:డ చనలకకషగబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-193/1
వయససస:71
లఇ: పవ

భరస : నరసషఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-194
వయససస:68
లఇ: ససస స
1195 RBE1807379
పషరర: తడజశశన మఇడడ మ

1181 RBE0849190
పషరర: ససనఇద గబఇడపననన

1176 RBE1106104
పషరర: శశ లకడష గశఇథద

భరస : శశరఇగననయకకలక
ఇఇటట ననఇ:9-192/1
వయససస:54
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ససతనరరమయన తలడ కకల
ఇఇటట ననఇ:9-193
వయససస:45
లఇ: పవ

భరస : పవలమడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-193/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
1192 RBE0840595
పషరర: ససతనరరమమష ఉపషల

100-82/170

భరస : లకషయన ఉపషల
ఇఇటట ననఇ:9-193
వయససస:72
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలడ కరరరరన రరవవ ఉపషల
ఇఇటట ననఇ:9-193
వయససస:36
లఇ: పవ
1189 RBE0394981
పషరర: ననగలకడష మఇడడడ ఇ

1178 RBE0849182
పషరర: షకకల షషక

100-82/167

తఇడడ:డ లకకషననరరయణ గశఇథద
ఇఇటట ననఇ:9-189/2
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : హనసమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-193
వయససస:45
లఇ: ససస స

భరస : చనహరర ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9-193
వయససస:60
లఇ: ససస స
1186 RBE1312917
పషరర: వనఇకటటశశరరరవవ ఉపషల

100-87/685

భరస : హహసషసన బభషర
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:32
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరరవవ ఉపషల
ఇఇటట ననఇ:9-193
వయససస:34
లఇ: ససస స
1183 RBE1312271
పషరర: సతనవత ఆకకల

1175 RBE1105031
పషరర: ఫణణ గణణశశర రరడడ సత

1173 RBE1106013
పషరర: శశనవరసరరడడడ సతస
తఇడడ:డ గణణశశర రరడడడ సత
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవరసరరడడడ సత
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : గపపర
ఇఇటట ననఇ:9-190
వయససస:45
లఇ: ససస స
1180 RBE1807080
పషరర: దడవ ఉపషల

100-82/166

భరస : శశనవరసరరడడడ సత
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పరపరవవననయబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-189
వయససస:27
లఇ: పవ
1177 LHL2664142
పషరర: ఆసషయమ పఠరన

1172 RBE1106005
పషరర: కలమనణణ సతస

1197 RBE1955699
పషరర: మసరసన బఇవనద షషక

100-91/520

తఇడడ:డ మరవల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-194
వయససస:26
లఇ: ససస స
100-82/188

1200 LHL3914629
పషరర: ససఇదరమష గబఇడన

100-82/190

భరస : సపదదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-194-2
వయససస:44
లఇ: ససస స
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1201 RBE0395004
పషరర: పషరమష గబరశఇ

100-82/191

భరస : పరపషరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-194-2
వయససస:84
లఇ: ససస స
1204 RBE0858092
పషరర: కకమమరర ఆతతకలరర

100-82/189

100-82/194

100-82/197

100-82/199

100-81/503

100-82/203

100-82/206

భరస : మసరసన వల సయనద
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:58
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1211 RBE0887398
పషరర: రమణనరరడడడ అనతప రరడడ

1214 RBE1312909
పషరర: అరరణకకమమరర మఇడడడ ఇ

1217 LHL3915493
పషరర: సపదదనబ షషక

1220 RBE1115352
పషరర: మసరసన వరల షషక

1223 RBE1945534
పషరర: శశశదన వల షషక

100-83/155

100-83/158

100-82/198

100-82/196

1212 RBE1858851
పషరర: ససజనన మఇడడడ ఇ

100-81/502

భరస : మబరళ మఇడడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-199/1
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-82/200

1215 RBE1945773
పషరర: నహరరక మఇడడడ ఇ

100-84/88

భరస : పడసరద రరవవ మఇడడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-199/1
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-82/201

1218 RBE0840629
పషరర: మహబమబబ షషక

100-82/202

భరస : ససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-82/204

1221 RBE1730308
పషరర: జజన బబగఇ షషక

100-82/205

తఇడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:30
లఇ: ససస స
100-82/207

1224 RBE2171585
పషరర: సపదదనవల షషక

100-82/208

తఇడడ:డ హహసషసననసహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:42
లఇ: పవ

1226 RBE0988305
పషరర: మహమషద అబబదల సతనసర
సయనద
తఇడడ:డ మసరసన వరల సయనద
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:39
లఇ: పవ

100-83/156

1229 RBE0988651
పషరర: నగమలబ సహ ఇక

100-83/159

భరస : మసరసనశల
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:38
లఇ: ససస స

1209 RBE0303834
పషరర: ఇఇదదర అనతపవరరడడడ
తఇడడ:డ రమణనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-199
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ దసస గరరర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:33
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మసరసన వరల సయనద
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:29
లఇ: పవ
1228 RBE0988420
పషరర: జజనబ సయనద

100-82/195

తఇడడ:డ హహసషసన సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:30
లఇ: పవ

తఇడడ:డ దసస గరర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:29
లఇ: పవ
1225 RBE0988230
పషరర: జకకర హహసషసన సయనద

1208 LHL2663458
పషరర: శవననగమణణ అనతపవరరడడ

100-87/747

తఇడడ:డ ఖమశఇ సపదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-195
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : హహసషసన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:39
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరడ కకమరశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:36
లఇ: ససస స
1222 RBE1944487
పషరర: ససభభన షషక

1206 RBE2517860
పషరర: హహసషసన బభష షషక

భరస : రరమమరరవవ మఇడడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-199/1
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : మహమషద అబబదల సయనద
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:31
లఇ: ససస స
1219 RBE1105981
పషరర: వనఇకట లకడష కకమరశశటట

100-83/154

తఇడడ:డ పషచచరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-199
వయససస:69
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకడష గబరవయన మఇడడడ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-199/1
వయససస:38
లఇ: పవ
1216 RBE1721141
పషరర: ననగబర జజన బ సయనద

1205 LHL3907813
పషరర: గఫపర పఠరన

భరస : రమణనరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-199
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణన రరడడడ అనతపరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-199
వయససస:35
లఇ: పవ
1213 LHL2663250
పషరర: పడసరదరరవ మఇడడడ ఇ

100-82/193
1203 RBE0631499
పషరర: లకకషనరసషఇహ శశనవరస మమరరస
ఇమషడడ
తఇడడ:డ వనఇకట రరమయన
ఇఇటట ననఇ:9-194-2
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సపదద పఠరన
ఇఇటట ననఇ:9-195
వయససస:54
లఇ: పవ

భరస : కకషర
ఇఇటట ననఇ:9-195/1
వయససస:46
లఇ: ససస స
1210 RBE0848507
పషరర: దసరరగ పవన అనతపరరడడడ

100-82/192

భరస : వనఇకట రరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-194-2
వయససస:87
లఇ: ససస స

భరస : సపదదనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-194/8
వయససస:49
లఇ: ససస స
1207 RBE2171577
పషరర: లకడష గబఇడన

1202 RBE0631473
పషరర: పదనషవత ఇమషడడ

1227 RBE0988412
పషరర: జజనబభషర షషక

100-83/157

తఇడడ:డ నయబ
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:31
లఇ: పవ
1230 RBE0988677
పషరర: రశదన బబగఇ సహ ఇక

100-83/160

భరస : హహససషన సరహహబ
ఇఇటట ననఇ:9-201
వయససస:48
లఇ: ససస స
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1231 RBE1860261
పషరర: వరలకడష చదలవరడ

100-82/234

భరస : సదన ఆఈవర రరవవ చదలవరడ
ఇఇటట ననఇ:9-201-1
వయససస:43
లఇ: ససస స
1234 RBE0672279
పషరర: హనసమఇతరరవవ గబఇడన

100-82/239

100-82/242

100-82/245

100-82/248

100-82/250

100-85/93

100-82/254

తఇడడ:డ వరరచనరర మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-206
వయససస:27
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 RBE1860170
పషరర: మహమషద జబ ఉలమడ షషక

1247 RBE0849216
పషరర: కకశషట న
ష మష మదసగబ

1250 RBE1100387
పషరర: ససబభబయమష గబఇడన

1253 RBE0719765
పషరర: సరసశత సతస

100-83/162

1256 RBE0857938
పషరర: షపదదన షషక

100-82/249

1259 RBE1574748
పషరర: మన మహఇకరళ
తఇడడ:డ వరరచనరర మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-206
వయససస:26
లఇ: ససస స

1239 RBE1980457
పషరర: సప హహల మమన

100-82/244

1242 RBE2171593
పషరర: చనససబభన షషక

100-82/247

1245 RBE1100544
పషరర: పరరశతమష బతత
స ల

100-85/92

భరస : మలడ యన బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-202/2
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-82/251

1248 RBE1311109
పషరర: అపరర గబఇడన

100-82/252

తఇడడ:డ పపరర చఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-203
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-85/94

1251 RBE0137752
పషరర: లకడషతతలసమష వఇటల

100-82/253

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-203/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-82/255

