దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-14
1
RBE2518249
పపరర: ససతతష ననటట రరథథడ

100-86/758

తసడడ:డ ననటట రరథథడ
ఇసటట ననస:1-00
వయససస:33
లస: పప
4
RBE2523017
పపరర: వనసకట రరజ బసడనరర

100-84/764

100-83/126

100-83/183

100-85/100

100-83/187

100-85/103

100-83/189

భరత : జహహర బబషర షపక
ఇసటట ననస:9-229
వయససస:34
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

14
RBE1100668
పపరర: సతష కకమమర కకతనత

17
RBE1425173
పపరర: హసన అహమమద పఠరన

20
RBE1953595
పపరర: కకషష చరర కగననలమ

23
RBE0987869
పపరర: రమమదదవ ఉపపల

100-83/192

26
RBE1154491
పపరర: హనసమసత రరవప ఉదదసత

100-85/101

29
RBE1154459
పపరర: చన ననగగల మరర షపక
తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:9-230
వయససస:30
లస: పప

9
RBE1919091
పపరర: శరసత కకమమరర పపపపల

100-83/128

12
RBE1574680
పపరర: వనసకట చనరర ఖమజజ

100-83/185

15
RBE0988578
పపరర: సససదనబ పఠరన

100-83/186

భరత : హసన అహమద
ఇసటట ననస:9-220
వయససస:58
లస: ససత స
100-87/686

18
RBE1100411
పపరర: సరరజన సససగ రరడడడ

100-85/102

భరత : ససబబ రరడడ సససగ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-222
వయససస:38
లస: ససత స
100-87/687

21
RBE0988487
పపరర: రరమమసజననయగలక గరల

100-83/188

తసడడ:డ బబలకకటయయ
ఇసటట ననస:9-226
వయససస:31
లస: పప
100-83/190

24
RBE0987794
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప ఉపపల

100-83/191

తసడడ:డ చననబబబయ
ఇసటట ననస:9-227/1
వయససస:50
లస: పప
100-83/193

తసడడ:డ శశనసవరస రరవప ఉదదసత
ఇసటట ననస:9-228
వయససస:30
లస: పప
100-83/195

100-83/125

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ఖమజజ
ఇసటట ననస:9-219
వయససస:22
లస: పప

భరత : మలర కరరరరనరరవప
ఇసటట ననస:9-227
వయససస:48
లస: ససత స

భరత : శశనవరస రరవప ఉదదసత
ఇసటట ననస:9-228
వయససస:53
లస: ససత స
28
RBE1048645
పపరర: మమబగనన షపక

100-83/184

తసడడ:డ హనసమయయ కగననలమ
ఇసటట ననస:9-225
వయససస:70
లస: పప

తసడడ:డ గగస మహహదదన పఠరన
ఇసటట ననస:9-226
వయససస:27
లస: పప
25
RBE1154483
పపరర: ఆదదలకడమ ఉదదసత

11
RBE1860378
పపరర: దసరర మలలర శశరర పరనసగసటట

6
RBE1175059
పపరర: పడసనన అసజల పరలపరరత

తసడడ:డ శరత
ఇసటట ననస:9-162
వయససస:25
లస: ససత స

తసడడ:డ సససదన పఠరన
ఇసటట ననస:9-220
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ సససగ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-222
వయససస:46
లస: పప
22
RBE1212273
పపరర: మహమహద రఫస పఠరన

100-83/127

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకతనత
ఇసటట ననస:9-219
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ అమరరదదదన షపక
ఇసటట ననస:9-220
వయససస:44
లస: పప
19
RBE1100429
పపరర: ససబబ రరడడడ సససగ రరడడడ

8
RBE1048710
పపరర: ననగగశశరర పపపపల

100-83/706

భరత : లలకననథ చనరర పరలపరరత
ఇసటట ననస:9-161-3
వయససస:33
లస: ససత స

భరత : శశషరచనరర పరనసగసటట
ఇసటట ననస:9-216
వయససస:55
లస: ససత స

తసడడ:డ నరసససహరరవప కకతత
ఇసటట ననస:9-219
వయససస:33
లస: పప
16
RBE1991462
పపరర: జజన బబష షపక

100-85/1065

భరత : వజయ కకమమర పపపపల
ఇసటట ననస:9-162
వయససస:37
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బలమడడ
ఇసటట ననస:9-216
వయససస:30
లస: పప
13
RBE1100650
పపరర: సరయకకషష కకతత

5
RBE2523025
పపరర: ననరరయణమమ బసడనరర

3
RBE1048884
పపరర: శశకళ బతత
త ల
తసడడ:డ కకటటశశర రరవప బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-99-2
వయససస:33
లస: పప

భరత : వనసకట రరజ బసడనరర
ఇసటట ననస:9-111/2
వయససస:52
లస: ససత స

తసడడ:డ వలసన బబబగ పపపపల
ఇసటట ననస:9-162
వయససస:28
లస: పప
10
RBE1165670
పపరర: రరమమసజననయగలక బలమడడ

100-84/158

తసడడ:డ రరమయయ గగమమడడల
ఇసటట ననస:1-146
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ వరరసరశమ బసడనరర
ఇసటట ననస:9-111/2
వయససస:57
లస: పప
7
RBE1048686
పపరర: వసశ కకషష పపపపల

2
RBE1154509
పపరర: శశకరసత గగమమడడల

27
RBE1048603
పపరర: మహమమద గగస షపక

100-83/194

తసడడ:డ మహమమద జజన షపక
ఇసటట ననస:9-229
వయససస:36
లస: పప
100-83/196

30
RBE1251446
పపరర: భభలకడమ బతత
త ల

100-83/223

భరత : జగనననథస బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-231
వయససస:68
లస: ససత స
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31
RBE1224070
పపరర: బబజ షపక

100-88/715

తసడడ:డ యభససబ బబషర షపక
ఇసటట ననస:9-231
వయససస:43
లస: పప
34
RBE0987380
పపరర: వనసకటటసశరరర వనచచ

100-83/224

100-83/227

100-83/229

100-83/232

100-83/233

100-83/235

100-82/416

భరత : మదస ససదన రరడడడ మసదపరటట
ఇసటట ననస:9-246
వయససస:52
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

44
RBE1369397
పపరర: జహహరరభ షపక

47
RBE0990318
పపరర: శశనవరసరరవప పప లక

50
RBE0988370
పపరర: మసరతన వల సయయద

53
LHL2662930
పపరర: లకడమనరసమమ మసదపరటట

100-87/688

56
RBE2171668
పపరర: అనసరరధ ఆకకరర

100-82/413

59
RBE0693499
పపరర: జయశశ మసడపరటట
భరత : కకషష రరడడడ
ఇసటట ననస:9-247
వయససస:61
లస: ససత స

39
RBE0988438
పపరర: ననగభర బబషర షపక

100-83/228

42
RBE0990862
పపరర: సరశమ యయేదేసపప గగ

100-83/231

45
RBE1397125
పపరర: హహసపసన మమన

100-82/414

తసడడ:డ ఖమససస మమన
ఇసటట ననస:9-240
వయససస:68
లస: పప
100-83/234

48
LHL2660496
పపరర: సససదనవల షపక

100-82/415

తసడడ:డ చన ననయబ
ఇసటట ననస:9-241
వయససస:35
లస: పప
100-83/236

51
RBE1719954
పపరర: షఫసయమ షపక

100-83/237

భరత : జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:9-241
వయససస:24
లస: ససత స
100-82/417

54
RBE0693440
పపరర: పదనమవత మసడపరటట

100-82/418

భరత : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:9-243
వయససస:37
లస: ససత స
100-82/419

భరత : కకశషష రరరడడడ
ఇసటట ననస:9-245
వయససస:47
లస: ససత స
100-82/421

100-83/226

తసడడ:డ ఇమమమన
ఇసటట ననస:9-238
వయససస:50
లస: పప

భరత : రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:9-243
వయససస:62
లస: ససత స

తసడడ:డ పసదద సససదసలక మమదదననటట
ఇసటట ననస:9-244/3
వయససస:22
లస: ససత స
58
RBE1384098
పపరర: లకడమ మసదపరటట

100-83/230

తసడడ:డ సససదన అహమమద
ఇసటట ననస:9-241
వయససస:68
లస: పప

భరత : అమకతరరవప
ఇసటట ననస:9-242
వయససస:45
లస: ససత స
55
RBE1952753
పపరర: ననగలకడమ మమదదననటట

41
RBE0988727
పపరర: వజయ ఏససపప గగ

36
RBE1154434
పపరర: మమనస మణణ వనచచ

తసడడ:డ రఫస షపక
ఇసటట ననస:9-237
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:9-240
వయససస:40
లస: పప

భరత : ననయబబ
ఇసటట ననస:9-241
వయససస:63
లస: ససత స
52
RBE0849281
పపరర: దదవ మటటపలర

100-85/104

భరత : మమబగ
ఇసటట ననస:9-240
వయససస:57
లస: ససత స

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-240
వయససస:36
లస: ససత స
49
RBE0988347
పపరర: ఫరతమగన షపక

38
RBE1100536
పపరర: సరసబశవ రరవప చచప

100-88/717

భరత : ననగగశశర రరవప వనచచ
ఇసటట ననస:9-235
వయససస:27
లస: ససత స

తలర : సరశమ
ఇసటట ననస:9-238
వయససస:48
లస: ససత స

తసడడ:డ పసద బగరగశయ
ఇసటట ననస:9-239
వయససస:62
లస: పప
46
RBE0988719
పపరర: లకడమ పపడససనస పరల

100-83/225

తసడడ:డ బబలరసగయయ చచప
ఇసటట ననస:9-235/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ఖమషసస సససదన
ఇసటట ననస:9-237
వయససస:46
లస: పప
43
RBE0990912
పపరర: నరసససహరవప సమమల

35
RBE0987570
పపరర: ననగగశశరరరవప వనచచ

33
RBE1807718
పపరర: జజన బబష షపక
తసడడ:డ సససదన షపక
ఇసటట ననస:9-233
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-235
వయససస:35
లస: పప

భరత : చచపప సరసబశవ రరవప
ఇసటట ననస:9-235/1
వయససస:25
లస: ససత స
40
RBE0988453
పపరర: రఫస షపక

100-88/716

భరత : సససదన షపక
ఇసటట ననస:9-233
వయససస:68
లస: ససత స

తసడడ:డ రరఘవయమయ
ఇసటట ననస:9-235
వయససస:60
లస: పప
37
RBE1860568
పపరర: దసరర ఉపపల

32
RBE1807692
పపరర: హహససన బ షపక

57
RBE0887356
పపరర: అపసపరరడడడ యస

100-82/420

తసడడ:డ మధసససధన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-246
వయససస:31
లస: పప
100-82/422

60
RBE1104801
పపరర: అనసరరధ మసడపరటట

100-85/105

భరత : పపరర రరడడడ మసడపరటట
ఇసటట ననస:9-247
వయససస:33
లస: ససత స
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61
RBE1104868
పపరర: పపరర రరడడడ మసడపరటట

100-85/106

62
RBE2171676
పపరర: భబరత యరమమల

తసడడ:డ వజయ కకమమర రరడడ మసడపరటట
ఇసటట ననస:9-247
వయససస:38
లస: పప

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-247/2
వయససస:54
లస: ససత స

64
RBE0672220
పపరర: మహననడ
డ డడ మసదపరటట

65
RBE0849299
పపరర: జజనబ షపక

100-82/425

తసడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-248
వయససస:63
లస: పప
67
LHL2661379
పపరర: రవ అమరర పపడడ

100-82/428

100-82/431

100-83/238

100-82/436

100-82/439

100-83/239

తసడడ:డ రరమలకమయయ
ఇసటట ననస:9-258
వయససస:46
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

77
RBE0723585
పపరర: బషసర ఖమన ఫరరరన

80
RBE0107292
పపరర: ససభబన షపక

83
RBE1955475
పపరర: రరధదక ధసళపరళర

100-87/689

86
LHL2663995
పపరర: రరమలకమయయ చతరరల

100-82/434

89
RBE1954973
పపరర: సససదన వల షససక
తసడడ:డ ఖమదర మసరతన
ఇసటట ననస:9-258
వయససస:46
లస: పప

69
RBE1397042
పపరర: లకడమ వలలర పప

100-82/430

72
RBE2171692
పపరర: వనసకరయమమ బడడమడడ

100-82/433

75
LHL3914728
పపరర: వజయ మమదదననటట

100-82/435

భరత : చనసససదసలక
ఇసటట ననస:9-253
వయససస:39
లస: ససత స
100-82/437

78
RBE0849315
పపరర: ఒదసరరననషర షపక

100-82/438

భరత : రహమదనదన
ఇసటట ననస:9-253/1
వయససస:61
లస: ససత స
100-82/440

81
RBE0107862
పపరర: ననసర వల షపక

100-82/441

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:9-256
వయససస:36
లస: పప
100-85/107

84
RBE1955517
పపరర: మమధసరర ధసళపరళర

100-85/108

తసడడ:డ నగగశశరరరవప ధసళపరళర
ఇసటట ననస:9-257
వయససస:20
లస: ససత స
100-82/442

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:9-258
వయససస:79
లస: పప
100-82/444

100-82/427

భరత : ననసరయయ
ఇసటట ననస:9-252
వయససస:74
లస: ససత స

భరత : నగగశశరరరవప ధసళపరళర
ఇసటట ననస:9-257
వయససస:40
లస: ససత స

భరత : అమరలసగస చటటటపప డ లక
ఇసటట ననస:9-257
వయససస:50
లస: ససత స
88
RBE2171726
పపరర: కరశరరవప చతరరల

100-82/432

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:9-256
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకశషనసమభరరత
ఇసటట ననస:9-257
వయససస:63
లస: పప
85
RBE1425256
పపరర: లకడమ చటటటపప డ లక