1254 RBE0990219
పషరర: అమర ననగరరరడడడ ఆవవల

100-83/161

తఇడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-204
వయససస:28
లఇ: పవ
100-82/256

తఇడడ:డ ఖమదరషసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:48
లఇ: పవ
100-83/164

100-82/241

తఇడడ:డ గబఇటటరరజజనస
ఇఇటట ననఇ:9-202/1
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : హనసమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-203/1A
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-204
వయససస:27
లఇ: పవ
1258 RBE1743301
పషరర: శశలత మహఇకరళ

100-82/246

భరస : ఆఇజననయబలక గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:9-203
వయససస:46
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయన
ఇఇటట ననఇ:9-203/1
వయససస:59
లఇ: పవ
1255 RBE0990243
పషరర: ననరపరరడడడ ఆవవల

1241 LHL2663649
పషరర: పపదససబభన శశక

1236 RBE0849208
పషరర: రరహనన షషక

తలడ : నగరనన మమన
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:21
లఇ: ససస స

భరస : లకషయన
ఇఇటట ననఇ:9-203
వయససస:74
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలక గబఇడన
ఇఇటట ననఇ:9-203
వయససస:49
లఇ: పవ
1252 RBE0390518
పషరర: హనసఇతరరవవ పడతస

100-82/243

తఇడడ:డ చనత ససభభన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-202-2
వయససస:20
లఇ: పవ

భరస : పపరరచఇదడరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-203
వయససస:44
లఇ: ససస స
1249 RBE1100379
పషరర: పపరరచఇదడ రరవవ గబఇడన

1238 RBE1640697
పషరర: షపదద అల మమన

100-82/238

భరస : పపదద ససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబఇటటరరజజనస
ఇఇటట ననఇ:9-202/1
వయససస:40
లఇ: పవ

భరస : చనససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-202/2
వయససస:37
లఇ: ససస స
1246 RBE0840645
పషరర: ససబభబయమష గబఇడన

100-82/240

తఇడడ:డ జమమల లకదధదన మమన
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:47
లఇ: పవ

భరస : సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-202/1
వయససస:37
లఇ: ససస స
1243 LHL2662302
పషరర: రజయమ షషక

1235 RBE0840637
పషరర: ససనత గబఇడన

1233 LHL2663771
పషరర: గబరవయన గబఇడన
తఇడడ:డ ససతనరరమయన
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:62
లఇ: పవ

భరస : హనసమఇతరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:44
లఇ: పవ
1240 LHL2662856
పషరర: అమన షషక

100-82/237

భరస : గబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గబరవయన
ఇఇటట ననఇ:9-202
వయససస:37
లఇ: పవ
1237 RBE0857912
పషరర: సపదదన షషక

1232 LHL2662286
పషరర: రరజనఇ గబఇడన

1257 RBE1160456
పషరర: జజఫర షషక

100-83/163

తఇడడ:డ షపదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-205
వయససస:27
లఇ: పవ
100-84/89

1260 RBE1574755
పషరర: రరజనలకడష మహఇకరళ

100-84/90

భరస : వరరచనరర మహఇకరళ
ఇఇటట ననఇ:9-206
వయససస:44
లఇ: ససస స
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1261 RBE1115386
పషరర: హజజరర పరరశన షషక

100-82/260

భరస : ఖమసషఇ సపదదన సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-206-1
వయససస:39
లఇ: ససస స
1264 LHL2662781
పషరర: వజయ అకకరనపలడ

100-82/257

100-82/262

100-82/264

100-82/267

100-82/269

100-82/271

100-82/274

భరస : ఆదఇ షఫష
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:52
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1274 RBE1960566
పషరర: రరమచఇదడ రరజ సరరపలడ

1277 RBE0989519
పషరర: కరరమబనతషర షషక

1280 RBE0302588
పషరర: కరరమబలమడ షషక

1283 RBE0391482
పషరర: జజన పసరర షషక

100-82/277

1286 RBE0393561
పషరర: పవషష షషక

100-91/521

1289 RBE0393637
పషరర: నససమమ షషక
భరస : మమబబ ససభభన
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:32
లఇ: ససస స

1269 RBE1109835
పషరర: శమమ ఘమస షషక

100-83/166

1272 LHL2664282
పషరర: జజన భభష షషక

100-82/266

100-82/268
1275 RBE0302810
పషరర: ఉమమమహహశశర రరవవ చదలవరడ

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-209
వయససస:34
లఇ: పవ
100-83/167

1278 LHL2662278
పషరర: సరఇబశవరరవవ చదలవరడ

100-82/270

తఇడడ:డ అపషయన
ఇఇటట ననఇ:9-209/1
వయససస:55
లఇ: పవ
100-82/272

1281 RBE0302679
పషరర: మమబబ ససభభన షషక

100-82/273

తఇడడ:డ ఆదనఇ షఫష
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:35
లఇ: పవ
100-82/275

1284 RBE0391490
పషరర: రరమ కకటటరరడడడ దడవరరడడడ

100-82/276

తఇడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:38
లఇ: పవ
100-82/278

భరస : జజన పసరర
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:39
లఇ: ససస స
100-82/280

100-82/259

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ వఇటల
ఇఇటట ననఇ:9-208
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మరర
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:43
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదనఇ షఫష
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:32
లఇ: పవ
1288 RBE0393629
పషరర: జజన బబగఇ షషక

100-82/265

తఇడడ:డ ఆదఇ షపస
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : కరరమబలడ
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:36
లఇ: ససస స
1285 RBE0391557
పషరర: ననగబల షరరఫ షషక

1271 LHL2663359
పషరర: మహమషద రపస షషక

1266 RBE1206334
పషరర: చరఇజవ గఇగమరర

భరస : ఘమస షషక
ఇఇటట ననఇ:9-207/1
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : రహమ తతలడ
ఇఇటట ననఇ:9-209
వయససస:36
లఇ: ససస స

భరస : అపషయన
ఇఇటట ననఇ:9-209/1
వయససస:72
లఇ: ససస స
1282 RBE0303107
పషరర: ఆయయషర షషక

100-82/263

తఇడడ:డ రరమరరజ సరరపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-208-1
వయససస:63
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-209
వయససస:31
లఇ: పవ
1279 LHL2662252
పషరర: జజనమష చదలవరడ

1268 RBE2171601
పషరర: పపదజజనభభష షషక

100-83/165

తఇడడ:డ వమలబభబబ గఇగమరర
ఇఇటట ననఇ:9-206/A
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:9-208
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ లకషయన
ఇఇటట ననఇ:9-208
వయససస:56
లఇ: పవ
1276 RBE0391565
పషరర: ఉదయ కకరణ చదలవరడ

100-82/258

తఇడడ:డ షపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-207/1
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : జజన భభషర
ఇఇటట ననఇ:9-208
వయససస:53
లఇ: ససస స
1273 RBE0391532
పషరర: వరరచనరర మహఇకరళ

1265 LHL3914702
పషరర: అఅజమష అకకరనపలడ

1263 RBE1737337
పషరర: సరజద షషక ఎఇడడ

తఇడడ:డ ఖమసషఇ షపదదన సరహహబ షషక ఎఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-206-1
వయససస:20
లఇ: పవ

భరస : పవలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-206/2
వయససస:62
లఇ: ససస స

భరస : ననగబల మరర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-207/1
వయససస:35
లఇ: ససస స
1270 LHL2662575
పషరర: నజమబన షషక

100-82/261

తఇడడ:డ సషలమర సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-206-1
వయససస:49
లఇ: పవ

భరస : అఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-206/2
వయససస:47
లఇ: ససస స
1267 RBE1384064
పషరర: శరకకర షషక

1262 RBE1115394
పషరర: ఖమసషఇ సపదదన సరహహబ షషక

1287 RBE0393587
పషరర: లకడష శవ దడవరరడడ

100-82/279

భరస : రరమ కకటటరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:35
లఇ: ససస స
100-82/281

1290 RBE1311455
పషరర: జహర బబగఇ షషక

100-82/282

భరస : మదర వల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:31
లఇ: ససస స

Page 45 of 56

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-13
1291 RBE0989451
పషరర: మమమమమన షషక

100-83/168

భరస : ననగమర షరరఫ
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:28
లఇ: ససస స
1294 RBE0137711
పషరర: దననమష బఇడడ

100-82/283

100-82/286

100-83/171

100-82/289

100-82/292

100-82/295

100-83/172

భరస : మబరళ కకషర పప టట సషరర
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 RBE1101062
పషరర: రమణయన దనసరర

1307 RBE1384148
పషరర: మహబబబ మససద

1310 RBE1384189
పషరర: హహసషసన మససద

1313 RBE1106625
పషరర: సరశత కథదజ

100-84/91

1316 RBE1574789
పషరర: ఇరరరన అల మససద

100-82/290

1319 RBE1441393
పషరర: జజన అహమమద కటటట బడడ
తఇడడ:డ హహసషసన కటటట బడడ
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:77
లఇ: పవ

1299 RBE0991209
పషరర: జజన అహహమ ేడద మసషరవద

100-83/170

1302 RBE0302851
పషరర: అబబదల రసడల మససదస

100-82/288

1305 RBE1106260
పషరర: హససనన రరశరష మససద

100-82/291

తఇడడ:డ రసడల మససద
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-82/293

1308 RBE1384163
పషరర: జజన బభషర మససద

100-82/294

తఇడడ:డ మరర మహహదద ధన మససద
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:32
లఇ: పవ
100-82/296

1311 RBE1737329
పషరర: జషషషన షషక

100-82/297

తఇడడ:డ హసన అల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:21
లఇ: ససస స
100-83/173

1314 RBE1154475
పషరర: సలఇ దడదడకకల

100-83/174

తఇడడ:డ జమమల దడదడకకల
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:40
లఇ: పవ
100-84/92

తఇడడ:డ అబబదల రసడల మససద
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:25
లఇ: పవ
100-85/97

100-82/285

తఇడడ:డ పపదజజన అహషద
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:53
లఇ: పవ

భరస : మబతస యన చనరర కథదజ
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమణయన దనసరర
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:24
లఇ: పవ
1318 RBE1104884
పషరర: భమలకడష పప టట సషరర

100-85/96

తఇడడ:డ మరర మహహదద ధన మససద
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆదదననరరయణ చనరర కథదజ
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:40
లఇ: పవ
1315 RBE1485762
పషరర: నగరష దనసరర

1301 RBE1100734
పషరర: రతనతకర రరజ బఇడడ

1296 RBE0393686
పషరర: షరజదన మససదస

తఇడడ:డ అబబదల రషసద
ఇఇటట ననఇ:9-211
వయససస:27
లఇ: పవ

భరస : మరర మహహదద ధన మససద
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:52
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పపద జజనస మససద
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:60
లఇ: పవ
1312 RBE1105338
పషరర: మబతస యన చనరర కథదజ

100-82/287

తఇడడ:డ బభలయన దనసరర
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:50
లఇ: పవ

భరస : జజన బభష షషక
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:36
లఇ: ససస స
1309 RBE1384171
పషరర: మరర మహహదద ధన మససద

1298 RBE1719970
పషరర: సరమమన మససద

100-85/95

భరస : అబబదల రహహఇ
ఇఇటట ననఇ:9-211
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయన బఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-211
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : అబబదల రసడల
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:45
లఇ: ససస స
1306 RBE1311547
పషరర: మమబబల షషక

100-82/284

తఇడడ:డ అబబదల రహహఇ మససద
ఇఇటట ననఇ:9-211
వయససస:22
లఇ: ససస స

భరస : పపదద జజన అహమద మససద
ఇఇటట ననఇ:9-211
వయససస:23
లఇ: ససస స
1303 RBE0393702
పషరర: షఇషతనతసర బబగఇ మససదస

1295 RBE0302661
పషరర: అబబదలడహహఇ మశదస

1293 RBE1100395
పషరర: కకటటశశర రరవవ గబడడసప
తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరడ గబడడసప
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:47
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపదజజనస మషద
ఇఇటట ననఇ:9-211
వయససస:49
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అబబదల రహహఇ మససద
ఇఇటట ననఇ:9-211
వయససస:23
లఇ: పవ
1300 RBE1610799
పషరర: బభజ మససద

100-83/169

తఇడడ:డ ఆదమ షఫస
ఇఇటట ననఇ:9-210
వయససస:30
లఇ: పవ

భరస : రతనతకర రరజ
ఇఇటట ననఇ:9-211
వయససస:40
లఇ: ససస స
1297 RBE1719962
పషరర: ఫషరరజ మససద

1292 RBE0991159
పషరర: మదర వల షషక

1317 RBE1574797
పషరర: నససన
డ మజద

100-84/93

తఇడడ:డ అబబదల రసడల మజద
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-85/98

1320 RBE1997170
పషరర: జబర షషక

100-91/522

తఇడడ:డ హసన అల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-212
వయససస:23
లఇ: పవ
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1321 RBE0393710
పషరర: రరషరష గబడడసప

100-82/298

భరస : కకటటశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:38
లఇ: ససస స
1324 RBE1054469
పషరర: మసరసనబ షషక

100-83/176

100-82/300

100-82/303

100-82/306

100-82/309

100-82/312

100-83/179

తఇడడ:డ శశష చనరర పరనసగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-216-2
వయససస:28
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 LHL2664126
పషరర: సపదదనవల మససధస

1337 RBE1240498
పషరర: జజన బభషర మససదస

1340 RBE1474956
పషరర: ననసర అహషద సయనద

1343 RBE0987950
పషరర: వనఇకట ననగరశశరరరవవ జజరరగర

100-83/182

1346 RBE1161603
పషరర: వనఇకట రమణ బలమడడ
భరస : వనఇకటటసశరరడ బలమడడ
ఇఇటట ననఇ:9-216
వయససస:47
లఇ: ససస స

100-82/314

1329 LHL2663326
పషరర: బడడసరహహబ షషక

1332 LHL2661841
పషరర: ససబభన మససదస

100-82/307

1335 RBE0393728
పషరర: ఖమశఇబ మససదస

100-82/302

100-82/305

100-82/308

భరస : ఖమసషఇ సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-82/310

1338 RBE1313204
పషరర: సపదదవల పఠరన మససదస

100-82/311

తఇడడ:డ జజన పఠరన మససదస
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:41
లఇ: పవ
100-82/313

1341 RBE1737345
పషరర: సపదదనవల మససద

100-83/178

తఇడడ:డ ఖమశఇ సపదద మససద
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:22
లఇ: పవ
100-83/180

1344 RBE0987968
పషరర: ననగ శశనవరసరరవవ జజరరగర

100-83/181

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-216
వయససస:36
లఇ: పవ
100-88/714

1347 RBE1944396
పషరర: దసరగ మలడ శశరర పరనసగఇటట

100-90/498

భరస : శశష చనరర పరనసగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-216
వయససస:55
లఇ: ససస స

100-82/315 1350 RBE0858050
1349 RBE1206649
పషరర: సతనననరరయణ చనరర పప నసగఇటట
పషరర: లమవరణనన కకటభ

తఇడడ:డ ననగ చనరర పప నసగఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-216-7
వయససస:56
లఇ: పవ

100-85/99

భరస : సపదదనవల
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:39
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-216
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పవలడ యన బలమడడ
ఇఇటట ననఇ:9-216
వయససస:50
లఇ: పవ
1348 RBE1206664
పషరర: బబబ ససజజత పరనసగఇటట

100-82/304

తఇడడ:డ షర అహషద సయనద
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:72
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటటసశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-216
వయససస:61
లఇ: ససస స
1345 RBE1160605
పషరర: వనఇకటటసశరరడ బలమడడ

1331 RBE0849224
పషరర: మహబమబబ షషక

1326 RBE1100684
పషరర: మహబబ షషక

తఇడడ:డ మసరసన
ఇఇటట ననఇ:9-214
వయససస:41
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సపదదన మససదస
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:28
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ననసర సయనద
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:45
లఇ: ససస స
1342 RBE0987901
పషరర: ససతరరవమష జజరరగర

100-82/301

తఇడడ:డ జజన
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:37
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఖమసషఇ సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:44
లఇ: ససస స
1339 RBE1396952
పషరర: అతస ర ఉనతసర సయనద

1328 RBE0395087
పషరర: షకకలమ కటటట బడడ

100-83/175

భరస : మహమమద రసడల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:52
లఇ: ససస స

భరస : మహమషద జజన
ఇఇటట ననఇ:9-214
వయససస:78
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జజనస
ఇఇటట ననఇ:9-215
వయససస:50
లఇ: పవ
1336 RBE0672816
పషరర: రరమమజ మససద

100-83/177

భరస : ఆల
ఇఇటట ననఇ:9-213/1
వయససస:38
లఇ: ససస స

భరస : ఆల
ఇఇటట ననఇ:9-214
వయససస:38
లఇ: ససస స
1333 LHL2663656
పషరర: ఖమషషఇ శశశదన మశడడ

1325 RBE1054485
పషరర: జమమలకదధదన షషక

1323 RBE1054436
పషరర: మహమమద రసడల షషక
తఇడడ:డ జమమలకదధదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:60
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మహమమద రసడల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజన మహమషద
ఇఇటట ననఇ:9-213/1
వయససస:35
లఇ: పవ
1330 LHL3915212
పషరర: జజన బ షషక

100-82/299

భరస : సరఇబశవరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : మహమమద రసడల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-213
వయససస:50
లఇ: ససస స
1327 LHL2664308
పషరర: హసన అల షషక

1322 RBE0395046
పషరర: వనఇకటరమణ గరమమలపరటట

100-82/316

భరస : వనఇకటరరమమరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:32
లఇ: ససస స
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1351 RBE1240803
పషరర: వజయ వనఇకటటశ కకట

100-82/317

తఇడడ:డ వనఇకట రరమమరరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:31
లఇ: పవ

1352 RBE1240845
పషరర: కకటటశశరర కకట
భరస : వనఇకట రరమమరరవవ కకట
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:51
లఇ: ససస స