74
RBE2171700
పపరర: ననగమలలర శశరర బడడమడడ

66
RBE2171684
పపరర: వనసకటరరడడడ మసదపరటట

భరత : రరజ వలలర పప
ఇసటట ననస:9-249-1
వయససస:33
లస: ససత స

తసడడ:డ రహమత ఖమన
ఇసటట ననస:9-253/1
వయససస:35
లస: పప

భరత : రమమష
ఇసటట ననస:9-255
వయససస:43
లస: ససత స
82
RBE0989550
పపరర: అమరలసగస చటటటపప డ లక

100-82/429

భరత : పరసడడరసగ
ఇసటట ననస:9-252/1
వయససస:43
లస: ససత స

తసడడ:డ అపపయయ మమదదననటట
ఇసటట ననస:9-253
వయససస:45
లస: పప
79
RBE2171718
పపరర: కకటటశశరమమ బసడడ

71
RBE0857946
పపరర: కరశయయ దదడర

100-82/424

తసడడ:డ రరమచసదనడరరడడడ
ఇసటట ననస:9-248
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటచలమయయ
ఇసటట ననస:9-252
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ రరమయయ మశశటట
ఇసటట ననస:9-252
వయససస:69
లస: పప
76
RBE1961549
పపరర: చనన సససదసలక మమదదననటట

100-82/426

భరత : ఇబడహహస
ఇసటట ననస:9-249/1
వయససస:49
లస: ససత స

భరత : కరశయయ
ఇసటట ననస:9-252
వయససస:44
లస: ససత స
73
RBE1048918
పపరర: పసదవరయయ మశశటట

68
LHL2661924
పపరర: మగసతనజ షపక

63
LHL3906252
పపరర: వనసకటరరడడడ మసదపరటట
తసడడ:డ వజయకకమమరరశడడడ
ఇసటట ననస:9-248
వయససస:43
లస: పప

భరత : హసనమద
ఇసటట ననస:9-248
వయససస:69
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-249/1
వయససస:41
లస: పప
70
RBE0851972
పపరర: గసగమమ దదడర

100-82/423

87
RBE1860154
పపరర: చతరరల సరయ మహహశశరర

100-82/443

తసడడ:డ కరశ రరవప
ఇసటట ననస:9-258
వయససస:21
లస: ససత స
100-85/109

90
RBE1240407
పపరర: శశనవరస రరవప పసరరమమళర

100-82/445

తసడడ:డ పసచచయయ పసరరమమళర
ఇసటట ననస:9-258-2
వయససస:44
లస: పప
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91
RBE1240415
పపరర: లకడమ పసరరమమళర

100-82/446

భరత : శశనవరస రరవప పసరరమమళర
ఇసటట ననస:9-258-2
వయససస:39
లస: ససత స
94
RBE1311273
పపరర: పరశరరమ చనరర కథథజ

100-82/449

100-83/240

100-82/454

100-82/457

100-82/459

100-82/462

100-83/241

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:9-262/3
వయససస:35
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

104
RBE1102607
పపరర: సతయవత తతమమమపలర

107
RBE0672196
పపరర: రరమగ జసధనయల

110
RBE1470384
పపరర: అమరరనథ గరల

113
RBE1154467
పపరర: నరసససహరరవప కకలక
ర రర

100-82/468

116
RBE1369439
పపరర: జజనబబషర షపక

100-85/110

119
LHL2661692
పపరర: సససదన షపక
తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:9-262/3
వయససస:54
లస: పప

99
RBE0672204
పపరర: ఖమససస షపక

100-82/453

102
RBE1106302
పపరర: మగననబబగస షపక

100-82/456

105
LHL2660660
పపరర: వనసకటలకడమ కకళళళరర

100-82/458

భరత : వనసకటనరసయయ
ఇసటట ననస:9-262
వయససస:37
లస: ససత స
100-82/460

108
RBE0840728
పపరర: కకటమమ కకళళళరర

100-82/461

భరత : ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-262
వయససస:73
లస: ససత స
100-82/463

111
RBE2171742
పపరర: అనసససరయమమమ దనచదపలర

100-82/464

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-262
వయససస:59
లస: ససత స
100-83/242

114
RBE1807726
పపరర: లకడమ కకమమరర కకలక
ర రర

100-88/718

భరత : నరసససహరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:9-262
వయససస:24
లస: ససత స
100-82/469

తసడడ:డ పఖర అహమమద
ఇసటట ననస:9-262-2
వయససస:42
లస: పప
100-82/466

100-82/451

భరత : ననగగరశఅల షపక
ఇసటట ననస:9-261
వయససస:35
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటనరసయయ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:9-262
వయససస:28
లస: పప

భరత : జజనబబషర
ఇసటట ననస:9-262-2
వయససస:35
లస: ససత స
118
LHL2661387
పపరర: మమలమల షపక

100-82/455

తసడడ:డ శవయయ గరల
ఇసటట ననస:9-262
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయయ కకలకర
ఇసటట ననస:9-262
వయససస:27
లస: పప
115
RBE1369322
పపరర: మరరభ షపక

101
LHL2662096
పపరర: సతయననరరయణ తతమమమపలర

96
RBE1807429
పపరర: సరశత రరకకేస తనసవనలల

తసడడ:డ రసజజన
ఇసటట ననస:9-260
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-262
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-262
వయససస:32
లస: పప
112
RBE1106559
పపరర: లకడమ ననరరయణ కకలక
ర రర

100-82/452

భరత : సతయననరరయణ తతమమమపలర
ఇసటట ననస:9-261
వయససస:31
లస: ససత స

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-262
వయససస:47
లస: పప
109
RBE0848572
పపరర: ఇననయయ జసధనయల

98
LHL3906831
పపరర: రసజజన షపక

100-82/448

భరత : రరకక ఈపసన తనసవనలల
ఇసటట ననస:9-259
వయససస:25
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-261
వయససస:55
లస: పప

భరత : వనసకటగగరరబడహమ
ఇసటట ననస:9-261
వయససస:45
లస: ససత స
106
LHL2664217
పపరర: వనసకటనరసయయ కకళళళరర

100-82/450

తసడడ:డ మహమమద ఖమశస
ఇసటట ననస:9-260
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ రసజజన
ఇసటట ననస:9-260
వయససస:34
లస: పప
103
RBE2171734
పపరర: జజయత కకతత

95
RBE1397059
పపరర: పరశరరమచనరర కరతతజ

93
RBE0849356
పపరర: జజనకమమ కసదసకకరర
భరత : ననరరయణనచనరర
ఇసటట ననస:9-259
వయససస:65
లస: ససత స

తసడడ:డ ఆదదననరరయణనచనరర కరతతజ
ఇసటట ననస:9-259
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పరశరరమమ చనరర కరతతజ
ఇసటట ననస:9-259
వయససస:22
లస: పప
100
RBE0719575
పపరర: జజన షపక

100-82/447

భరత : పరశ రరమమచనరర
ఇసటట ననస:9-259
వయససస:39
లస: ససత స

తసడడ:డ ఆధదననరరయణ
ఇసటట ననస:9-259
వయససస:43
లస: పప
97
RBE1719947
పపరర: నవన కరతతజ

92
RBE0672774
పపరర: లకడమ కరతతజ

117
LHL2660785
పపరర: ఖమదర బ షపక

100-82/465

భరత : సససదన
ఇసటట ననస:9-262/3
వయససస:52
లస: ససత స
100-82/467

120
RBE0988701
పపరర: లకడమ జసధనయల

100-83/243

తసడడ:డ చదననన
ఇసటట ననస:9-263
వయససస:28
లస: ససత స
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121
RBE0849364
పపరర: పదమ కకపపపరరవపరర

100-82/472

భరత : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:9-264
వయససస:50
లస: ససత స
124
LHL2660793
పపరర: సససదనబ షపక

100-82/474

100-83/245

100-82/477

100-82/480

100-82/483

100-82/486

100-86/754

భరత : మగసత ఫర
ఇసటట ననస:9-267
వయససస:36
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

134
LHL2663367
పపరర: గపపర పఠరన

137
RBE1313311
పపరర: రరమలసగగశశర రరవప కకమగమ

140
RBE1859891
పపరర: దనరరయమ హహసససన పఠరన

143
LHL2660751
పపరర: సససదనబ పఠరన

100-82/490

146
RBE1221530
పపరర: అబభబకర ససదద క షపక

100-82/481

149
LHL2660074
పపరర: కతత జజ సయయద
భరత : జబబబర
ఇసటట ననస:9-269
వయససస:37
లస: ససత స

129
RBE1221423
పపరర: శశనవరస రరవప మమరరశశటట

100-82/476

132
LHL2661056
పపరర: రహహమ పఠరన

100-82/479

135
LHL3906674
పపరర: గగస పఠరన

100-82/482

తసడడ:డ సయయదనదన
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:46
లస: పప
100-82/484

138
RBE1313345
పపరర: ససజజత కకమగమ

100-82/485

భరత : ససతయయ కకమగమ
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:52
లస: ససత స
100-82/487

100-83/246
141
RBE1860451
పపరర: జసగమమశశరస జజన బబగస పఠరన

భరత : మహమమద రఫస పఠరన
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:22
లస: ససత స
100-82/488

144
LHL2662401
పపరర: ఫరతమమ పఠరన

100-82/489

భరత : జలమనఖమన
ఇసటట ననస:9-266/2
వయససస:62
లస: ససత స
100-82/491

తసడడ:డ మమబగససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-267
వయససస:27
లస: పప
100-83/247

100-83/244

తసడడ:డ సయయద ఖమన
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ సయయద ఖమన
ఇసటట ననస:9-266/2
వయససస:35
లస: ససత స

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:9-267
వయససస:42
లస: పప
148
RBE0988289
పపరర: మసరతన బ షపక

100-82/478

తసడడ:డ గగస మహహదదదన పఠరన
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ జలమన ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:20
లస: పప
145
LHL2662864
పపరర: మగసత ఫర షపక

131
LHL2661049
పపరర: ససభబన పఠరన

126
RBE1661339
పపరర: ననగభర బ షపక

తసడడ:డ బసగరరర ననయగడడ మమరరశశటట
ఇసటట ననస:9-265/1
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ ససతయయ కకమగమ
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ బడమమయయ కకమగమ
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:56
లస: పప
142
RBE2516623
పపరర: దరరయవల పటబన

100-85/112

తసడడ:డ సయయద ఖమన
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:37
లస: పప

భరత : ససభబన
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:38
లస: ససత స
139
RBE1313360
పపరర: ససతయయ కకమగమ

128
RBE1363985
పపరర: రసజజనబ షపక

100-85/111

భరత : మమలమల షపక మమలమల
ఇసటట ననస:9-265
వయససస:29
లస: ససత స

తసడడ:డ సయయద ఖమన
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ సయయద ఖమన
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:39
లస: పప
136
RBE0849372
పపరర: అలమరభ పఠరన

100-82/475

భరత : చసదస షపక
ఇసటట ననస:9-265
వయససస:49
లస: ససత స

తసడడ:డ హహసపసననదన
ఇసటట ననస:9-266
వయససస:71
లస: పప
133
LHL2662393
పపరర: జలమన పఠరన

125
RBE1265272
పపరర: ననగగల మరర షపక

123
RBE1955285
పపరర: లకడమ కకపపరరవపరర

తసడడ:డ హనసమసతత రరవప కకపపరరవపరర
ఇసటట ననస:9-264
వయససస:24
లస: ససత స

తసడడ:డ చసదస షపక
ఇసటట ననస:9-265
వయససస:31
లస: పప

భరత : ససబబయయ చననస
ఇసటట ననస:9-265
వయససస:28
లస: ససత స
130
LHL2660587
పపరర: సయయదనదన పఠరన

100-82/473

తసడడ:డ హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:9-264
వయససస:30
లస: పప

భరత : మమలమల ేస
ఇసటట ననస:9-265
వయససస:72
లస: ససత స
127
RBE1944651
పపరర: వనసకట రమణ చననస

122
RBE0887331
పపరర: అనల కగ

147
RBE2495919
పపరర: సససదన షపక

100-82/704

తసడడ:డ మగసత ఫర షపక
ఇసటట ననస:9-267
వయససస:19
లస: పప
100-82/492

150
LHL3907607
పపరర: అబగదల సతనతర సయయద

100-82/493

తసడడ:డ మసరతన వల
ఇసటట ననస:9-269
వయససస:35
లస: పప
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151
RBE1103670
పపరర: సతయననరరయణ అలమసపలర

100-82/494

తసడడ:డ పపలర యయ అలమసపలర
ఇసటట ననస:9-269
వయససస:35
లస: పప
154
RBE2171775
పపరర: అబగదలరబబబల సయయద

100-82/497

100-83/250

100-82/500

100-82/502

100-82/505

100-83/252

భరత : పపరనయయ భభమమ
ఇసటట ననస:9/273/2
వయససస:28
లస: ససత స
175
RBE0137406
పపరర: సససదమమ నటటటవ
భరత : యలమసద
ఇసటట ననస:9-275
వయససస:58
లస: ససత స
178
LHL2662740
పపరర: పరరశత దదవరపలర
భరత : గరరరరరవప
ఇసటట ననస:9-276
వయససస:47
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

164
RBE0390534
పపరర: అలర జజన షపక

100-82/503

100-82/499

167
LHL3906039
పపరర: శవయయ చదలవరడ

170
RBE0887208
పపరర: పపరషయయ భభమమ

173
LHL2661965
పపరర: ననగశశనవరస రరవప నటటటవ

176
RBE2171783
పపరర: మసగమమ ఉపపల

179
RBE0848606
పపరర: ససరగష కకమమర గరరణణ
తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-276
వయససస:37
లస: పప

100-83/251

165
LHL3914025
పపరర: సశరష చదలవరడడ

100-82/504

భరత : చనశవయయ
ఇసటట ననస:9-271
వయససస:45
లస: ససత స
100-82/506

168
RBE1152479
పపరర: ననగగశశరర భభమమ

100-82/507

భరత : రరమయయ భభమమ
ఇసటట ననస:9-273
వయససస:33
లస: ససత స
100-82/508

171
RBE1807551
పపరర: గరపస భభమ

100-82/509

తసడడ:డ శశనవరస రరవప భభమ
ఇసటట ననస:9-273/2
వయససస:21
లస: పప
100-82/510

174
RBE0137356
పపరర: ససధనయరరణణ నటటటవ

100-82/511

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:9-275
వయససస:34
లస: ససత స
100-82/513