100-82/320 1355 RBE1312743
1354 RBE1312719
పషరర: వర వనఇకట సతన రరహహల కకట
పషరర: మమనక కకట

తఇడడ:డ పడసరద కకట
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:25
లఇ: పవ
1357 RBE0719781
పషరర: అరరణకకమమరర కకతస

100-82/323

100-82/326

1361 RBE0848531
పషరర: వనఇకట నరరష కకతస

100-82/329

1364 RBE1311489
పషరర: లకకష కకమమరర కకతస

1367 RBE0393553
పషరర: పవతడ ఎనమఇదల

తఇడడ:డ జయరరమ ననయబడడ ఎనమఇదల
ఇఇటట ననఇ:9-222
వయససస:47
లఇ: పవ

భరస : ససనల కకమమర ఎనమఇదల
ఇఇటట ననఇ:9-222
వయససస:39
లఇ: ససస స

1369 RBE1311521
పషరర: ననగ మమలలడ సశరర ఉదదఇటట

1370 LHL3906567
పషరర: శశహరరరరడడడ తతమమషరర

100-82/335

భరస : నరరఇదడ ఉదదఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-222
వయససస:28
లఇ: ససస స
1372 RBE0391508
పషరర: రఘబకకమమర సరమఇతపపడడ

100-82/338

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:39
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-82/327

100-84/94

1376 RBE0137307
పషరర: రరధదక సరమఇతపపడడ

100-82/330

1379 RBE1640713
పషరర: తడవనణణ మబసనఇ
తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ మబషనఇ
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:22
లఇ: ససస స

1359 RBE1240761
పషరర: అయనపష కకతస

100-82/325

1362 RBE1206847
పషరర: సరరఫర షషక

100-82/328

1365 RBE1311497
పషరర: శరఇత కకతస

100-82/331

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవవ కకతస
ఇఇటట ననఇ:9-220
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-82/333

1368 RBE0848564
పషరర: నరరఇదడ ఉదదఇటట

100-82/334

తఇడడ:డ శశనవరసరరవవ ఉదదఇటట
ఇఇటట ననఇ:9-222
వయససస:34
లఇ: పవ
100-82/336

1371 RBE0302778
పషరర: నరహరరరరడడడ తతమమషరర

100-82/337

తఇడడ:డ బడహషనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:36
లఇ: పవ
100-82/339

1374 RBE1981505
పషరర: లకడష జఇధననల

100-82/340

భరస : వనఇకటటశశరరడ జఇధననల
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:53
లఇ: ససస స
100-82/341

భరస : రఘబ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:9-223A
వయససస:34
లఇ: ససస స
100-82/343

100-82/322

భరస : అయనదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-220
వయససస:43
లఇ: ససస స

భరస : శశనవరస రరవవ కరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : శశహరర రరడడడ తతమమషరర
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:27
లఇ: ససస స
1378 LHL2662732
పషరర: రమమదడవ చతరరల

1373 RBE1640705
పషరర: ఆదదలకడష కరమశశటట

1356 RBE0840660
పషరర: లఇగమష పపనసగరఇడ

తఇడడ:డ నరసషఇహ రరవవ కకతస
ఇఇటట ననఇ:9-219
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ బడహషనఇదరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ నఇబబలయన
ఇఇటట ననఇ:9-223
వయససస:47
లఇ: పవ
1375 RBE1640853
పషరర: అనడష తతమమషరర

100-82/324

భరస : ననగరశశర రరవవ కకతస
ఇఇటట ననఇ:9-220
వయససస:46
లఇ: ససస స
100-82/332

100-82/319

భరస : ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-218
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవవ కకతస
ఇఇటట ననఇ:9-220
వయససస:32
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజన బభషర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-220
వయససస:34
లఇ: ససస స
1366 RBE0391466
పషరర: ససనల కకమమర ఎనమఇదల

100-82/321

తఇడడ:డ శశరరమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-219
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశరరమబలక
ఇఇటట ననఇ:9-220
వయససస:55
లఇ: పవ
1363 RBE1240647
పషరర: షరరఫర షషక

1358 RBE0848515
పషరర: నరసషఇహరరవవ కకతనస

1353 RBE1240894
పషరర: వనఇకట రరమమరరవవ కకట
తఇడడ:డ ఆదదననరరయణ కకట
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:58
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజననయ పడసరద కకట
ఇఇటట ననఇ:9-217
వయససస:27
లఇ: ససస స

భరస : నరసషఇహరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-219
వయససస:48
లఇ: ససస స
1360 RBE0848523
పషరర: ననగరశశరరరవవ కకతనస

100-82/318

1377 LHL2662534
పషరర: శశనవరసరరవవ చతరరల

100-82/342

తఇడడ:డ ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-224
వయససస:46
లఇ: పవ
100-82/344

1380 LHL2662773
పషరర: వజయకకమమరర చలడ గబఇడడ

100-82/345

భరస : ఈశశరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:37
లఇ: ససస స
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1381 LHL2662880
పషరర: ఆఇజననయబలక దనసరర

100-82/346

తఇడడ:డ వరదయన
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:67
లఇ: పవ
1384 RBE0848549
పషరర: సపదదడశశర రరవవ దనసరర

100-82/349

100-82/352

భరస : గఫపర ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:9-226
వయససస:34
లఇ: ససస స
1390 RBE1397075
పషరర: బభలకకటయన గరల

100-82/355

తఇడడ:డ లఇగయన గరల
ఇఇటట ననఇ:9-226
వయససస:59
లఇ: పవ
1393 LHL2660199
పషరర: సతష ఉపషల

100-82/357

100-82/359

100-82/362

భరస : హహసషసన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-230
వయససస:50
లఇ: ససస స
1405 LHL2662377
పషరర: మహమషద రఫస షషక

తఇడడ:డ మసరసన వరల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:40
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

తఇడడ:డ జజన మహమషద షషక
ఇఇటట ననఇ:9-226
వయససస:34
లఇ: పవ

1391 RBE1943745
పషరర: లఇగరశశరర సషదద నబతత
స ల

1392 RBE1677616
పషరర: గరల బభల కకటయన గరల

100-82/356

1397 RBE1106039
పషరర: మహమషద జజన షషక

1400 LHL3906732
పషరర: హహసషసన షషక

1403 LHL2660702
పషరర: బషషరరణ షషక

100-82/368

1406 RBE0849257
పషరర: బభజ షషక

100-82/358

1409 RBE1384122
పషరర: షరరషల బబగఇ షషక
తఇడడ:డ మసరసన వల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:37
లఇ: ససస స

100-82/354

100-89/694

1395 RBE1115303
పషరర: నజమఊన షషక

100-82/12

భరస : మహమషద గగడ షషక
ఇఇటట ననఇ:9/229
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-82/360

1398 RBE1106047
పషరర: సపదదన బ షషక

100-82/361

తఇడడ:డ మహమషద జజన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-229
వయససస:56
లఇ: ససస స
100-82/363

1401 RBE0672394
పషరర: ననగబల మరర షషక

100-82/364

తఇడడ:డ హహసషసన
ఇఇటట ననఇ:9-230
వయససస:32
లఇ: పవ
100-82/366

1404 LHL2661718
పషరర: బభషర షషక

100-82/367

తఇడడ:డ రఇజజన
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:57
లఇ: పవ
100-82/369

తఇడడ:డ బభషర
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-82/371

100-82/351

తఇడడ:డ లఇగయన గరల
ఇఇటట ననఇ:9-226
వయససస:59
లఇ: పవ

భరస : రఫష షషక
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ భభషర
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:37
లఇ: పవ
1408 RBE1384114
పషరర: షకకలమ బబగఇ షషక

తఇడడ:డ నరసయన SIDDABATHULA
ఇఇటట ననఇ:9-226
వయససస:57
లఇ: పవ

తఇడడ:డ అలడ బబడడ
ఇఇటట ననఇ:9-230
వయససస:52
లఇ: పవ
100-82/365

1386 RBE0848556
పషరర: శవ కకషర సషదద నబతత
స ల

100-82/353 1389 RBE1313287
1388 RBE1312776
పషరర: రరమమసపదదయన sidda bathula
పషరర: జజన మయమ షషక

1394 RBE1240787
పషరర: ననగ జజనత ఉపషల

100-82/348

తఇడడ:డ రరమ సపదదయన
ఇఇటట ననఇ:9-226
వయససస:31
లఇ: పవ

తఇడడ:డ హమషద షషక
ఇఇటట ననఇ:9-229
వయససస:61
లఇ: పవ

భరస : శవ కకషర సషదద నబతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-229
వయససస:24
లఇ: ససస స
1402 RBE1240597
పషరర: జజనబ షషక

100-82/350

భరస : సతష ఉపషల
ఇఇటట ననఇ:9-227
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహమషద జజన
ఇఇటట ననఇ:9-229
వయససస:38
లఇ: పవ
1399 RBE1737246
పషరర: వనఇకట వజయ సషదద నబతత
స ల

1385 RBE1730415
పషరర: ననగ వనఇకట సరయ కకమమర
చలడ గబఇడడ
తఇడడ:డ ఏసశరర
డ చలడ గబఇడడ
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:22
లఇ: పవ

1383 RBE0840678
పషరర: సతన కకమమరర సషదద నబతత
స ల
భరస : రరశయన
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : రరమసపదదడదయమ సషదద నబతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-226
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మలడ ఖమరరరనరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-227
వయససస:36
లఇ: పవ
1396 RBE0723643
పషరర: జహహర బభషర షషక

100-82/347

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:45
లఇ: పవ

తఇడడ:డ ఆఇజననయబలక
ఇఇటట ననఇ:9-225
వయససస:36
లఇ: పవ
1387 RBE1312313
పషరర: కరరమబనస బబగఇ పఠరన

1382 LHL2663037
పషరర: కరదనరరశశర రరవవ చలడ గబఇడడ

1407 RBE1384106
పషరర: జరదతతన బ షషక

100-82/370

భరస : మసరసన వరల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:60
లఇ: ససస స
100-82/372

1410 RBE1384130
పషరర: మసరసన వల షషక

100-82/373

తఇడడ:డ రఇజజన సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:68
లఇ: పవ
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1411 RBE1384155
పషరర: అశశఫవనతసర షషక

100-82/374

తఇడడ:డ యమసఫ బభషర లలట షషక
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:61
లఇ: ససస స
1414 RBE1312057
పషరర: షకకల షషక

100-82/377

100-82/380

100-82/383

100-82/386

100-82/389

100-82/392

100-82/395

భరస : మహమషదడఫష
ఇఇటట ననఇ:9-237
వయససస:42
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 RBE0849273
పషరర: మఇగర చరపరష

1427 RBE1807486
పషరర: మమనక చరపష

1430 RBE0672253
పషరర: వనణబగరపరల రరడడ గబఱఱ ఇ

1433 RBE1312990
పషరర: శశదడవ పపనసగరఇడ

100-82/398

1436 RBE2171635
పషరర: శతనరరమమష పలడ

100-82/387

1439 LHL2662633
పషరర: వనఇకటటశశరరడ తతలకసడరర
తఇడడ:డ ససబభబరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:62
లఇ: పవ

1419 LHL2662914
పషరర: ఘమస షషక

100-82/382

1422 RBE2171619
పషరర: రరజనలకడష బబహర

100-82/385

1425 RBE1313238
పషరర: మమనక భమమమ

100-82/388

భరస : రరమకకషర భమమమ
ఇఇటట ననఇ:9-235
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-82/390

1428 LHL2660892
పషరర: అలవనలకమఇగమష గబరశఇ

100-82/391

భరస : మఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-236
వయససస:61
లఇ: ససస స
100-82/393

1431 RBE1312131
పషరర: ససరరష పపనసగరఇడ

100-82/394

తఇడడ:డ నరసషఇహరరవవ పపనసగరఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-236
వయససస:32
లఇ: పవ
100-82/396

1434 RBE1313014
పషరర: గబరర లకడష పపనసగరఇడ

100-82/397

భరస : నరసషఇహ రరవవ పపనసగరఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-236
వయససస:55
లఇ: ససస స
100-82/399

భరస : ఆఇజననయశరసషస స
ఇఇటట ననఇ:9-236
వయససస:79
లఇ: ససస స
100-82/401

100-82/379

భరస : శశనవరసరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-234/1
వయససస:51
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష పపనసగరఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-236
వయససస:30
లఇ: ససస స

భరస : పడసరదస
ఇఇటట ననఇ:9-236
వయససస:44
లఇ: ససస స
1438 RBE2171643
పషరర: రసడలబ షషక

100-82/384

తఇడడ:డ మఇగర రరడడడ గబఱఱ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-236
వయససస:44
లఇ: పవ

భరస : రరజశశఖర రరడడడ గబఱఱ ఇ
ఇఇటట ననఇ:9-236
వయససస:37
లఇ: ససస స
1435 RBE2171627
పషరర: అఇజనదడవ వలడ

1421 RBE0849265
పషరర: ససశలమష బబహరర

1416 RBE1312180
పషరర: అబబదలమడ షషక

తఇడడ:డ సపదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-233
వయససస:36
లఇ: పవ

భరస : రరజరష చరపష
ఇఇటట ననఇ:9-235/1
వయససస:25
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మఇగరరరడడడ
ఇఇటట ననఇ:9-236
వయససస:35
లఇ: పవ
1432 RBE1312362
పషరర: ససనత గబఱఱ ఇ

100-82/381

భరస : బభలరఇగయన
ఇఇటట ననఇ:9-235
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరడ భమమమ
ఇఇటట ననఇ:9-235
వయససస:33
లఇ: పవ
1429 LHL2660900
పషరర: రరజశశఖరరరడడడ గబరశఇ

1418 LHL2662344
పషరర: దసస గరరర షషక

100-82/376

తఇడడ:డ సతనసర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-232
వయససస:26
లఇ: పవ

భరస : వనఇకటపడసరదరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-233/1
వయససస:88
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-235
వయససస:62
లఇ: ససస స
1426 RBE1313261
పషరర: రరమకకషర భమమమ

100-82/378

తఇడడ:డ సపదదన
ఇఇటట ననఇ:9-233
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ జజనడ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-233
వయససస:73
లఇ: పవ
1423 RBE0840553
పషరర: సపదదమష వనచనచ

1415 RBE1312164
పషరర: మసరసన బ షషక

1413 LHL2660694
పషరర: మమబబలమడ షషక
భరస : భభషర
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:57
లఇ: ససస స

భరస : సతనసర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-232
వయససస:43
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహబమబ జజన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-232
వయససస:35
లఇ: పవ
1420 RBE1860030
పషరర: సపదదన షషక

100-82/375

భరస : బభజ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-231
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతనసర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-232
వయససస:26
లఇ: ససస స
1417 RBE1397091
పషరర: జజన బభషర షషక

1412 RBE1397117
పషరర: జజన బ షషక

1437 RBE1369587
పషరర: నషషమ బబగఇ షషక

100-82/400

తఇడడ:డ రఫష
ఇఇటట ననఇ:9-237
వయససస:25
లఇ: ససస స
100-82/402

1440 LHL2663128
పషరర: శశనవరస తతలకసడరర

100-82/403

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:35
లఇ: పవ
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1441 LHL2663516
పషరర: కకటటశశరర తతలకసడరర

100-82/404

భరస : వనఇకటటసశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:52
లఇ: ససస స
1444 LHL2664332
పషరర: లకడష ఊటడ

100-82/407

100-82/410

100-89/695

100-82/13

100-75/1044

100-87/743

100-90/501

100-89/701

భరస : వనఇకయయన తమషశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-301-2
వయససస:45
లఇ: ససస స
1468 RBE1723733
పషరర: నగరనన మహమషద
తఇడడ:డ నజర హమషద మహమషద
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:21
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-89/696

1454 RBE1497239
పషరర: బభజ ఖమన పటభన

1457 RBE1807163
పషరర: తతలసష దనచడపలడ

1460 RBE1641315
పషరర: మననకడ సమబల

1463 RBE1472109
పషరర: ననగ వఇశ కకషర కసవజస ల

100-89/697

1449 RBE1161280
పషరర: శరరష ఉటడ

1452 RBE1955665
పషరర: ససబబయన చనతఇ

100-81/504

100-89/698

1458 RBE2517068
పషరర: సఇధన రరణణ పప ననతపవలమ

100-86/755

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ పప ననతపవలమ
ఇఇటట ననఇ:9-287
వయససస:20
లఇ: ససస స
100-89/699

1461 RBE1994235
పషరర: మసరసనమష కకల

100-90/500

భరస : కరశవ రరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:9-290
వయససస:52
లఇ: ససస స
100-84/95

1464 RBE1497189
పషరర: ననగరఇదడo తమషశశటట
భరస : వనఇకయన తమషశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-301-2
వయససస:45
లఇ: ససస స

1466 RBE1640846
పషరర: మహమషద ఖససఇ షషక

1467 RBE1952308
పషరర: షహహన షషక

తఇడడ:డ నజర హమషద మహమషద
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:23
లఇ: ససస స

100-90/499

1455 RBE1436600
పషరర: భవరన గరరనన

తఇడడ:డ వశశశశశర శరసషస స కసవజస ల
ఇఇటట ననఇ:9-294 NARAYANAPURAM
వయససస:25
లఇ: పవ

1469 RBE1723741
పషరర: జబన బబగఇ మహమషద

100-82/412

భరస : శరనమ పడసరద గరరనన
ఇఇటట ననఇ:9-277
వయససస:30
లఇ: ససస స

100-84/96

తఇడడ:డ సరయబభ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-303
వయససస:39
లఇ: పవ
100-85/126

100-82/409

తఇడడ:డ మణయన చనతఇ
ఇఇటట ననఇ:9-265
వయససస:35
లఇ: పవ

భరస : పషద హహసషసన సమమల
ఇఇటట ననఇ:9-289
వయససస:38
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననరరయణరరడడడ కకల
ఇఇటట ననఇ:9-290
వయససస:67
లఇ: పవ
1465 RBE1497197
పషరర: ననగరఇదడo తమషశశటట