భరత : కకటటశశరరవప
ఇసటట ననస:9-275
వయససస:43
లస: ససత స
100-82/515

159
RBE0671271
పపరర: ససదద క హహసపసన సయయద

తసడడ:డ ససదద క హహసపసన సయయద
ఇసటట ననస:9-270
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:9-275
వయససస:38
లస: పప
100-82/512

100-83/249

100-82/501 162
161
RBE1859966
RBE1861129
పపరర: మసససద అహమమద సయయద
పపరర: మససద అహమమద సయయద

తసడడ:డ వనసకటనరసయయ
ఇసటట ననస:9-273/2
వయససస:34
లస: పప
100-83/57

156
RBE0991076
పపరర: జజనబబషర మససడడ

తసడడ:డ సససదన అహమద
ఇసటట ననస:9-270
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ అపపయయ
ఇసటట ననస:9-271/2
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసయయ భభమమ
ఇసటట ననస:9-273
వయససస:36
లస: పప
172
RBE1212307
పపరర: లలమవత భభమమ

100-82/498

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:9-270/1
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ చదనన కరశవపలక దనసరర
ఇసటట ననస:9-271/1
వయససస:25
లస: ససత స
169
RBE1105296
పపరర: రరమయయ భభమమ

158
RBE0077719
పపరర: చనసద భ సయయద

100-82/496

తసడడ:డ మహహదదదన
ఇసటట ననస:9-269
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ ససదదదక హహసపన సయయద
ఇసటట ననస:9-270
వయససస:20
లస: పప

భరత : అలర జజన ేస
ఇసటట ననస:9-270/1
వయససస:57
లస: ససత స
166
RBE1859818
పపరర: అపరష దనసరర

100-83/248

భరత : ససదదదక హహసపసన
ఇసటట ననస:9-270
వయససస:41
లస: ససత స

భరత : వనసకటటశశరరర దనచదపలర
ఇసటట ననస:9-270
వయససస:26
లస: ససత స
163
LHL2660140
పపరర: మమబగలమర షపక

155
RBE0989378
పపరర: షమస యశడడ

153
RBE2171767
పపరర: తరరపతమమ ఔరసగరబబద
భరత : మసరతన
ఇసటట ననస:9-269
వయససస:59
లస: ససత స

భరత : జజన బబషర
ఇసటట ననస:9-269
వయససస:42
లస: ససత స

భరత : అజయగయమమర పసడనడల
ఇసటట ననస:9-269
వయససస:49
లస: ససత స
160
RBE1730399
పపరర: దసరర దనచదపలర

100-82/495

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-269
వయససస:43
లస: ససత స

తసడడ:డ మసరతనశల
ఇసటట ననస:9-269
వయససస:43
లస: పప
157
RBE1175927
పపరర: మరరయమమ పసడనడల

152
RBE2171759
పపరర: శవపరరశత ఔరసగరబబద

177
RBE2171791
పపరర: అణనయలక ఉపపల

100-82/514

భరత : కకటయయ
ఇసటట ననస:9-275
వయససస:64
లస: ససత స
100-82/516

180
RBE1311216
పపరర: జజనకమమ దగగరల

100-82/517

భరత : పపననరరడడడ
ఇసటట ననస:9-276
వయససస:57
లస: ససత స
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181
RBE1154541
పపరర: గరరర రరవప దదవరపలర

100-83/253

182
RBE1154558
పపరర: మణణ దదప దదవరపలర

తసడడ:డ చనన మసరతన రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-276
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గరరర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-276
వయససస:31
లస: పప

184
RBE0137786
పపరర: అననపపరష గరరణణ

185
RBE1106096
పపరర: శరయమ పడసరద గరరరన

100-82/518

భరత : చనన వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-276-1
వయససస:53
లస: ససత స
187
RBE0588814
పపరర: గరపరల కకషరషరరడడడ పడనల

100-82/521

100-82/525

191
RBE1991280
పపరర: వనసకట మహహశశరర పడనల

100-82/527

194
RBE0840744
పపరర: ససశల వటటటపప

197
RBE1160308
పపరర: ననగగశశర రరవప పప లలపలర

భరత : ననగగశశరరరవప పప లలపలర
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:58
లస: ససత స

తసడడ:డ కననయయ పప లలపలర
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:61
లస: పప

100-82/533
199
RBE1240621
పపరర: యస వ ఆర యస ఎన మభరరత
సనక
తసడడ:డ వనసకట ననగగశశరరరవప సనక
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:39
లస: పప

200
RBE1240639
పపరర: వనసకట ననగగశశర రరవప సనక
తసడడ:డ ససరరయ ననరరయణ సనక
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:63
లస: పప

202
RBE1312016
పపరర: వనసకటటశశరరర చదదళళ

203
RBE1369645
పపరర: సరసబయయ గరళళ

100-82/536

తసడడ:డ వనసకట గరపయయ చదదళళ
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:51
లస: పప
205
LHL2663573
పపరర: శశనవరసరరడడడ బతత
త ల

100-82/539

భరత : చనన వనసకటటశశరరర దనచదపలర
ఇసటట ననస:9-284
వయససస:52
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

206
RBE0840751
పపరర: ససబబలకడమ కకకయళళ

100-82/524

209
RBE1311471
పపరర: అమర రరజగశశరర దనచదపలర
తసడడ:డ చనన వనసకటటసశరరర దనచదపలర
ఇసటట ననస:9-284
వయససస:26
లస: ససత స

100-82/520

189
RBE1311950
పపరర: వనసకట మలలర సవరర పడనల

100-82/523

192
RBE0078915
పపరర: రమమ రరణణ పసనసగచసడ

100-82/526

భరత : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:41
లస: ససత స
100-82/528

195
RBE0848614
పపరర: ససబబబరరవప పసనసగచసడ

100-82/529

తసడడ:డ చదననమలకర
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:43
లస: పప
100-82/531

198
RBE1240613
పపరర: రగణగక సనక

100-82/532

భరత : వనసకట ననగగశశరరరవప సనక
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:62
లస: ససత స
100-82/534

201
RBE1311984
పపరర: వనసకట వజయ గగరర చదదళళ

100-82/535

భరత : వనసకటటశశరరర చదదళళ
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:43
లస: ససత స
100-82/537

204
LHL2663409
పపరర: కకటయయ కకకయళళ

100-82/538

తసడడ:డ లసగయయ
ఇసటట ననస:9-282
వయససస:51
లస: పప
100-82/540

భరత : కకటయయ
ఇసటట ననస:9-282
వయససస:49
లస: ససత స
100-82/542

186
LHL2661098
పపరర: రరమ లకమమమ కసటట

తసడడ:డ గరపరల కకషష రరడడడ పడనల
ఇసటట ననస:9-280
వయససస:26
లస: ససత స

తసడడ:డ రరమయయ
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:77
లస: పప

తసడడ:డ సససదనరరడడడ
ఇసటట ననస:9-282
వయససస:45
లస: పప
208
LHL2663706
పపరర: శవమమ దనచదపలర

100-82/522

భరత : పరమమశ
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:59
లస: ససత స
100-82/530

100-83/255

భరత : ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-278
వయససస:57
లస: ససత స

తసడడ:డ గరపరల కకషష రరడడడ పడనల
ఇసటట ననస:9-280 v s market
వయససస:23
లస: ససత స

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-281
వయససస:32
లస: ససత స
196
RBE1160290
పపరర: ససతనరరవమమ పప లలపలర

100-82/519

భరత : గరపరల కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:9-280
వయససస:45
లస: ససత స

భరత : శశషరదదడ
ఇసటట ననస:9-280/
వయససస:48
లస: ససత స
193
RBE0672808
పపరర: పడశరసత పప లపలర

188
RBE0590539
పపరర: లకడమ పడనల

183
RBE1154566
పపరర: రవసదడ బబబగ దదవరపలర
తసడడ:డ గరరర రరవప దదవరపలర
ఇసటట ననస:9-276
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనన వనసకటటసశరరర గరరరన
ఇసటట ననస:9-276-1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరడడడ
ఇసటట ననస:9-280
వయససస:53
లస: పప
190
RBE0719807
పపరర: కళళయణణ కరససలననటట

100-83/254

207
LHL2663698
పపరర: చనవనసకటటశశరరర దనచదపలర

100-82/541

తసడడ:డ చననరసయయ
ఇసటట ననస:9-284
వయససస:56
లస: పప
100-82/543

210
RBE1730340
పపరర: శవ ననగ శరసత దనచదపలర

100-82/544

తసడడ:డ చనన వనసకటటశశరరర దనచదపలర
ఇసటట ననస:9-284
వయససస:30
లస: ససత స
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211
LHL3906609
పపరర: సరసబయయ దనచదపలర

100-82/545

తసడడ:డ చననరసయయ
ఇసటట ననస:9-285
వయససస:54
లస: పప
214
RBE1160373
పపరర: ననగగశశరరరవప శసకరశశటట

100-82/548

100-82/551

100-82/552

100-83/258

100-82/556

100-82/558

100-82/561

భరత : శశనవరస రరవప చలమరపలర
ఇసటట ననస:9-291
వయససస:35
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

224
RBE1152768
పపరర: ఝమనస వరన వటటటపప

227
RBE1610864
పపరర: ససబబరరవమమ సరమగల

230
LHL2661767
పపరర: శసకర ఉపపల

233
RBE0849380
పపరర: ననగమలలర శశరర బతత
త ల

100-82/564

236
LHL3906666
పపరర: కకషష గగసడన

100-83/259

239
LHL2662898
పపరర: వనసకటటశశరరర కసభసపరటట
తసడడ:డ వరరరఘవయయ
ఇసటట ననస:9-291A
వయససస:57
లస: పప

219
RBE0991050
పపరర: రరజ వటటటపప

100-83/257

222
RBE1152461
పపరర: మమరత మమ వటటటపప

100-82/554

225
LHL3907524
పపరర: నరసససహ రరవప సమగల

100-82/555

తసడడ:డ బబ రశయయ పసద సమగల
ఇసటట ననస:9-289
వయససస:66
లస: పప
100-87/690

228
LHL3907599
పపరర: పసద హహసపసన సరమగల

100-82/557

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:9-289/1
వయససస:38
లస: పప
100-82/559

231
LHL3906492
పపరర: నరసససహరరవప ఉపపల

100-82/560

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:9-290
వయససస:75
లస: పప
100-82/562

234
LHL2664092
పపరర: ననగగశశరమమ కసభసపరటట

100-82/563

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-291
వయససస:54
లస: ససత స
100-82/565

తసడడ:డ శతయయ
ఇసటట ననస:9-291
వయససస:47
లస: పప
100-82/567

100-82/550

భరత : మమరరయమదనసస వటటటపప
ఇసటట ననస:9-288/1
వయససస:36
లస: ససత స

భరత : శశనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-290
వయససస:44
లస: ససత స

తసడడ:డ శతయయ
ఇసటట ననస:9-291
వయససస:39
లస: పప
238
RBE1152487
పపరర: పదమ చలమరపలర

100-82/553

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:9-290
వయససస:37
లస: పప

భరత : వనసకటటశశరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-290
వయససస:43
లస: ససత స
235
LHL3906104
పపరర: కనకయయ గగసడన

221
RBE1115410
పపరర: మమరరయమదనస వటటటపప

216
LHL3906807
పపరర: శశరసగననధ గరలదదవర

తసడడ:డ పరమమశ
ఇసటట ననస:9-288
వయససస:34
లస: పప

భరత : నరసససహ రరవప సరమగల
ఇసటట ననస:9-289
వయససస:59
లస: ససత స

తసడడ:డ పరమమష
ఇసటట ననస:9-289/1
వయససస:35
లస: పప
232
LHL3914959
పపరర: లకడమ బతత
త ల

100-83/256

భరత : రరజ వటటటపప
ఇసటట ననస:9-288/1
వయససస:28
లస: ససత స

తసడడ:డ ససబబరరమయయ
ఇసటట ననస:9-289
వయససస:49
లస: పప
229
RBE0800888
పపరర: రరజ వడదడ పప

218
RBE1432285
పపరర: భబనస శశ పడకరశ గలదదవర

100-82/547

తసడడ:డ ససరయననరరయణ
ఇసటట ననస:9-287
వయససస:65
లస: పప

తసడడ:డ పరమమశ వటటటపప
ఇసటట ననస:9-288/1
వయససస:39
లస: పప

భరత : రరజ
ఇసటట ననస:9-288/1
వయససస:29
లస: ససత స
226
RBE0723593
పపరర: శశషరదదడ కరససల ననటట

100-82/549

తసడడ:డ రసగననథ గరలదదవర
ఇసటట ననస:9-287
వయససస:40
లస: పప

భరత : కనకయయ
ఇసటట ననస:9-288/1
వయససస:35
లస: ససత స
223
RBE0989097
పపరర: ఝమనస వటటటపప

215
RBE1384031
పపరర: ససభబషసణణ కకపపరపప

213
RBE0672790
పపరర: పపషరపవత శసకరశశటట
భరత : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-286/1
వయససస:39
లస: ససత స

భరత : రరఘవరరవప కకపపరపప
ఇసటట ననస:9-286-1
వయససస:39
లస: ససత స

తసడడ:డ శశరసగననయకకలక
ఇసటట ననస:9-287
వయససస:36
లస: ససత స
220
LHL3914306
పపరర: పదమ గగసడన

100-82/546

భరత : సరసబయయ
ఇసటట ననస:9-285
వయససస:49
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర శసకరశశటట
ఇసటట ననస:9-286/1
వయససస:42
లస: పప
217
RBE0137455
పపరర: సశపనరగఖ గరలదదవర

212
LHL3914058
పపరర: వరమమ దనచదపలర

237
RBE1106120
పపరర: శశనవరసరరవప చలమర పలర

100-82/566

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప చలమర పలర
ఇసటట ననస:9-291
వయససస:40
లస: పప
100-82/568

240
LHL2660090
పపరర: మమలమబ పఠరన

100-82/569

భరత : మహబభబ ఖమన
ఇసటట ననస:9-292
వయససస:41
లస: ససత స
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241
RBE0887174
పపరర: ఖమశస సససదన షపక

100-82/570

తసడడ:డ అబగదల రషసద
ఇసటట ననస:9-292
వయససస:28
లస: పప
244
LHL2660322
పపరర: మహబభబ ఖమన పఠరన

100-82/572

100-82/574

100-82/577

100-83/262

100-83/265

100-82/581

100-82/584

భరత : గగరరవపలక
ఇసటట ననస:9-296
వయససస:32
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

254
RBE1209304
పపరర: రరజయస శరనసపపడడ

257
RBE1425454
పపరర: ఫణణ కరరరతక కరసరవరరరల

260
LHL3915055
పపరర: సరసశత పసనసకకసడ

263
RBE0858118
పపరర: వరగరన జజన బబగస షపక

100-82/587

266
LHL3906096
పపరర: శసకరరరవప ససరరపలర

100-83/263

269
RBE1945542
పపరర: భబరత చదరరపలర
తసడడ:డ శసకర రరవప చదరరపలర
ఇసటట ననస:9-296
వయససస:23
లస: ససత స

249
RBE0590703
పపరర: ఫరతమగన కటటటల

100-82/576

252
RBE2171817
పపరర: భబరరన షపక

100-82/579

255
RBE1209379
పపరర: వజయ భబరత శరనసపపడడ

100-83/264

తసడడ:డ వనసకట రరడడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:9-294
వయససస:37
లస: ససత స
100-87/691

258
RBE1312206
పపరర: లకమమమ పసనసగగసడడ

100-82/580

భరత : కకషష మభరరత పసనసగగసడడ
ఇసటట ననస:9-294-1
వయససస:68
లస: ససత స
100-82/582

261
RBE0672329
పపరర: పపలర యయ అలమసపలర

100-82/583

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:9-295
వయససస:68
లస: పప
100-82/585

264
RBE1720036
పపరర: తదజశశ పసనసగచసడ

100-82/586

తలర : సరసశత పసనసగచసడ
ఇసటట ననస:9-295/1
వయససస:22
లస: ససత స
100-82/588

తసడడ:డ మమరయయ
ఇసటట ననస:9-296
వయససస:42
లస: పప
100-82/590

100-82/573

భరత : మగనరర
ఇసటట ననస:9-294
వయససస:49
లస: ససత స

భరత : వరగరన ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:9-295
వయససస:42
లస: ససత స

భరత : రరమమసజననయగలక పసనకకసడ
ఇసటట ననస:9-295-1
వయససస:40
లస: ససత స
268
RBE0672782
పపరర: శరరమణణ నలర బబ యన

100-82/578

తసడడ:డ గగరవయయ ేస
ఇసటట ననస:9-295
వయససస:35
లస: ససత స

భరత : పపలర యయ
ఇసటట ననస:9-295
వయససస:58
లస: ససత స
265
LHL2664084
పపరర: శశదదవ పసనకకసడ

251
RBE0840785
పపరర: దసరరర లకడమ కరశవజరల

246
LHL2662708
పపరర: గరవరద నమమ మమదనల

భరత : హసరన
ఇసటట ననస:9-294
వయససస:59
లస: ససత స

తసడడ:డ వశశశసశర శరససత స కరసరవరరరల
ఇసటట ననస:9-294
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ గశవయయ పసనసగగసడడ
ఇసటట ననస:9-294-1
వయససస:76
లస: పప
262
RBE0840793
పపరర: ససబగబలక ఆలసపలర

100-82/575

భరత : వనసకట రరడడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:9-294
వయససస:54
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:9-294
వయససస:36
లస: పప
259
RBE1312214
పపరర: కకషష మభరరత పసనసగగసడడ

248
LHL2662211
పపరర: వశశశశశర శరససత స కరశరవజరల

100-83/260

తసడడ:డ చన ఆసజననయగలక
ఇసటట ననస:9-293/1
వయససస:35
లస: ససత స

భరత : వశశశసశర శరససత స
ఇసటట ననస:9-294
వయససస:52
లస: ససత స

తసడడ:డ గరపసరరడడడ శరనసపపడడ
ఇసటట ననస:9-294
వయససస:59
లస: పప
256
RBE1209437
పపరర: రరమ చసదడ శరనసపపడడ

100-83/261

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కరశరవజరల
ఇసటట ననస:9-294
వయససస:59
లస: పప

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-294
వయససస:88
లస: ససత స
253
RBE1208587
పపరర: వనసకటరరడడడ శరనసపపడడ

245
RBE0988156
పపరర: అనసత లకమమమ మమదనల

243
RBE0988115
పపరర: అమగమదదన షపక
తసడడ:డ షరఫస
ఇసటట ననస:9-292
వయససస:67
లస: పప

భరత : చన ఆసజననయగలక మమదనల
ఇసటట ననస:9-293
వయససస:62
లస: ససత స

తసడడ:డ ఆసజననయగలక
ఇసటట ననస:9-293/1
వయససస:35
లస: పప
250
RBE0840777
పపరర: అనససయ కరశవజరల

100-82/571

భరత : బగదలర
ఇసటట ననస:9-292
వయససస:54
లస: ససత స

తసడడ:డ మసరతన ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:9-292/1
వయససస:44
లస: పప
247
LHL2662716
పపరర: గగరరపడసరద మమదనల

242
RBE2171809
పపరర: గరలబబ షపక

267
LHL3914298
పపరర: ననగమణణ చదరరపలర

100-82/589

భరత : శసకర ేస
ఇసటట ననస:9-296
వయససస:44
లస: ససత స
100-82/591

270
RBE2171825
పపరర: రరజగశశరమమ కకతత

100-82/592

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-296
వయససస:54
లస: ససత స
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271
RBE0988065
పపరర: వనసకటటసశరరర ననగరననన

100-83/266

తసడడ:డ లకడమ నరసయయ
ఇసటట ననస:9-296
వయససస:73
లస: పప
274
RBE0672824
పపరర: శశషమమ ననగరననన

100-82/594

100-82/597

100-82/599

100-83/267

100-85/115

100-83/270

100-82/604

భరత : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:9-303
వయససస:30
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

284
RBE0857953
పపరర: జజన బబషర షపక

287
RBE1286302
పపరర: ఖతజజబ షపక

290
RBE0857961
పపరర: జమమల సససదన షపక

293
RBE1981596
పపరర: శలమరరబ షపక

100-83/273

296
RBE0672865
పపరర: ఫరతమమ బబగస షపక

100-83/268

299
RBE2171940
పపరర: మహమదనదశస షపక
తసడడ:డ జజనస
ఇసటట ననస:9-303
వయససస:42
లస: పప

279
LHL3915287
పపరర: లకడమ కకతత

100-82/598

282
RBE1859974
పపరర: నససరరణ షపక

100-82/602

285
RBE1441948
పపరర: నససరరణ షపక

100-88/719

భరత : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:9-301
వయససస:25
లస: ససత స
100-82/603

288
LHL2661874
పపరర: ఖమతతనబ షపక

100-83/269

భరత : సరయబబ
ఇసటట ననస:9-302
వయససస:62
లస: ససత స
100-83/271

291
RBE0849398
పపరర: మహబభబ షపక

100-83/272

భరత : జమమల సససదన
ఇసటట ననస:9-302
వయససస:32
లస: ససత స
100-82/605

294
RBE1990373
పపరర: సససదనబ షపక

100-82/606

భరత : హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:9-303
వయససస:68
లస: ససత స
100-83/274

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస
ఇసటట ననస:9-303
వయససస:34
లస: ససత స
100-83/276

100-82/596

భరత : జన బబష షపక
ఇసటట ననస:9-301
వయససస:26
లస: ససత స

భరత : ఖససస షపక
ఇసటట ననస:9-303
వయససస:35
లస: ససత స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:9-303
వయససస:35
లస: పప
298
RBE1549609
పపరర: ఖమససస బ షపక

100-82/600

తసడడ:డ సరయబబ
ఇసటట ననస:9-302
వయససస:36
లస: పప

భరత : జజన
ఇసటట ననస:9-303
వయససస:62
లస: ససత స
295
LHL3907276
పపరర: కరరమగలమర షపక

281
RBE0672402
పపరర: సససదసలక కకతనత

276
LHL3907862
పపరర: చన వనసకటటశశరరర తదలర మకకల

భరత : పపరషచసదడరరవప
ఇసటట ననస:9-300
వయససస:43
లస: ససత స

భరత : మగషసయల
ఇసటట ననస:9-302
వయససస:30
లస: ససత స

తసడడ:డ సరయబబ
ఇసటట ననస:9-302
వయససస:35
లస: పప
292
LHL3915246
పపరర: మదదననబ షపక

100-85/114

తసడడ:డ పకకర అహమద
ఇసటట ననస:9-301
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వనసకయయ తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-301-2
వయససస:27
లస: పప
289
LHL2663227
పపరర: మగససయల షపక

278
RBE1676832
పపరర: మననహర తదలర మకకల

100-82/593

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-297
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరవప
ఇసటట ననస:9-300
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ఉసరమన దదవర
ఇసటట ననస:9-301
వయససస:47
లస: పప
286
RBE1862184
పపరర: రమమసజననయగలక తమమశశటట

100-82/595

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తదలర మకకల
ఇసటట ననస:9-297
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:9-300
వయససస:32
లస: పప
283
LHL3907904
పపరర: అబగదల రషసద ఆర రరసససదనర

275
RBE0672873
పపరర: రమణ ననగరననన

273
RBE0672311
పపరర: గగరరవపలక మలలర బబ యన
తసడడ:డ కనకయయ
ఇసటట ననస:9-296/1
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-296/1
వయససస:41
లస: ససత స

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-297
వయససస:42
లస: ససత స
280
RBE0672345
పపరర: వర బడహమస వసటల

100-85/113

తసడడ:డ శసకర రరవప చదరరపలర
ఇసటట ననస:9-296
వయససస:20
లస: ససత స

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-296/1
వయససస:63
లస: ససత స
277
LHL3915477
పపరర: ససబబబయమమ తదలర మకకల

272
RBE1955616
పపరర: రరపరదదవ చదరరపలర

297
RBE0673012
పపరర: బబ జజన షపక

100-83/275

భరత : అలమర భక
ఇసటట ననస:9-303
వయససస:33
లస: ససత స
100-83/277

300
RBE1807635
పపరర: మమబగల షపక

100-82/607

భరత : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:9-303/1
వయససస:32
లస: ససత స
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301
RBE1475680
పపరర: శశశబబ షపక

100-85/116

తసడడ:డ మహమమద ఖమససమ షపక
ఇసటట ననస:9-303/1
వయససస:78
లస: పప
304
RBE0672857
పపరర: జజన బబగస షపక

100-83/279

100-83/281

100-83/284

100-83/286

100-83/289

100-83/292

100-83/295

భరత : వనసకటరరడడడ ఈదన
ఇసటట ననస:9-308/2
వయససస:53
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

314
RBE0988008
పపరర: చచడయయ దదడర

317
RBE1152743
పపరర: కరశయయ దదడర

320
RBE0852004
పపరర: వజయ భబరత గరలదదవర

323
RBE0988602
పపరర: హససరజ షపక

100-85/117

326
RBE1356584
పపరర: రరమకకషష రరడడడ మసదపరటట

100-83/287

329
RBE1286252
పపరర: బబజజన షపక
భరత : అలమర భకకక
ఇసటట ననస:9-308-2
వయససస:29
లస: ససత స

309
RBE1861210
పపరర: దసరర రరవప పపపప

100-83/283

312
RBE1208892
పపరర: సశపన సఈ శవ

100-83/58

315
RBE0988099
పపరర: గసగమమ దదడర

100-83/288

భరత : చచడయయ
ఇసటట ననస:9-307
వయససస:58
లస: ససత స
100-83/290

318
RBE1152776
పపరర: సససదనరరవప దదడర

100-83/291

తసడడ:డ కరశయయ దదడర
ఇసటట ననస:9-307
వయససస:28
లస: పప
100-83/293

321
RBE0988586
పపరర: హససనన సయయద

100-83/294

భరత : అలమరభక
ఇసటట ననస:9-308
వయససస:50
లస: ససత స
100-83/296

324
RBE1106591
పపరర: అరవసద రరడడడ మసడపరటట

100-83/297

తసడడ:డ రమమశ రరడడడ మసడపరటట
ఇసటట ననస:9-308
వయససస:28
లస: పప
100-82/611

తసడడ:డ అపసపరరడడడ మసదపరటట
ఇసటట ననస:9-308-1
వయససస:76
లస: పప
100-83/300

100-83/280

తసడడ:డ వనసకట ననరరయణ శవ
ఇసటట ననస:9/306
వయససస:29
లస: ససత స

తసడడ:డ అబగదలమర
ఇసటట ననస:9-308
వయససస:43
లస: పప

భరత : అపసపరరడడడ మసదపరటట
ఇసటట ననస:9-308
వయససస:85
లస: ససత స
328
RBE1210020
పపరర: లకడమ ఈదన

100-83/285

భరత : శశరసగననధ
ఇసటట ననస:9-308
వయససస:60
లస: ససత స

భరత : హససరజ
ఇసటట ననస:9-308
వయససస:34
లస: ససత స
325
RBE1328716
పపరర: అపపమమ మసదపరటట

311
LHL2663581
పపరర: మసరతన బ పఠరన

306
RBE1208959
పపరర: హహసపసన ఖమన పఠరన

తసడడ:డ వనసకనన పపపప
ఇసటట ననస:9-305
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ చలమయయ దదడర
ఇసటట ననస:9-307
వయససస:53
లస: పప

భరత : రరమమరరవప పరనసగసటట
ఇసటట ననస:9-307
వయససస:30
లస: ససత స
322
RBE0988594
పపరర: హససనన షపక