1451 RBE1955673
పషరర: మహహశశరర చడనతమశశటట

1446 RBE0840694
పషరర: సపదదనభ షషక

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరడ ఉటడ
ఇఇటట ననఇ:9-239-2
వయససస:28
లఇ: ససస స

భరస : నరరశ దనచడపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-285
వయససస:20
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ పప ననతపవలమ
ఇఇటట ననఇ:9-287
వయససస:18
లఇ: ససస స
1462 RBE1994243
పషరర: కరశవ రరడడడ కకల

100-82/411

తఇడడ:డ మహబమబ ఖమన పటభన
ఇఇటట ననఇ:9-270
వయససస:25
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గరపరల కకషర రరడడడ పడనల
ఇఇటట ననఇ:9-280
వయససస:24
లఇ: ససస స
1459 RBE2517076
పషరర: పషడయఇకర పప ననతపవలమ

1448 LHL2664290
పషరర: ధనలకడష గరల

100-82/406

భరస : అమబమదధదన
ఇఇటట ననఇ:9-239
వయససస:59
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ నరసషఇహ రరవవ చడనతమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-260
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ జలమన ఖమన పఠరన
ఇఇటట ననఇ:9/266
వయససస:23
లఇ: పవ
1456 RBE1470194
పషరర: వనఇకట మహహశశరర పడనల

100-82/408

భరస : శఇకరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-239/2
వయససస:40
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ చనత సపదదసలక మమదదననటట
ఇఇటట ననఇ:9-253
వయససస:23
లఇ: ససస స
1453 RBE1807544
పషరర: జజన బభషర పఠరన

1445 LHL3906708
పషరర: వనఇకటటశశరరడ ఊటడ

1443 RBE2171650
పషరర: రరజజశన పఠరన
భరస : సలమమ
ఇఇటట ననఇ:9-238/2
వయససస:49
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ పవలడ యన
ఇఇటట ననఇ:9-239
వయససస:52
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సపదదసలక
ఇఇటట ననఇ:9-239/1
వయససస:47
లఇ: పవ
1450 RBE1952373
పషరర: రరధదక మమదదననటట

100-82/405

భరస : సరశమ యయససపప గబ
ఇఇటట ననఇ:9-238
వయససస:48
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసశరరడ ేష
ఇఇటట ననఇ:9-239
వయససస:45
లఇ: ససస స
1447 LHL2660611
పషరర: శఇకరరరవవ గరల

1442 RBE1106278
పషరర: వజయ యయససపప గబ

100-89/700

100-85/125

తఇడడ:డ మహబమబ ససభభన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-323-2
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-85/127

1470 RBE1723758
పషరర: హససన బబగఇ మహమషద

100-85/128

తఇడడ:డ నజర హమషద మహమషద
ఇఇటట ననఇ:9-324
వయససస:22
లఇ: ససస స
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1471 RBE1997055
పషరర: జజన బభషర షషక

100-90/503

తఇడడ:డ మసరసనవల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-326
వయససస:24
లఇ: పవ
1474 RBE1383967
పషరర: రఇజన బ షషక

100-82/14

100-90/504

100-88/689

100-90/486

100-89/705

1481 RBE1355941
పషరర: గజజల షషక

1484 RBE1103654
పషరర: మమదరశఅల షషక

1487 RBE1454925
పషరర: కకటటశశరరరవవ నలడ గఇతతల

100-87/755

1490 RBE1442102
పషరర: ససజజత నడడఇపలడ

తఇడడ:డ లకయన మమడడకకOడడరర
ఇఇటట ననఇ:9-538
వయససస:69
లఇ: పవ
100-89/708

తఇడడ:డ మహమదసస సపసన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-651
వయససస:20
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1496 RBE1742964
పషరర: షతకకరరబ షషక

100-82/15

1499 RBE1161918
పషరర: ననగరరజ యయమననన
భరస : శశనవరసఉలక యయమననన
ఇఇటట ననఇ:9/651
వయససస:37
లఇ: ససస స

1479 RBE2517050
పషరర: అబబదల కరరఇ షషక

100-81/768

1482 RBE2519171
పషరర: సరరత దధకకఇడ

100-76/437

1485 RBE1454693
పషరర: సరమమమజనఇ నలడ గఇతతల

100-89/704

భరస : కకటటశశరరరవవ నలడ గఇతతల
ఇఇటట ననఇ:9-482/1
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-90/506

1488 RBE2517431
పషరర: వనఇకట రరవమష డడరఇగబల

100-87/746

భరస : ఆఇజననయబలక డడరఇగబల
ఇఇటట ననఇ:9-489
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-90/507

1491 RBE2522985
పషరర: ఏడడకకఇడడ తరరపత

100-83/892

తఇడడ:డ వనఇకటటశశర రరవవ తరరపత
ఇఇటట ననఇ:9/519
వయససస:22
లఇ: పవ
100-90/508

1494 RBE1497213
పషరర: మమలక ఉమమషననన

100-89/707

తఇడడ:డ రవ బభబబ ఉమమషననన
ఇఇటట ననఇ:9-560
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-81/755

భరస : జన బభష షషక
ఇఇటట ననఇ:9-595
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-85/1064

100-89/703

భరస : ససరరశ కకమమర దధకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:9-444
వయససస:18
లఇ: ససస స

భరస : వనఇకటటసశర రరవవ బఇడనరర
ఇఇటట ననఇ:9-539
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సపదదసలక యరమమల
ఇఇటట ననఇ:9-584
వయససస:25
లఇ: పవ
1498 RBE2521888
పషరర: రరహన షషక

100-90/505

భరస : ననగరరజ నడడఇపలడ
ఇఇటట ననఇ:9-516
వయససస:35
లఇ: ససస స

100-89/706 1493 RBE1442128
1492 RBE1497221
పషరర: మలడ కరరరరనరరవవ మమడడకకoడడరర
పషరర: మలడ శశరర బఇడనరర

1476 RBE1864859
పషరర: జజన బబగఇ షషక

తఇడడ:డ హఇసరజ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-417
వయససస:19
లఇ: పవ

తఇడడ:డ సప మయన నలడ గఇతతల
ఇఇటట ననఇ:9-482/1
వయససస:66
లఇ: పవ

తఇడడ:డ పపదద సపదదసలక పరరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:9-497
వయససస:20
లఇ: పవ

1495 RBE1497270
పషరర: మననధర యరమమల

100-86/762

తఇడడ:డ బబడడ సరహహబ షషక
ఇఇటట ననఇ:9/474
వయససస:35
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకటటశశరరరవవ నలడ గఇతతల
ఇఇటట ననఇ:9-482/1
వయససస:29
లఇ: పవ
1489 RBE2523066
పషరర: శశకరఇత పరరమశశటట

1478 RBE2523223
పషరర: మనషర డడగల

100-75/1062

భరస : నజర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-360
వయససస:36
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శరరఫ షషక
ఇఇటట ననఇ:9-443/2
వయససస:37
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ హహసషసన మససడడ
ఇఇటట ననఇ:9/449
వయససస:42
లఇ: పవ
1486 RBE1454701
పషరర: శశనస నలడ గఇతతల

100-89/702

తఇడడ:డ యహన డడగల
ఇఇటట ననఇ:9-413
వయససస:18
లఇ: ససస స

భరస : చనత గబరవయన కకలల
డ రర
ఇఇటట ననఇ:9/434
వయససస:54
లఇ: ససస స
1483 RBE1472414
పషరర: ససభభన మససడడ

1475 RBE1864529
పషరర: ఖమసషఇ బ షషక

1473 RBE2517928
పషరర: మసరసన వల షషక
తఇడడ:డ జరదలబబదదదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-336
వయససస:52
లఇ: పవ

భరస : అబబదల కదనర షషక
ఇఇటట ననఇ:9-351
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటయన అయతగరన
ఇఇటట ననఇ:9-384-1
వయససస:35
లఇ: పవ
1480 RBE1161876
పషరర: వనఇకట నరసమష కకలల
డ రర

100-74/762

తఇడడ:డ మసరసనవల షషక
ఇఇటట ననఇ:9-336
వయససస:25
లఇ: ససస స

భరస : vali షషక
ఇఇటట ననఇ:9/341
వయససస:43
లఇ: ససస స
1477 RBE1165258
పషరర: నరరసఇహ అయతగరన

1472 RBE2517910
పషరర: ససఫషయమ షషక

1497 RBE1864719
పషరర: రరజ శశ మఇద

100-89/709

భరస : శశనవరస రరవవ మఇద
ఇఇటట ననఇ:9-649-1
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-88/690

1500 RBE1994227
పషరర: మరరయ కకమమరర కకమబష

100-90/509

తఇడడ:డ దనవదస కకమబష
ఇఇటట ననఇ:9-651
వయససస:22
లఇ: ససస స
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1501 RBE1454883
పషరర: రమమష పరలడడగబ

100-89/710

తఇడడ:డ సరఇబశవరరవవ పరలడడగబ
ఇఇటట ననఇ:9-703 NADIKUDI
వయససస:67
లఇ: పవ
1504 RBE1807072
పషరర: కగసలన బతత
స ల