100-83/282

తసడడ:డ వనసకట చలమయయ
ఇసటట ననస:9-307
వయససస:64
లస: పప

భరత : కరశయయ దథడడడ
ఇసటట ననస:9-307
వయససస:48
లస: ససత స
319
RBE1152800
పపరర: జజయత పరనసగసటట

308
RBE1743285
పపరర: గగస ఖమన పఠరన

100-83/278

తసడడ:డ అయభబ ఖమన పఠరన
ఇసటట ననస:9-305
వయససస:27
లస: పప

భరత : అయభబ
ఇసటట ననస:9-305A
వయససస:47
లస: ససత స

తసడడ:డ అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:9-306
వయససస:25
లస: పప
316
RBE1152735
పపరర: గసగమమ దథడడడ

100-82/609

తసడడ:డ ఆయగబ ఖమన
ఇసటట ననస:9-305
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:9-305/1
వయససస:52
లస: పప
313
RBE1237560
పపరర: రఫస షపక

305
RBE1991256
పపరర: బకలక ఉపపపతతల

303
RBE0672295
పపరర: అలమరభక షపక
తసడడ:డ మమబగ ససభబన
ఇసటట ననస:9-304
వయససస:32
లస: పప

భరత : వనసకనన ఉపపపతతల
ఇసటట ననస:9-305
వయససస:43
లస: ససత స

తసడడ:డ రససల షపక
ఇసటట ననస:9-305
వయససస:25
లస: పప
310
LHL2663599
పపరర: అయభబ ఖమన పఠరన

100-82/608

తసడడ:డ మహమమద ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:9-304
వయససస:54
లస: పప

భరత : అలమర భక
ఇసటట ననస:9-304
వయససస:36
లస: ససత స
307
RBE1313634
పపరర: రరజజశనన షపక

302
RBE1312099
పపరర: సససదన షపక

327
RBE2171957
పపరర: రమమషడ
సడ డడ మసదపపరరడడడ

100-83/299

తసడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-308/1
వయససస:55
లస: పప
100-83/302

330
RBE1286260
పపరర: ఖమషసస బ షపక

100-83/303

భరత : కరరమగలమర
ఇసటట ననస:9-308-2
వయససస:29
లస: ససత స
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331
LHL2662641
పపరర: అలమరబక షపక

100-83/301

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:9-308/3
వయససస:35
లస: పప
334
RBE1221068
పపరర: శవ కకమమరర బరస

100-82/612

100-83/306

100-82/613

100-83/310

100-83/313

100-83/316

100-83/319

100-84/97

100-83/308

344
RBE0800896
పపరర: షరమర పఠరన

347
RBE0892992
పపరర: కకమమరర పలలర రర

350
RBE0988792
పపరర: సససదన బ షపక

353
RBE0990425
పపరర: జలమన షపక

356
RBE1441922
పపరర: భబగయమమ వనననస

100-83/59

359
LHL2661684
పపరర: ననగగశశరరరవప గగసడన
తసడడ:డ శతయయ
ఇసటట ననస:9-313
వయససస:43
లస: పప

336
LHL2661643
పపరర: పపలమరరరవప పసనసగచసడ

100-83/305

339
RBE1106674
పపరర: వనసకరటడవమమ పసనసగచసడ

100-85/118

342
LHL2661866
పపరర: రరససమమ
ద ర మహబభబ షపక

100-83/309

భరత : ఉసరమన ధచలమ
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:73
లస: ససత స
100-83/311

345
RBE0848630
పపరర: రరమరరడడడ పలలర రర

100-83/312

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:55
లస: పప
100-83/314

348
RBE0893057
పపరర: ససధయ రరణణ పలలర రర

100-83/315

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:28
లస: ససత స
100-83/317

351
RBE0988826
పపరర: రజయమ షపక

100-83/318

భరత : మహబభబవరల
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:48
లస: ససత స
100-83/320

354
RBE1640754
పపరర: ఆశయ పఠరన

100-83/321

భరత : షమర పఠరన
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:23
లస: ససత స
100-88/720

భరత : హహససపన వనననస
ఇసటట ననస:9-311-1
వయససస:58
లస: ససత స

తసడడ:డ పపలర యయ బలమడడ
ఇసటట ననస:9/312 WATAR TANK LINE
వయససస:48
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

341
LHL2661858
పపరర: మహబగనన షపక

తసడడ:డ మహబభబ అల
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ వరయయ వనననస
ఇసటట ననస:9-311-1
వయససస:69
లస: పప
358
RBE1222009
పపరర: venkateswrlu బలమడడ

100-83/298

భరత : వనసకటటసశరరర పసనసగచసడ
ఇసటట ననస:9-309
వయససస:68
లస: ససత స

తసడడ:డ జలమన
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:30
లస: ససత స

తసడడ:డ మహబభబ అల షపక
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:30
లస: పప
355
RBE1441831
పపరర: హహససపన వనననస

100-83/307

భరత : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:46
లస: ససత స

భరత : హహదనయతతలమర షపక
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:28
లస: ససత స
352
RBE0990417
పపరర: హహదనయతతలమర షపక

338
RBE1209239
పపరర: శశనవరస రరడడడ బరస

తసడడ:డ సలమస
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:28
లస: ససత స
349
RBE0988776
పపరర: రమజజ షపక

333
RBE1860808
పపరర: సససదమమ గచళర

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-309
వయససస:38
లస: పప

భరత : రషసద
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:42
లస: ససత స

తసడడ:డ సలమస
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:34
లస: పప
346
RBE0892935
పపరర: కలమయణణ పలలర రర

100-83/304

తసడడ:డ నరరస రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:9-309
వయససస:39
లస: పప

తసడడ:డ శశరరమలక మగషరస
ఇసటట ననస:9-311
వయససస:25
లస: ససత స
343
RBE0672303
పపరర: యమససన పఠరన

335
LHL2661296
పపరర: ససబబబరరవప పసనసగచసడ
తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-309
వయససస:46
లస: పప

భరత : పపలమరరరవప
ఇసటట ననస:9-309
వయససస:38
లస: ససత స
340
RBE1978253
పపరర: ససకకకససదహ మగషరస

100-82/610

భరత : గగరవ రరడడడ ఆరరకటర
భరత : అమర లసగ రరడడడ గచలర
ఇసటట ననస:9-308 RAMESH REDDY STREE ఇసటట ననస:9-308 ramesh reddy street
వయససస:45
లస: ససత స
వయససస:36
లస: ససత స

భరత : శశనవరస రరడడడ బరస
ఇసటట ననస:9-309
వయససస:38
లస: ససత స
337
LHL3915501
పపరర: రమమదదవ పసనసగచసడడ

332
RBE1860105
పపరర: పదమ ఆరరకటర

357
RBE1432301
పపరర: అవసత బలమడడ

100-83/322

భరత : పసదద బబబగ బలమడడ
ఇసటట ననస:9-312-1
వయససస:26
లస: ససత స
100-83/323

360
RBE0693184
పపరర: జజన బబషర షపక

100-83/324

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:9-313
వయససస:33
లస: పప
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361
RBE0840827
పపరర: చననమమమయ గగసడన

100-83/325

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-313
వయససస:42
లస: ససత స
364
LHL2663961
పపరర: నరశసహరరవప బలమడడ

100-83/328

100-85/120

100-83/331

భరత : ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-315-4
వయససస:54
లస: ససత స
373
RBE0955007
పపరర: గరపస బలమడడ

100-83/333

100-83/336

100-83/338

100-83/341

భరత : జజన బబషర
ఇసటట ననస:9-320
వయససస:46
లస: ససత స
388
LHL2660991
పపరర: పసరరహమద షపక
తసడడ:డ గనననసససదన
ఇసటట ననస:9-321
వయససస:51
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

371
LHL3914801
పపరర: ససదదమమ శవ

372
RBE0849232
పపరర: బగజర బడడమడడ

374
RBE2171973
పపరర: నరసయయ బడడమడడ

377
RBE2171981
పపరర: కనకబడహమచనరర రరవపటర

380
RBE0840850
పపరర: గగస బ షపక

383
RBE0987752
పపరర: కనక మలలర శశరరరవప గరల

386
RBE1208470
పపరర: మహబభబ ససభబన సయయద

100-83/332

389
LHL2661825
పపరర: ససలమర బ షపక
భరత : పసర అహమద
ఇసటట ననస:9-321
వయససస:35
లస: ససత స

100-83/330

100-82/614

భరత : నరసయయ
ఇసటట ననస:9-316
వయససస:49
లస: ససత స
100-83/334

375
LHL3907474
పపరర: వనసకటవరపడసరదనచనరర రరవపటర

100-83/335

తసడడ:డ కనకబడహమచనరర
ఇసటట ననస:9-317
వయససస:38
లస: పప
100-83/337

378
RBE1106294
పపరర: షపశ కకమమర రరవపటర

100-82/615

తసడడ:డ కనక బడహమ చనరర రరవపటర
ఇసటట ననస:9-317-1
వయససస:27
లస: పప
100-83/339

381
RBE2171999
పపరర: మగసతనజ బ షపక

100-83/340

భరత : పకకర అహమద
ఇసటట ననస:9-318
వయససస:49
లస: ససత స
100-83/342

384
RBE1743210
పపరర: కరరషరమ సయయద

100-82/616

భరత : మహబభబ ససభబన సయయద
ఇసటట ననస:9-320
వయససస:21
లస: ససత స
100-83/344

తసడడ:డ జజన బబషర సయయద
ఇసటట ననస:9-320
వయససస:26
లస: పప
100-83/345

100-85/119

369
RBE0840835
పపరర: మసగమమ బలమడడ
భరత : పపలర యయ
ఇసటట ననస:9-315
వయససస:68
లస: ససత స

తసడడ:డ శసకరరరవప
ఇసటట ననస:9-319-1
వయససస:27
లస: పప
100-83/343

366
RBE1113976
పపరర: మసకలరరవప బలమడడ

భరత : రరమమసజననయగలక బలమడడ
ఇసటట ననస:9-314 NARAYANAPURAM
వయససస:26
లస: ససత స

భరత : ససభబన
ఇసటట ననస:9-318
వయససస:62
లస: ససత స

తసడడ:డ జమమల
ఇసటట ననస:9-318
వయససస:54
లస: పప
385
RBE0840876
పపరర: ఫరతమమ సయయద

100-88/721

తసడడ:డ వనసకటశశషమమ
ఇసటట ననస:9-317
వయససస:69
లస: పప

తసడడ:డ పకకర అహమద
ఇసటట ననస:9-318
వయససస:35
లస: పప
382
RBE2172005
పపరర: అలమరభక షపక

368
RBE1470426
పపరర: ననగ లకడమ బలమడడ

100-83/327

తసడడ:డ నరసససహరరవప బలమడడ
ఇసటట ననస:9-313/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పపలర యయ
ఇసటట ననస:9-316
వయససస:73
లస: పప

భరత : కనకబడహమచనరర
ఇసటట ననస:9-317
వయససస:47
లస: ససత స
379
LHL2662260
పపరర: ననగభర వల షపక

100-83/329

భరత : వనసకటననరరయణ
ఇసటట ననస:9-315-6
వయససస:46
లస: ససత స

తసడడ:డ నరసయయ బలమడడ
ఇసటట ననస:9-316
వయససస:28
లస: పప
376
RBE0840843
పపరర: పదనమవత రరవపడర

365
LHL2664472
పపరర: రరమమసజమమ బలమడడ

363
RBE1661404
పపరర: శశకకమమర గగసడ
తసడడ:డ ననగగశశర రరవప గగసడ
ఇసటట ననస:9-313
వయససస:23
లస: పప

భరత : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:9-313/1
వయససస:47
లస: ససత స

భరత : మసకలరరవప బలమడడ
ఇసటట ననస:9-313/1
వయససస:28
లస: ససత స
370
RBE2171965
పపరర: సరరజన ఉలర నరర

100-83/326

భరత : నరసససహ రరవప బలమడడ
ఇసటట ననస:9-313
వయససస:41
లస: ససత స

తసడడ:డ పపలర యయ
ఇసటట ననస:9-313/1
వయససస:62
లస: పప
367
RBE1113984
పపరర: ననగలకడమ బలమడడ

362
RBE1221720
పపరర: అనసమమయమమమ బలమడడ

387
RBE1730316
పపరర: పడశరసత భవనస

100-82/617

భరత : రరజ రతన రరడడ భవనస
ఇసటట ననస:9-321
వయససస:26
లస: ససత స
100-83/346

390
RBE0892208
పపరర: మమరయసడదయగలక నలక

100-83/347

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-321
వయససస:38
లస: పప
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391
RBE0892240
పపరర: ననగగశశర రరవప నలక

100-83/348

తసడడ:డ వరయయ
ఇసటట ననస:9-321
వయససస:66
లస: పప
394
RBE1640739
పపరర: మసరతన బ షపక

100-83/351

100-82/618

100-83/354

100-83/357

100-83/360

100-85/123

100-83/362

భరత : సససదన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-324
వయససస:35
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

404
RBE0988107
పపరర: అలమరభబక షపక

407
RBE1945799
పపరర: గచవసదమమ ఓరరచ

410
RBE1532589
పపరర: షహహన షపక

413
RBE0593434
పపరర: మరరయమమ తతరకర

100-83/365

416
LHL2660033
పపరర: అహమదసన షపక

100-83/358

419
RBE0849406
పపరర: హససనన షపక
భరత : మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:9-324
వయససస:34
లస: ససత స

399
LHL3907110
పపరర: బబజ సయయద

100-83/353

402
RBE0590570
పపరర: నసరర హన షపక

100-83/356

405
RBE0988180
పపరర: యయసస రరజ ఓరరచ

100-83/359

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:38
లస: పప
100-84/98

408
RBE1100585
పపరర: యభససఫ షపక

100-85/122

తసడడ:డ ఖమససస షపక
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:35
లస: పప
100-85/124