100-81/756

100-89/712

100-89/715

100-88/881

100-89/718

100-89/721

100-82/235

తఇడడ:డ శశనవరస రరవవ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:10-00
వయససస:24
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1514 RBE1742949
పషరర: వఇశకకషర కకపవషరరవవరర

1517 RBE1441955
పషరర: భవరన బతత
స ల

1520 RBE2518082
పషరర: వనఇకరయమష మలలడ

1523 LHL2662948
పషరర: ననగబల మరర షషక

100-81/758

1526 RBE1532753
పషరర: పపదద ససబభబరరవవ కఇచరడ

100-81/757

1529 RBE1745280
పషరర: వనఇకట కకటటశశరర దనసరర
తఇడడ:డ ఎడడకకఇడలక దనసరర
ఇఇటట ననఇ:10-1
వయససస:22
లఇ: ససస స

1509 RBE1864560
పషరర: యలడ 0పరటట రవ

100-89/714

1512 RBE1811413
పషరర: కమలమష కకసడరర

100-90/511

1515 RBE1864412
పషరర: కకటటశశరర అఇగలలరర

100-89/717

భరస : ననగరరజ అఇగలలరర
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:31
లఇ: ససస స
100-89/719

1518 RBE1864800
పషరర: జగగ మష పవల

100-89/720

భరస : చనత రరమ కకటయన పవల
ఇఇటట ననఇ:9-844
వయససస:50
లఇ: ససస స
100-87/748

1521 RBE1441559
పషరర: శవ పవల

100-90/487

భరస : నరరష పవల
ఇఇటట ననఇ:9/849
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-82/236

1524 RBE1253202
పషరర: అనఇత లకడష మరరశబబ యన

100-90/512

భరస : శశష కకమమర మరరశబబ యన
ఇఇటట ననఇ:9-B
వయససస:48
లఇ: ససస స
100-90/24

తఇడడ:డ శశరరమబలక కఇచరడ
ఇఇటట ననఇ:10-00
వయససస:53
లఇ: పవ
100-91/24

100-89/711

భరస : ఫపనజన కకసడరర
ఇఇటట ననఇ:9-789
వయససస:33
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ శశశదన షషక
ఇఇటట ననఇ:9-2017/1
వయససస:40
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ
ఇఇటట ననఇ:9TH WARD
వయససస:22
లఇ: పవ
1528 RBE1867662
పషరర: పపరర చఇదడ రరవవ కకమమర

100-89/716

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ మలలడ
ఇఇటట ననఇ:9-844-5
వయససస:19
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ సతనననరరయణ పప టట సషరర
ఇఇటట ననఇ:9-2012
వయససస:39
లఇ: పవ
1525 RBE1743079
పషరర: శశనవరస రరవవ యరమల

1511 RBE1864644
పషరర: అలవనలమష ఓరరచ

1506 RBE1822071
పషరర: రరమయన పపవషల

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ యలడ 0పరటట
ఇఇటట ననఇ:9-755-1
వయససస:43
లఇ: పవ

భరస : నరసషఇహరరవవ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-833
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ గరపరల పవల
ఇఇటట ననఇ:9-844
వయససస:57
లఇ: పవ
1522 RBE1115311
పషరర: మబరళ కకషర పప టట సషరర

100-89/713

తఇడడ:డ శవకకషరరరరవవ
ఇఇటట ననఇ:9-828
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ అఇగలలరర
ఇఇటట ననఇ:9-831
వయససస:35
లఇ: పవ
1519 RBE1864818
పషరర: చనత కకటయన పవల

1508 RBE1822097
పషరర: వజయమష పపవషల

100-90/510

తఇడడ:డ అబడహఇ పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-730
వయససస:48
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవరస రరవవ ఓరరచ
ఇఇటట ననఇ:9-783
వయససస:26
లఇ: ససస స

భరస : అఇకరరవవ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:9-799
వయససస:28
లఇ: ససస స
1516 RBE1864438
పషరర: ననగరరజ అఇగలలరర

100-84/763

భరస : రరమయన పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-730
వయససస:58
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటసశరరడ ఆకకల
ఇఇటట ననఇ:9-756 A
వయససస:37
లఇ: పవ
1513 RBE2517258
పషరర: సఇదన వనమబల

1505 RBE2519213
పషరర: లకడష దసరగ దఇడడగల

1503 RBE1454917
పషరర: పడసరద కకమరబతస న
తఇడడ:డ రతతఇ కకమరబతస న
ఇఇటట ననఇ:9-713
వయససస:42
లఇ: పవ

భరస : దసరగ రరవవ దఇడడగల
ఇఇటట ననఇ:9-718/3
వయససస:23
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రమబలక పపవషల
ఇఇటట ననఇ:9-730
వయససస:34
లఇ: పవ
1510 RBE1441971
పషరర: చనత కకఇడన ఆకకల

100-86/752

తఇడడ:డ ససటఫపన గరపతతటట
ఇఇటట ననఇ:9-707/1
వయససస:19
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవరస రరవవ బతత
స ల
ఇఇటట ననఇ:9-717
వయససస:20
లఇ: ససస స
1507 RBE1822089
పషరర: కకటటశశరరరవవ పపవషల

1502 RBE2516185
పషరర: పషడమ కకమమర గరపతతటట

1527 RBE1214758
పషరర: రరజనలకడష దడవరపలడ

100-90/25

భరస : వనఇకటటశశరరడ దడవరపలడ
ఇఇటట ననఇ:10-000
వయససస:67
లఇ: ససస స
100-90/26

1530 RBE1674787
పషరర: మఇజషర గబరజజల

100-73/997

భరస : నరసషఇహ రరవవ గబరజజల
ఇఇటట ననఇ:10-3
వయససస:34
లఇ: ససస స
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1531 RBE1676014
పషరర: నరసషఇహ రరవవ గబరజజల

100-76/167

తఇడడ:డ రరమకకటయన గబరజజల
ఇఇటట ననఇ:10-3
వయససస:37
లఇ: పవ
1534 RBE1807460
పషరర: శవకకషర పలలడ పవ

100-91/25

100-76/168

100-90/28

100-91/27

100-91/29

100-90/237

100-89/725

తఇడడ:డ నరసషఇహరరవవ గజవనలడ
ఇఇటట ననఇ:10-73
వయససస:50
లఇ: పవ

వయసస 01-01-2021 నటక

1544 RBE1721018
పషరర: ఆదదలకడష బతతల

1547 RBE1867860
పషరర: తరరపతమష దడవళడ

1550 RBE1106781
పషరర: గబరర బడహషఇ పపదయవవల

1553 RBE1749670
పషరర: కమల దనసరర

100-90/517

1556 RBE1641331
పషరర: ననగమణణ కనపరరస

100-91/28

1559 RBE1810688
పషరర: సపదదన బ షషక
తఇడడ:డ పపదద వల షషక
ఇఇటట ననఇ:10-79
వయససస:39
లఇ: ససస స

1539 RBE1307504
పషరర: శరరరససమన మమరరరపపరరశఇ

100-90/27

1542 RBE0654012
పషరర: ఏడడకకఇడలక వఇటటపవల

100-90/29

1545 RBE1673086
పషరర: లకడష పరరశత తమషశశటట

100-76/170

భరస : రరమకకషర
ఇఇటట ననఇ:10-44
వయససస:33
లఇ: ససస స
100-91/30

1548 RBE1641323
పషరర: ససనత కరటతడకఓట

100-89/724

భరస : శశకరఇత కరటతడకఓట
ఇఇటట ననఇ:10-48
వయససస:24
లఇ: ససస స
100-90/513

1551 RBE1441542
పషరర: శశలకడష పయమనవవల

100-90/514

భరస : గబరర బడహషఇ పయమనవవల
ఇఇటట ననఇ:10-52
వయససస:32
లఇ: ససస స
100-90/515

1554 RBE1114107
పషరర: ఆమన కకలమడ

100-90/516

భరస : అనల కకమమర కకలమడ
ఇఇటట ననఇ:10-68
వయససస:28
లఇ: ససస స
100-89/726

భరస : ఆఇజననయబలక కనపరరస
ఇఇటట ననఇ:10-70
వయససస:27
లఇ: ససస స
100-90/518

100-89/723

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ వఇటటపవల
ఇఇటట ననఇ:10-39
వయససస:39
లఇ: పవ

భరస : శవ కకమమర దనసరర
ఇఇటట ననఇ:10-64
వయససస:45
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవవ కకలమడ
ఇఇటట ననఇ:10-68
వయససస:34
లఇ: పవ
1558 RBE1105544
పషరర: మతస యన గజవనలడ

100-76/169

తఇడడ:డ శశనవరస రరవవ పపదయవవల
ఇఇటట ననఇ:10-52
వయససస:31
లఇ: పవ

భరస : రరమ కకషర పడసరద తడలననకకల
ఇఇటట ననఇ:10-63
వయససస:38
లఇ: ససస స
1555 RBE1114115
పషరర: అనల కకమమర కకలమడ

1541 RBE1676535
పషరర: పవన కళళనణ పయమనవవల

1536 RBE1682335
పషరర: ససపషడయ చఇదన

భరస : జజన పషడమ కకమమర
ఇఇటట ననఇ:10-25B
వయససస:42
లఇ: ససస స

భరస : ససరరష దడవళడ
ఇఇటట ననఇ:10-45
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ కకటటనరసయన సషలఇ
ఇఇటట ననఇ:10-50
వయససస:27
లఇ: ససస స
1552 RBE1441989
పషరర: పడశరఇత ఆరరటట

100-91/26

భరస : శశనవరస రరవవ బతతల
ఇఇటట ననఇ:10-39
వయససస:28
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకయన దడవళడ
ఇఇటట ననఇ:10-45
వయససస:30
లఇ: పవ
1549 RBE1099135
పషరర: సరయ దసరగ సషలఇ

1538 RBE2493203
పషరర: వనఇకట లకడష కకఈలమగమనననన

100-90/236

భరస : నరసషఇహ రరవవ చఇదన
ఇఇటట ననఇ:10-6
వయససస:27
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ మహన రరవవ
ఇఇటట ననఇ:10-35B
వయససస:23
లఇ: పవ

తఇడడ:డ గబరవయన బతతల
ఇఇటట ననఇ:10-39
వయససస:32
లఇ: పవ
1546 RBE1867837
పషరర: ససరరష దడవళడ

100-89/722

భరస : వనఇకటరరవవ ససరససర
ఇఇటట ననఇ:10-10-1
వయససస:29
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ ననగరశశర రరవవ పయమనవవల
ఇఇటట ననఇ:10-35/1
వయససస:20
లఇ: ససస స
1543 RBE1720796
పషరర: శశనవరస రరవవ బతతల

1535 RBE1957422
పషరర: వనఇకటపషయన తమషశశటట

1533 RBE1944347
పషరర: పరరశత బతతల
భరస : రరమకకషర బతతల
ఇఇటట ననఇ:10-4-53/1
వయససస:47
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ యలమఇద తమషశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-5-18
వయససస:63
లఇ: పవ

భరస : బభల ఆఇజననయబలక దదగబమరరస
ఇఇటట ననఇ:10-10
వయససస:31
లఇ: ససస స
1540 RBE1723493
పషరర: హరరక పయమనవవల

100-90/5

భరస : బశర సర
ఇఇటట ననఇ:10/3
వయససస:34
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ పలలడ పవ
ఇఇటట ననఇ:10-5
వయససస:42
లఇ: పవ
1537 RBE1676204
పషరర: ససజతన దదగబమరరస

1532 RBE1175315
పషరర: హబమబనసరస సర

1557 RBE0993221
పషరర: నవన కకలమ

100-89/727

తఇడడ:డ నవజజనతరరడడడ కకలమ
ఇఇటట ననఇ:10-72\2
వయససస:29
లఇ: ససస స
100-89/728

1560 RBE1952845
పషరర: లలమవత ఇమషడడశశటట

100-89/729

భరస : అశశక ఇమషడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-79
వయససస:20
లఇ: ససస స
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1561 RBE1471481
పషరర: ననగలకడష ఆతషకలరర

100-76/171

భరస : ననగభమషణఇ ఆతషకలరర
ఇఇటట ననఇ:10-81
వయససస:42
లఇ: ససస స
1564 RBE1253137
పషరర: లకకషరరజనఇ మఇజఇపలడ

100-90/520

100-90/522

100-90/31

100-90/34

100-90/35

100-90/37

100-90/39

భరస : రవ కకమమర తనఇడడ
ఇఇటట ననఇ:10-151
వయససస:35
లఇ: ససస స

వయసస 01-01-2021 నటక

1574 RBE1718956
పషరర: బబలలడ మష కకతస

1577 RBE1945096
పషరర: పవరరషప తస ఇ మదసద

1580 RBE1910553
పషరర: గగశయమ షషక

1583 RBE1453562
పషరర: శశనవరస రరవవ కదఇ

100-90/40

1586 RBE0959819
పషరర: ససబబమష సరశమ

100-91/31

1589 RBE1532811
పషరర: ధన లకషమష అతతకలరర
భరస : ససబబ రరవవ అతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:10-171
వయససస:63
లఇ: ససస స

1569 RBE1114164
పషరర: పదనషవత చఇదన

100-90/30

1572 RBE1584655
పషరర: షరహహదన షషక

100-90/33

1575 RBE1720960
పషరర: రరధ కకషర రరడడడ కకతస

100-91/32

తఇడడ:డ సపదదన రరడడడ కకతస
ఇఇటట ననఇ:10-105
వయససస:73
లఇ: పవ
100-90/36

1578 RBE1953934
పషరర: సరరజన మదసద

100-91/33

భరస : పవరరషప తస ఇ
ఇఇటట ననఇ:10-109
వయససస:64
లఇ: ససస స
100-90/38

1581 RBE1954072
పషరర: గగసషయమ షషక

100-91/34

తఇడడ:డ మమలమల
ఇఇటట ననఇ:10-116
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-73/998

1584 RBE1677426
పషరర: శరరష బమతతకలరర

100-76/172

తఇడడ:డ సరఇబశవ రరడడ బమతతకలరర
ఇఇటట ననఇ:10-142
వయససస:23
లఇ: ససస స
100-76/173

భరస : మలలడ సశరర రరవవ సరశమ
ఇఇటట ననఇ:10-147
వయససస:58
లఇ: ససస స
100-76/174

100-90/521

భరస : జహఇగరర షషక
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:26
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ వనఇకటటశశరరడ కదఇ
ఇఇటట ననఇ:10-134
వయససస:36
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:10-144
వయససస:24
లఇ: పవ
1588 RBE1676436
పషరర: వజయ తనఇడడ

100-90/32

తఇడడ:డ మమలమల షషక
ఇఇటట ననఇ:10-116
వయససస:23
లఇ: ససస స

తలడ : ననగరఇదడఇ గరడడగబ
ఇఇటట ననఇ:10-120
వయససస:23
లఇ: ససస స
1585 RBE1745322
పషరర: ననగబర వల షషక

1571 RBE1584630
పషరర: జహఇగరర షషక

1566 RBE1165266
పషరర: అనల కకమమర మమడడశశటట

భరస : రవ బభబబ చఇదన
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:41
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ అరడ యన
ఇఇటట ననఇ:10-109
వయససస:62
లఇ: పవ

భరస : సపదదన రరవవ వనమబల
ఇఇటట ననఇ:10-112
వయససస:31
లఇ: ససస స
1582 RBE1803683
పషరర: శశలత గరడడగబ

100-89/731

భరస : రరధన కకషర రరడడడ కకతస
ఇఇటట ననఇ:10-105
వయససస:63
లఇ: ససస స

తఇడడ:డ రఇగరరజ రఇగ
ఇఇటట ననఇ:10-106
వయససస:34
లఇ: పవ
1579 RBE1099259
పషరర: సఇపపరర వనమబల

1568 RBE1722032
పషరర: రరవత రరమశశటట

100-90/519

తఇడడ:డ కకషర మమడడశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-95
వయససస:27
లఇ: పవ

తఇడడ:డ మమబబ షషక
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:32
లఇ: పవ

భరస : బభల ననయర రరమమవతత
ఇఇటట ననఇ:10-101/10-75
వయససస:41
లఇ: ససస స
1576 RBE1442094
పషరర: చఇదసడ రఇగ

100-89/730

భరస : రరమససబబయన రరమశశటట
ఇఇటట ననఇ:10-98
వయససస:29
లఇ: ససస స

భరస : ననగరశశర రరవవ చఇదన
ఇఇటట ననఇ:10-100
వయససస:59
లఇ: ససస స
1573 RBE1175257
పషరర: సరరజ రరమమవతత

1565 RBE1454842
పషరర: రమమశ పపదయవవల

1563 RBE1101237
పషరర: చఇదడ శశఖర వర
తఇడడ:డ చన కకతడసరశరరవ వర
ఇఇటట ననఇ:10-83
వయససస:29
లఇ: పవ

తఇడడ:డ కకఇడలక పపదయవవల ఆవవల
ఇఇటట ననఇ:10-92
వయససస:24
లఇ: పవ

తఇడడ:డ శశనవరసరరవవ ననదడఇడడ
ఇఇటట ననఇ:10-97
వయససస:26
లఇ: ససస స
1570 RBE1114172
పషరర: ససశల చఇదన

100-91/527

భరస : ససబబరరవవ తరరమలకకఇడ
ఇఇటట ననఇ:10-81
వయససస:68
లఇ: ససస స

భరస : ససబబయన మఇజఇపలడ
ఇఇటట ననఇ:10-88-3
వయససస:57
లఇ: ససస స
1567 RBE1540616
పషరర: గరయతడ ననదడఇడడ

1562 RBE1867704
పషరర: వరమష తరరమలకకఇడ

1587 RBE1720853
పషరర: శశనస కకఇచనల

100-91/35

తఇడడ:డ ఏడడ కకఇడలక కకఇచనల
ఇఇటట ననఇ:10-150
వయససస:31
లఇ: పవ
100-90/41

1590 RBE1106807
పషరర: బదదడ లమల జత

100-90/42

తఇడడ:డ లలహహ హ జత
ఇఇటట ననఇ:10-173
వయససస:34
లఇ: పవ
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