411
RBE0590653
పపరర: కకమమరర ఒరరస

100-83/361

భరత : యయసస రరజ
ఇసటట ననస:9-323/1
వయససస:33
లస: ససత స
100-83/363

414
RBE1251396
పపరర: రరహన షపక

100-83/364

భరత : అలమర బక షపక
ఇసటట ననస:9-323-2
వయససస:27
లస: ససత స
100-83/366

తసడడ:డ సససదన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-324
వయససస:37
లస: పప
100-83/368

100-83/352

భరత : అబగదల సతనతర
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:69
లస: ససత స

భరత : వనసకటబడవప
ఇసటట ననస:9-323/1
వయససస:34
లస: ససత స

తసడడ:డ సససదన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-324
వయససస:39
లస: పప
418
LHL2660108
పపరర: రసజజన బ షపక

100-83/355

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:24
లస: ససత స

భరత : సససదరరరవప
ఇసటట ననస:9-323/1
వయససస:58
లస: ససత స
415
LHL2660025
పపరర: మరరసరహహబ షపక

401
RBE0588756
పపరర: మహబభబ ససభబన షపక

396
RBE1432319
పపరర: లకడమ దదవ బలమడడ

తసడడ:డ మహబభబ సర
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:47
లస: పప

భరత : సససదర రరవప ఓరరచ
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:53
లస: ససత స

తలర : జజయత కకతనత
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:26
లస: పప
412
RBE0593426
పపరర: యయసస రరజ ఒరరస

100-82/619

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బడద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:20
లస: ససత స
409
RBE1363993
పపరర: వనసకట ఆశశశ కకతనత

398
RBE1730464
పపరర: ననగ సరయ ఉమమశ చసదడ కకతత

100-83/350

భరత : వనసకటటసశరరర బలమడడ
ఇసటట ననస:9-321-1
వయససస:45
లస: ససత స

తసడడ:డ అబగదల సతనతర
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:49
లస: పప

భరత : మహబభబ ససభబన
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:45
లస: ససత స
406
RBE1945526
పపరర: జససమన షపక

100-85/121

తసడడ:డ వనసకట గగరరబడహమస కకతత
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:32
లస: పప
403
RBE0593418
పపరర: నసరర హన షపక

395
RBE1425124
పపరర: మసరతనన షపక

393
RBE1152966
పపరర: లకడమ నలర క
భరత : మమరయసడదయగలక నలర క
ఇసటట ననస:9-321
వయససస:29
లస: ససత స

భరత : పసరహమద షపక
ఇసటట ననస:9-321
వయససస:50
లస: ససత స

భరత : మమబగససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-323
వయససస:58
లస: ససత స
400
RBE0588681
పపరర: ఖమదర బబషర షపక

100-83/349

భరత : ననగగశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-321
వయససస:58
లస: ససత స

భరత : ఫసరర అహమద షపక
ఇసటట ననస:9-321
వయససస:50
లస: ససత స
397
RBE1103647
పపరర: మహబబ షపక

392
RBE0892265
పపరర: రగణగకర దదవ నలక

417
LHL2660066
పపరర: సససదనసరహహబ షపక

100-83/367

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:9-324
వయససస:61
లస: పప
100-83/369

420
RBE1743350
పపరర: జన బబష షపక

100-83/370

తసడడ:డ వల షపక
ఇసటట ననస:9-324
వయససస:24
లస: పప

Page 16 of 55

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-14
421
LHL2660116
పపరర: నసరరహన మహమద

100-83/371

భరత : నజర అహమమద
ఇసటట ననస:9-324/1
వయససస:45
లస: ససత స
424
RBE0077768
పపరర: చనన భభలకడమ బతత
త ల

100-83/373

100-82/621

100-83/377

100-83/380

100-83/383

100-83/386

100-83/389

భరత : ననగగల మర షపక
ఇసటట ననస:9-333
వయససస:25
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

434
RBE0990334
పపరర: శశనవరసరరవప ననదదసడర

437
RBE1397232
పపరర: కరశయయ భభమమ

440
RBE0672337
పపరర: ననగగశశరరరవప ధసళపరళ

443
LHL3915337
పపరర: మమధవ గగసడన

100-83/391

446
RBE0672550
పపరర: నరగశ గగసడన

100-83/381

449
RBE1945476
పపరర: ననగగల మర షపక
తసడడ:డ గననన శశశదన షపక
ఇసటట ననస:9-333
వయససస:28
లస: పప

429
RBE0891077
పపరర: కకషష మభరరత బబససరన

100-83/376

432
RBE0849414
పపరర: ఖమదర బ షపక

100-83/379

435
RBE1106435
పపరర: వజయ లకడమ భభమమ

100-83/382

భరత : వనసకటటసశరరర భభమమ
ఇసటట ననస:9-330
వయససస:33
లస: ససత స
100-83/384

438
RBE1860485
పపరర: బజజన షపక

100-83/385

భరత : ఫరరశర షపక
ఇసటట ననస:9-330
వయససస:38
లస: ససత స
100-83/387

441
RBE0988214
పపరర: రమమదదవ గగసడన

100-83/388

భరత : శసకర రరవప
ఇసటట ననస:9-331
వయససస:43
లస: ససత స
100-82/622

444
LHL3906013
పపరర: సతయననరరయణ గగసడన

100-83/390

తసడడ:డ లచచయయ
ఇసటట ననస:9-333
వయససస:37
లస: పప
100-83/392

తసడడ:డ శసకర రరవప గగసడన
ఇసటట ననస:9-333
వయససస:31
లస: పప
100-83/394

100-85/129

భరత : జలల
ఇసటట ననస:9-329
వయససస:43
లస: ససత స

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-333
వయససస:43
లస: ససత స

భరత : లకమయయ
ఇసటట ననస:9-333
వయససస:64
లస: ససత స
448
RBE1673664
పపరర: రరజజశన షపక

100-83/378

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:9-331
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ససబబబరరవప పసనసగచసడ
ఇసటట ననస:9-332
వయససస:25
లస: ససత స
445
LHL3915329
పపరర: లకమమమ గగసడన

431
LHL3906138
పపరర: శశనవరసరరవప తతపరకకల

426
RBE1328740
పపరర: జజనస బ పటబన

తసడడ:డ కకషషయయ
ఇసటట ననస:9-327
వయససస:54
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర భభమమ
ఇసటట ననస:9-330
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ గననన సససదన షపక
ఇసటట ననస:9-330
వయససస:41
లస: పప
442
RBE1313618
పపరర: దదపసక పసనసగచసడ

100-83/375

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-330
వయససస:37
లస: పప

భరత : కరశయయ భభమమ
ఇసటట ననస:9-330
వయససస:63
లస: ససత స
439
RBE1860519
పపరర: ఫరరషర షపక

428
RBE0891044
పపరర: లకడమ బబససరన

100-82/620

భరత : సససదన పటబన
ఇసటట ననస:9-326
వయససస:83
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-329
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కరశయయ
ఇసటట ననస:9-330
వయససస:40
లస: పప
436
RBE1397224
పపరర: ఈశశరమమ భభమమ

100-83/374

భరత : కకషష మభరరత
ఇసటట ననస:9-327
వయససస:52
లస: ససత స

భరత : సవరరషచనరర
ఇసటట ననస:9-327
వయససస:49
లస: ససత స
433
LHL3907086
పపరర: వనసకటటశశరరర భభమమ

425
RBE1743277
పపరర: ననగగల మర షపక

423
RBE1977297
పపరర: ఉమమ మహహశశరర కరగరత
భరత : రరమకకషష గగవశల
ఇసటట ననస:9-325
వయససస:34
లస: ససత స

తసడడ:డ మసరతన వల షపక
ఇసటట ననస:9-326
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ ససవరష చనరర కథథజ
ఇసటట ననస:9-327
వయససస:32
లస: పప
430
RBE2172013
పపరర: లకడమ కరతతతత

100-83/372

తసడడ:డ మగభబల అహమమద
ఇసటట ననస:9-324/1
వయససస:52
లస: పప

భరత : ఏడడకకసడలక
ఇసటట ననస:9-326
వయససస:48
లస: ససత స
427
RBE1106393
పపరర: ససవ పడసరద కథథజ

422
LHL2661502
పపరర: నజర అహమమద మహమమద

447
RBE1661354
పపరర: ఆరరగయమమ వటటట

100-83/393

తసడడ:డ ససరర రరడడడ వటటట
ఇసటట ననస:9-333
వయససస:45
లస: ససత స
100-83/395

450
RBE2172021
పపరర: అరరణకకమమరర గగసడన

100-83/396

భరత : సతయననరరయణ
ఇసటట ననస:9-333
వయససస:44
లస: ససత స
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451
RBE2172039
పపరర: శశనవరసరరవప గగసడన

100-83/397

తసడడ:డ లచచయయ
ఇసటట ననస:9-333
వయససస:44
లస: పప
454
RBE2501559
పపరర: వజయలకడమ లకడమ గగసడ

100-83/884

100-82/625

100-83/402

100-85/130

100-83/406

100-83/409

తసడడ:డ మసరతన వల షపక
ఇసటట ననస:9-336
వయససస:23
లస: ససత స
472
RBE0106666
పపరర: రరధనకకశషష మభరరత చసతలపరటట

100-83/410

తసడడ:డ వనసకట చలపత రరవప
ఇసటట ననస:9-337
వయససస:62
లస: పప
475
RBE0852012
పపరర: శశవలర చసతలపరటట

తసడడ:డ గరపరలరరవప
ఇసటట ననస:9-337/1
వయససస:56
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

461
RBE0848648
పపరర: రరధకకసష పపపరపల

464
RBE1383959
పపరర: షమ మగననసర బబగస షపక

467
RBE0840918
పపరర: మసరతన బ షపక

100-83/413

100-83/403

100-82/624

459
RBE0840884
పపరర: ఫరతమమ షపక

100-83/401

462
RBE1152701
పపరర: మణణ మగననన

100-83/404

భరత : పపడమ కకమమర మగననన
ఇసటట ననస:9-335
వయససస:31
లస: ససత స
100-82/626

465
LHL3907623
పపరర: ససభబన షపక

100-83/405

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:9-336
వయససస:38
లస: పప
100-83/407

468
RBE0849422
పపరర: ఖసరరరద పఠరన

100-83/408

భరత : సయదన
ఇసటట ననస:9-336
వయససస:72
లస: ససత స

తసడడ:డ అహమద
ఇసటట ననస:9-336
వయససస:33
లస: ససత స

100-82/627
470
RBE1384072
పపరర: జజహనవ సరయ మమధసరర
చసతలపరటట
తసడడ:డ రరధనకకషష మభరరత చసతలపరటట
ఇసటట ననస:9-337
వయససస:29
లస: ససత స

471
RBE1384080
పపరర: రరపర మసజరర చసతలపరటట
తసడడ:డ రరధనకకషష మభరరత చసతలపరటట
ఇసటట ననస:9-337
వయససస:27
లస: ససత స

473
RBE0672535
పపరర: యయసస కకమమర పసడతల

474
RBE0840934
పపరర: ససజజత పసడత

100-83/411

476
RBE1110568
పపరర: పడసరద పసదనతల

479
RBE1328799
పపరర: జవన ససధయ రగఖ గరలదదవర
తసడడ:డ శశ రసగననథ గరలదదవర
ఇసటట ననస:9-337-1
వయససస:30
లస: ససత స

100-82/628

100-83/412

భరత : చటటటబబబగ
ఇసటట ననస:9-337
వయససస:36
లస: ససత స
100-83/414

తసడడ:డ చనన గచపయయ పసడతల
ఇసటట ననస:9-337
వయససస:53
లస: పప
100-83/416

456
RBE0849240
పపరర: రహహమతతననసర షపక

భరత : మసరతనశల
ఇసటట ననస:9-335
వయససస:38
లస: ససత స

తసడడ:డ చనన గరపయయ
ఇసటట ననస:9-337
వయససస:45
లస: పప

భరత : రరధ కకషష మభరరత
ఇసటట ననస:9-337
వయససస:55
లస: ససత స
478
RBE0672626
పపరర: పరసడడరసగరరరవప దసగర రరజ

100-83/400

భరత : ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-336
వయససస:39
లస: ససత స

భరత : హసన అహమమద షపక
ఇసటట ననస:9-336
వయససస:53
లస: ససత స
469
RBE1861228
పపరర: ఉమమర షపక

458
LHL2661593
పపరర: జజనబబషర షపక

100-83/399

భరత : సతనతర
ఇసటట ననస:9-335
వయససస:44
లస: ససత స

తసడడ:డ వరమనమభరరత
ఇసటట ననస:9-335
వయససస:45
లస: పప

భరత : జజనబబష షపక
ఇసటట ననస:9-335
వయససస:42
లస: ససత స
466
LHL3915378
పపరర: హబ మగననసర షపక

100-82/623

తసడడ:డ మమలమసర
ఇసటట ననస:9-335
వయససస:42
లస: పప

భరత : జజన బబషర
ఇసటట ననస:9-335
వయససస:39
లస: ససత స
463
RBE1104843
పపరర: షరకకర బబగస షపక

455
LHL3915188
పపరర: సలమగన షపక

453
RBE0989543
పపరర: లకడమ గగసడన
భరత : శశనవరసరవప
ఇసటట ననస:9-333-2
వయససస:33
లస: ససత స

భరత : మమలమసర
ఇసటట ననస:9-335
వయససస:64
లస: ససత స

భరత : రరధనకకషష పపపరపల
ఇసటట ననస:9-335
వయససస:35
లస: ససత స
460
RBE0840892
పపరర: షరకకరర బబగస షపక

100-83/398

తసడడ:డ కనకయయ
ఇసటట ననస:9-333
వయససస:79
లస: పప

తసడడ:డ శశనస గగసడ
ఇసటట ననస:9-333/2
వయససస:20
లస: ససత స
457
RBE1106021
పపరర: జజయత పపపరపల

452
RBE2172047
పపరర: లచచయయ గగసడన

477
RBE1110576
పపరర: శశలత పసదనతల

100-83/415

తసడడ:డ పడసరద పసదనతల
ఇసటట ననస:9-337
వయససస:31
లస: ససత స
100-85/132

480
RBE1549542
పపరర: చటటట బబబగ పసడతల

100-83/60

తసడడ:డ చనన గరపయయ పసడతల
ఇసటట ననస:9/337-3
వయససస:48
లస: పప
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481
RBE1102805
పపరర: ససవరరత పసడతల

100-85/131

భరత : యయసస కకమమర పసడతల
ఇసటట ననస:9-337, 9-9 TO 9-602
వయససస:30
లస: ససత స
484
RBE1208413
పపరర: పదనమవత మదసగగ

100-83/419

100-83/422

100-83/424

100-83/427

100-83/429

491
LHL2660017
పపరర: వరసవకకమమరర కకతత

494
RBE1743194
పపరర: మనశర షపక

497
RBE0848671
పపరర: శశశలజ కకరరకకల

100-83/432

500
RBE0873778
పపరర: చసదడ శశఖర శరససత స కలవకకలనస

486
RBE1209106
పపరర: కకటట రరడడడ వనమగల

100-83/425

489
RBE2497949
పపరర: ననగగశశరర ననగరసడర

492
LHL2664464
పపరర: వనసకటయయ గగరరబడహమ కకతనత

100-82/629

495
RBE0800912
పపరర: సరసబశవ రరవప చచపరప

100-83/430

100-83/433

501
RBE0873828
పపరర: నఖల కకమమర కలవకకలనస

తసడడ:డ ససతనరరమయయ పలర
ఇసటట ననస:9/346
వయససస:91
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-83/436

తసడడ:డ ఆసజననయ శరససత స
ఇసటట ననస:9-346
వయససస:48
లస: పప

504
RBE0673103
పపరర: నరశసహరరవప ఔరసగరబబద

100-83/437

తసడడ:డ మసరతన
ఇసటట ననస:9-345
వయససస:42
లస: పప

భరత : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:9-345
వయససస:36
లస: ససత స
509
RBE0592733
పపరర: పడసరద పలర

100-83/434

తసడడ:డ చసదడ శశఖర శరససత స
ఇసటట ననస:9-344/3
వయససస:29
లస: పప

100-83/439 507
506
RBE0848697
RBE0848705
పపరర: వనసకటరతనకకమమరర ఔరసగరబబద
పపరర: రమమదదవ ఔరసగరబబద

100-83/61

100-83/431

భరత : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:9-342
వయససస:45
లస: ససత స

505
RBE0848689
పపరర: వనసకటరరవమమ ఔరసగరబబద

508
RBE2172062
పపరర: ఆసజననయశరససత స పలర

100-83/428

498
RBE2172054
పపరర: లకడమ చదదళళ

తసడడ:డ చసదడ శశఖర శరససత స కలవకకలనస
ఇసటట ననస:9-344-3
వయససస:29
లస: పప

భరత : మసరతన
ఇసటట ననస:9-345
వయససస:52
లస: ససత స

100-83/426

తసడడ:డ బబలమ గసగయయ
ఇసటట ననస:9-342
వయససస:31
లస: పప

503
LHL2663805
పపరర: వనసకటనరశసహరరవప
ఔరసగరబబద
తసడడ:డ మసరతన
ఇసటట ననస:9-345
వయససస:37
లస: పప

100-83/438

100-83/881

తసడడ:డ సససదయయ
ఇసటట ననస:9-339/A
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ ససబబయయ శరససత స
ఇసటట ననస:9-344/3
వయససస:58
లస: పప
100-83/435

100-83/421

భరత : శశనవరసరరవప ననగరసడర
ఇసటట ననస:9-338
వయససస:35
లస: ససత స

భరత : శశనవరసరరవ
ఇసటట ననస:9-342
వయససస:39
లస: ససత స

తసడడ:డ కకశషషమభరరత
ఇసటట ననస:9-343
వయససస:49
లస: పప
502
RBE1105288
పపరర: ససదదప కకమమర కలవకకలనస

100-83/423

తసడడ:డ వలర షపక
ఇసటట ననస:9-341
వయససస:21
లస: ససత స

భరత : వనససకటకకషష మభరరత
ఇసటట ననస:9-342
వయససస:74
లస: ససత స
499
LHL3907664
పపరర: వనసకటటశశరరరవప తతట

488
RBE1251438
పపరర: బబలమనసద రరడడడ సతత

100-83/418

తసడడ:డ సససదన రరడడ వనమగల
ఇసటట ననస:9-338
వయససస:61
లస: పప

భరత : మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:9-339/1
వయససస:36
లస: ససత స

భరత : ననగయయ
ఇసటట ననస:9-340
వయససస:45
లస: ససత స
496
RBE0840355
పపరర: అననపపరషమమ వడదల

100-83/420

తసడడ:డ బబమ రరడడడ సతత
ఇసటట ననస:9-338
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ సససదయయ
ఇసటట ననస:9-339
వయససస:44
లస: పప
493
RBE0851691
పపరర: కరరణమమ పరమగల

485
RBE1209056
పపరర: శశనవరసరరడడడ వనమగల

483
RBE0106732
పపరర: రరమకకటట కనననపపరస
తసడడ:డ అచచయయ
ఇసటట ననస:9-338
వయససస:68
లస: పప

తసడడ:డ కకటట రరడడడ వనమగల
ఇసటట ననస:9-338
వయససస:34
లస: పప

భరత : కకటటరరడడడ వనమగల
ఇసటట ననస:9-338
వయససస:54
లస: ససత స
490
LHL3906534
పపరర: మలర ఖమరరరనరరవప కకతనత

100-83/417

భరత : రరమకకటట
ఇసటట ననస:9-338
వయససస:55
లస: ససత స

భరత : ససతనరరమరరడడడ మదసగగ
ఇసటట ననస:9-338
వయససస:38
లస: ససత స
487
RBE1209163
పపరర: ససపపరష వనమగల

482
LHL3914074
పపరర: అసకరలమమ కనననపపరస

100-83/440

భరత : వనసకట చనన నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:9-345
వయససస:35
లస: ససత స
100-83/444

510
RBE0672956
పపరర: వనసకట పపషప గరయతడ పలర

100-83/445

భరత : బబల కకషప ర పలర
ఇసటట ననస:9-346
వయససస:34
లస: ససత స
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511
RBE1313592
పపరర: భరత కకమమర పలర

100-83/446

తసడడ:డ ససతనరరమమభరరత పలర
ఇసటట ననస:9-346
వయససస:29
లస: పప
514
RBE1642230
పపరర: సరయ గరల

100-85/44

100-85/133

100-83/450

518
RBE0590216
పపరర: శశలలత బతత
త ల

521
RBE1209882
పపరర: ససదదయయ షపక

100-83/453

524
RBE1313790
పపరర: మసరతన బ షపక

తసడడ:డ రరమయయ ససటట
ఇసటట ననస:9-349-1
వయససస:56
లస: పప

527
RBE1719996
పపరర: ఆహమదన షపక

తసడడ:డ ఆసజననయగలక యతరరజల
ఇసటట ననస:9-349/4
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల యతరరజల
ఇసటట ననస:9-349/4
వయససస:24
లస: ససత స
535
RBE0107995
పపరర: జజన బబషర షపక

భరత : మహహఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:9-350
వయససస:53
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

533
LHL2661791
పపరర: హహసపసన బ సయయద

100-83/464

536
RBE0840363
పపరర: మమబభన షసక

100-83/454

539
RBE0893305
పపరర: అఖత ర నవరజ షపక
తసడడ:డ మహహఉదదదన షపక
ఇసటట ననస:9-350
వయససస:33
లస: ససత స

519
RBE1101047
పపరర: అననపపరష కకపపస

100-82/630

522
RBE1209932
పపరర: మగసత ఫర షపక

100-83/452

525
RBE0987661
పపరర: పవన కకమమర కకపపస

100-83/460

తసడడ:డ ససబడహమణయస
ఇసటట ననస:9-349-1
వయససస:29
లస: పప
100-82/631

528
LHL2664456
పపరర: శశహరర తనడడవరయ

100-83/455

తసడడ:డ సతయననరరయణ
ఇసటట ననస:9-349/4
వయససస:47
లస: పప
100-83/457

531
RBE1640788
పపరర: సరయ కకమమర యతరరజల

100-83/458

తసడడ:డ గరపరల ననయగడడ యతరరజల
ఇసటట ననస:9-349/4
వయససస:23
లస: పప
100-83/462

534
LHL2661817
పపరర: జలలఖ సయయద

100-83/463

భరత : జజన పసరర
ఇసటట ననస:9-350
వయససస:40
లస: ససత స
100-83/465

భరత : ఇమమమ బబషర
ఇసటట ననస:9-350
వయససస:53
లస: ససత స
100-83/467

100-83/449

తసడడ:డ ససదదయయ షపక
ఇసటట ననస:9-349/1
వయససస:34
లస: పప

భరత : పసర అహమద
ఇసటట ననస:9-350
వయససస:52
లస: ససత స

తసడడ:డ ఇమమమ బబషర
ఇసటట ననస:9-350
వయససస:35
లస: పప
538
RBE0893180
పపరర: ఇషడత జహ షపక

100-83/451

భరత : గచపరల
ఇసటట ననస:9-349/4
వయససస:41
లస: ససత స
100-83/459

516
RBE1861285
పపరర: ననగగర బ షపక

భరత : ససబడహమణయస కకపమ
ఇసటట ననస:9-349-1
వయససస:46
లస: ససత స

భరత : చనన మర షపక
ఇసటట ననస:9-349-3
వయససస:31
లస: ససత స

100-83/456 530
529
RBE0887281
RBE0987836
పపరర: గరపరల ననయగడడ యతరరజల
పపరర: రరజగశశరర యతరరజల

532
RBE1640796
పపరర: ససరగఖ యతరరజల

100-87/693

భరత : ససదదయయ షపక
ఇసటట ననస:9-349/1
వయససస:53
లస: ససత స
100-83/461

100-83/62

భరత : మరర వల
ఇసటట ననస:9-349
వయససస:30
లస: ససత స

తసడడ:డ మసరతన షపక
ఇసటట ననస:9-349/1
వయససస:59
లస: పప

భరత : మగసత ఫర షపక
ఇసటట ననస:9-349/1
వయససస:31
లస: ససత స
526
RBE0987695
పపరర: ససబడహమణయస కకపపస

100-83/448

భరత : బగరరశ శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-349
వయససస:34
లస: ససత స

తసడడ:డ ససదదయయ షపక
ఇసటట ననస:9-349/1
వయససస:31
లస: పప
523
RBE1209965
పపరర: అమననబ షపక

515
RBE1861251
పపరర: మరర వల షపక

513
RBE1640812
పపరర: రవ కకమమర గరల
తసడడ:డ శసకర రరవప గరల
ఇసటట ననస:9/348-3
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ నననన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-349
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రమమరరవప కకతత
ఇసటట ననస:9-349
వయససస:21
లస: పప
520
RBE1209825
పపరర: రసజజన వల షపక

100-83/447

తసడడ:డ ససతనరరమ మభరరత పలర
ఇసటట ననస:9-346
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ శసకర రరవప గరల
ఇసటట ననస:9/348-3
వయససస:22
లస: పప
517
RBE1743764
పపరర: గరపస చసద కకతత

512
RBE1313725
పపరర: బబల కకశశర పలర

537
RBE0840397
పపరర: మగనశర షపక

100-83/466

భరత : జజన బబషర
ఇసటట ననస:9-350
వయససస:32
లస: ససత స
100-83/468

540
LHL2664431
పపరర: లకడమ పపల

100-82/632

భరత : అచచరరడడడ
ఇసటట ననస:9-350/2
వయససస:47
లస: ససత స
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541
LHL3907193
పపరర: వనసగళరరడడడ పలలర

100-82/633

తసడడ:డ మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-350-3
వయససస:46
లస: పప
544
LHL2662146
పపరర: మహమద రఫస సయయద

100-83/470

100-83/473

100-83/478

భరత : రరజశశఖర రరడడడ పరలకవరయ
ఇసటట ననస:9-351-1
వయససస:34
లస: ససత స
553
RBE1152545
పపరర: ససమమద మటటపలర

545
RBE0693135
పపరర: జజన పసరర సయయద

100-82/635

548
RBE1661420
పపరర: రరకరసన పరరశన సయయద

100-83/484

100-83/487

554
LHL2662757
పపరర: అమకతరరవప మటటపలర

555
LHL2663219
పపరర: బబబగ జయలమల మటటపలర

భరత : శవ పడసరద
ఇసటట ననస:9-353
వయససస:34
లస: ససత స
568
RBE0858001
పపరర: మసరతనమమ నలర గగసతల
భరత : సససదసలక
ఇసటట ననస:9-355
వయససస:58
లస: ససత స
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100-83/479

560
LHL2660173
పపరర: సరసబశవ బతత
త ల

563
RBE0672576
పపరర: లసగయయ బతత
త ల

566
LHL2662229
పపరర: మమలమబ మసదపరటట

100-83/482

569
RBE1221860
పపరర: సససదమమ గరరకపరటట
భరత : శవ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:9-355
వయససస:40
లస: ససత స

100-83/477

100-83/480

558
RBE2172088
పపరర: బబబగ కకషన లమల మటటపలర

100-83/483

తసడడ:డ అమకతరరవప
ఇసటట ననస:9-352
వయససస:54
లస: పప
100-83/485

561
LHL2660181
పపరర: అరరణ బతత
త ల

100-83/486

భరత : సరసబశవ బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-353
వయససస:32
లస: ససత స
100-83/488

564
RBE0848911
పపరర: ఫరతమమ షపక

100-83/489

భరత : ఈససఫ
ఇసటట ననస:9-353
వయససస:32
లస: ససత స
100-83/491

భరత : కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-354
వయససస:57
లస: ససత స
100-83/493

100-83/475

తసడడ:డ అమకతరరవప
ఇసటట ననస:9-352
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయయ
ఇసటట ననస:9-353
వయససస:88
లస: పప
100-83/490

549
RBE1994581
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ పరలకవరయ

భరత : భగజసగ రరవప వ
ఇసటట ననస:9-351/3
వయససస:91
లస: ససత స

తసడడ:డ లసగయయ బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-353
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ లసగయయ
ఇసటట ననస:9-353
వయససస:35
లస: పప
565
RBE0857995
పపరర: ససజజత బతత
త ల

100-83/474

భరత : కకషన లమల
ఇసటట ననస:9-352
వయససస:52
లస: ససత స

తసడడ:డ రరమ కకటయయ
ఇసటట ననస:9-352/2
వయససస:32
లస: పప
562
LHL2662906
పపరర: శవపడసరదస బతత
త ల

భరత : మహబభబ ససభబన సయయద
ఇసటట ననస:9-351
వయససస:30
లస: ససత స

552
RBE1549724
పపరర: బబలమసబ సస హహచ

557
RBE2172070
పపరర: ససధనరరణణ మటటపలర

100-83/469

100-83/472

100-83/476
551
RBE1549716
పపరర: అనసరరధ వజయపపరస భగజసగ
రరవప
భరత : మహమమద రఫసక వజయపపరస భగజసగ ర
ఇసటట ననస:9-351/3
వయససస:55
లస: ససత స

556
RBE0840405
పపరర: ససనత మటటపలర
భరత : బబబగ జయ లమల
ఇసటట ననస:9-352
వయససస:47
లస: ససత స

546
RBE0988867
పపరర: రరహహతతననస సయయద

తసడడ:డ బబలకకషష రరడడడ పరలకవరయ
ఇసటట ననస:9-351/1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ రరమయయ
ఇసటట ననస:9-352
వయససస:84
లస: పప

559
RBE0719591
పపరర: ససరగష ఉపపప

100-83/471

తసడడ:డ జజన పసరర సయయద
ఇసటట ననస:9-351
వయససస:22
లస: ససత స

తసడడ:డ బబబగ కకషన లమల మటటపలర
ఇసటట ననస:9-352
వయససస:37
లస: పప
100-83/481

543
LHL2661312
పపరర: మహబభబ ససబబన సయయద
తసడడ:డ పసర అహమద
ఇసటట ననస:9-351
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ పసర అహమద సయయద
ఇసటట ననస:9-351
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ పసర అహమద
ఇసటట ననస:9-351
వయససస:38
లస: పప
550
RBE1994573
పపరర: శశలకడమ పరలకవరయ

100-82/634

భరత : వనసగళ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-350-3
వయససస:42
లస: ససత స

తసడడ:డ పసర అహమద సయయద
ఇసటట ననస:9-351
వయససస:34
లస: పప
547
RBE0990300
పపరర: మహమమద రఫస షపక

542
RBE0394627
పపరర: అసజమమ పలలర

567
LHL2663052
పపరర: కకటటరరడడడ మసదపరటట

100-83/492

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-354
వయససస:67
లస: పప
100-83/494

570
RBE0593442
పపరర: పదనమవత అననపపరరడడ

100-83/495

భరత : ససన
డ వరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-356/1
వయససస:43
లస: ససత స
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100-83/496 572
571
RBE0890632
RBE0892851
పపరర: గగరరలకడమ కకమమరర అననపరరడడ
పపరర: ఫరతమ షపక

భరత : శశనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:9-356/1
వయససస:31
లస: ససత స
574
RBE1101153
పపరర: మరరయమమ కకరపరటట

భరత : రససల
ఇసటట ననస:9-356/1
వయససస:34
లస: ససత స
100-82/637

భరత : పడసరద రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:9-357/1
వయససస:56
లస: ససత స
577
LHL2662310
పపరర: బబబగరరవప రరవపరర

100-83/498

100-83/501

100-83/503

100-83/504

100-83/507

100-83/510

భరత : శశనవరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-359
వయససస:43
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

584
RBE1106070
పపరర: బబర ససస వనలకపల

587
RBE0106559
పపరర: కకసడయయ దనసరర

590
RBE0848945
పపరర: శశలకడమ దనసరర

593
RBE0990565
పపరర: వనసకటటసశరరర బబ మమజ

100-83/513

596
RBE1475615
పపరర: పరశరరస

100-82/638

599
RBE0848739
పపరర: జలకర షపక
భరత : ఖమదర బబషర
ఇసటట ననస:9-359
వయససస:33
లస: ససత స

579
RBE1061407
పపరర: మరరయమమ కకరపరటట

100-83/500

582
RBE1104835
పపరర: సశరరపరరణణ రరవపరర

100-85/134

585
RBE1106112
పపరర: వనసకటటశశర రరవప బబ మమజ

100-82/639

తసడడ:డ ససబబయయ బబ మమజ
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:66
లస: పప
100-83/505

588
RBE0106617
పపరర: రమమష దనసరర

100-83/506

తసడడ:డ కకసడయయ
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:34
లస: పప
100-83/508

591
RBE0887257
పపరర: వరరణ ససపత బబ మమజ

100-83/509

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర బబ మమజ
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:33
లస: పప
100-83/511

594
RBE1105361
పపరర: జయ శశ బబ మమజ

100-83/512

భరత : ననగమలలర శశర రరవప బబ మమజ
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:32
లస: ససత స
100-85/135

తసడడ:డ సరయననరరఎస
ఇసటట ననస:9-358/1
వయససస:42
లస: పప
100-83/515

100-83/64

భరత : బబబగరరవప రరవపరర
ఇసటట ననస:9-357/1
వయససస:34
లస: ససత స

తసడడ:డ ససబబయయ
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:63
లస: పప

భరత : పసద వనసకట రరడడడ బబదస
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:45
లస: ససత స
598
RBE0848721
పపరర: వజయనరమల ననగరరరడడడ

100-83/502

భరత : కకసడయయ
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:48
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:27
లస: ససత స
595
RBE1661362
పపరర: జయలకడమ బబదస

581
RBE1944388
పపరర: కకటమమ కకరపరటట

576
RBE1237230
పపరర: శశనవరస రరడడ అమమరరడడడ

భరత : పడసరద రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:9-357/1
వయససస:55
లస: ససత స

తసడడ:డ ననరయయ
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ కకసడయయ
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:32
లస: పప
592
RBE0988610
పపరర: పదమ బబ మమజ

100-83/499

తసడడ:డ సరసబశవ రరవప వనలకపల
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:28
లస: ససత స

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-358
వయససస:47
లస: ససత స
589
RBE0107086
పపరర: నరగష దనసరర

578
RBE0592741
పపరర: శశనవరస రరడడడ అననపపరరడడడ

100-82/636

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ అమమరరడడడ
ఇసటట ననస:9/357-1
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:9-357/1
వయససస:31
లస: ససత స

భరత : బబబగరరవప
ఇసటట ననస:9-357/2
వయససస:34
లస: ససత స
586
LHL3914462
పపరర: జయమమ బబ మమమజ

100-83/63

తసడడ:డ మటబట రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-357/1
వయససస:53
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప కకరపరటట
ఇసటట ననస:9-357/1
వయససస:31
లస: ససత స
583
RBE0988628
పపరర: సశరరపరరణణ రరవపరర

575
RBE1237198
పపరర: ససజజత అమమరరడడడ

573
RBE1101146
పపరర: పడసరద రరవప కకరపరటట
తసడడ:డ ఆసజననయగలక కకరపరటట
ఇసటట ననస:9-357/1
వయససస:66
లస: పప

భరత : శశనవరస రరడడ అమమరరడడడ
ఇసటట ననస:9/357-1
వయససస:41
లస: ససత స

తసడడ:డ సససప న
ఇసటట ననస:9-357/1
వయససస:49
లస: పప
580
RBE1944297
పపరర: కకటమమ కకరపరటట

100-83/497

597
RBE0828921
పపరర: ననగరరగడడడ శశనవరస రగడడడ

100-83/514

తసడడ:డ వషత
ష మభరరత రగడడడ
ఇసటట ననస:9-359
వయససస:42
లస: పప
100-83/516

600
RBE1369512
పపరర: సససదనభ షపక

100-82/640

భరత : సలస
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:48
లస: ససత స
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601
RBE1859982
పపరర: మమబగ ససభబన షపక

100-82/641

తసడడ:డ సలస షపక
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:24
లస: పప
604
LHL2661155
పపరర: ఫరతమమ షపక

100-83/519

100-83/522

100-83/525

100-84/99

100-83/527

100-88/722

100-83/532

భరత : రహహస పఠరన
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:29
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

614
RBE0887190
పపరర: వనసకటటశశరరర ఎస

617
LHL2662369
పపరర: హససనన షపక

620
RBE0107391
పపరర: రహహస పఠరన

623
RBE0989030
పపరర: నససమగన పటబన

100-83/535

626
RBE1313709
పపరర: ససభబన షపక

100-82/642

629
RBE2172096
పపరర: రససల పటబన
తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:54
లస: పప

609
RBE0991035
పపరర: లకడమ ననరరయణ దనసరర

100-83/524

612
LHL2661163
పపరర: అననమమరర దనసరర

100-83/526

615
RBE2171932
పపరర: సససదసలక మమదదననటట

100-82/643

తసడడ:డ అపపయయ
ఇసటట ననస:9-360/A
వయససస:47
లస: పప
100-83/528

618
RBE0851717
పపరర: ఫరతమమ పఠరన

100-83/529

భరత : మమబగ ససభబన
ఇసటట ననస:9-362/1
వయససస:41
లస: ససత స
100-83/530

621
RBE0840926
పపరర: మమబభన పఠరన

100-83/531

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:32
లస: ససత స
100-83/533

624
RBE1241033
పపరర: మదనర సరహహబ షపక

100-83/534

తసడడ:డ మదదన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:75
లస: పప
100-83/536

తసడడ:డ ఖమదర భబషర షపక
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:28
లస: పప
100-83/538

100-83/521

భరత : పసద ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-360/1
వయససస:36
లస: ససత స

భరత : రససల
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:28
లస: ససత స

భరత : జజనభబషర షపక
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:28
లస: ససత స
628
RBE1549732
పపరర: షహననజ పఠరన

100-85/136

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:30
లస: పప

భరత : కరరమగలమర షపక
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:36
లస: ససత స
625
RBE1313568
పపరర: నససమమ షపక

611
RBE1441872
పపరర: సససదనబ షపక

606
RBE0837518
పపరర: పసద ననరరయణ దనసరర

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:28
లస: పప

భరత : ససభబన
ఇసటట ననస:9-362
వయససస:41
లస: ససత స

తసడడ:డ సససదన పఠరన
ఇసటట ననస:9-362/1
వయససస:51
లస: పప
622
RBE0988909
పపరర: సససదసనన షపక

100-83/523

తసడడ:డ పసదదసససదసలక
ఇసటట ననస:9-360/A
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ పసచచ బగడన
ఇసటట ననస:9-362
వయససస:42
లస: పప
619
RBE1161595
పపరర: మమబగ ససభబన పఠరన

608
RBE0848754
పపరర: అనసష దనసరర

100-83/518

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:39
లస: పప

భరత : సలస షపక
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:50
లస: ససత స

తసడడ:డ జజన బబష షపక
ఇసటట ననస:9-360/4
వయససస:19
లస: పప
616
LHL2661650
పపరర: ససభబన షపక

100-83/520

భరత : చనన ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:38
లస: ససత స

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప పతత పరటట
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:20
లస: పప
613
RBE2484319
పపరర: మహమమద జబర షపక

605
RBE0800938
పపరర: చనన ననరరయణ దనసరర

603
LHL2661031
పపరర: జజనభబషర షపక
తసడడ:డ హసననమద
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ చననపప
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:35
లస: ససత స
610
RBE1860857
పపరర: శశనవరస రరవప పతత పరటట

100-83/517

తసడడ:డ అసననమద
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:49
లస: పప

భరత : జజనభబష
ఇసటట ననస:9-360
వయససస:36
లస: ససత స
607
RBE0848747
పపరర: జజజమమ పడతతపరటట

602
LHL2660884
పపరర: సలమ షపక

627
RBE1377960
పపరర: జజన బబషర షపక

100-83/537

తసడడ:డ సససద సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:33
లస: పప
100-83/539

630
RBE1807320
పపరర: వనసకట పపజత రరడడడ ఈద

100-84/100

తసడడ:డ వనసకట సతయననరరయణ రరడడ ఈద
ఇసటట ననస:9-363
వయససస:20
లస: ససత స
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631
RBE1470392
పపరర: అరరతతననసర పఠరన

100-82/644

భరత : యమససన పఠరన
ఇసటట ననస:9-363/1
వయససస:25
లస: ససత స
634
LHL2660413
పపరర: షరరప షపక

100-83/542

100-83/545

100-83/547

100-84/101

100-85/137

100-83/554

100-83/557

తసడడ:డ పసదద పసడడ బలమడడ
ఇసటట ననస:9-369
వయససస:24
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

644
RBE1237602
పపరర: బబషర షపక

647
RBE0590638
పపరర: అజమమ షపక

650
RBE1397356
పపరర: ననగభర బ పఠరన

653
LHL2662443
పపరర: అహమద షపక

100-83/560

656
RBE0990474
పపరర: రసగయయ బలమడడ

100-83/550

659
RBE0719617
పపరర: పరసడడరసగయయ బలమడడ
తసడడ:డ ననసరయయ
ఇసటట ననస:9-369-1
వయససస:37
లస: పప

100-83/546

642
RBE0592840
పపరర: రససల షపక

100-83/549

645
RBE2172104
పపరర: జయబననస షపక

100-83/551

భరత : హరరనరససమ
ఇసటట ననస:9-364-4
వయససస:48
లస: ససత స
100-83/552

648
RBE0590729
పపరర: సససదసననసర షపక

100-83/553

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:9-365
వయససస:32
లస: ససత స
100-83/555

651
RBE1549740
పపరర: సససదలర పఠరన

100-83/556

తసడడ:డ జజన వల పఠరన
ఇసటట ననస:9-365
వయససస:24
లస: పప
100-83/558

654
LHL2662450
పపరర: మమలన బ షపక

100-83/559

భరత : అహమద
ఇసటట ననస:9-366
వయససస:47
లస: ససత స
100-82/645

తసడడ:డ ననసరయయ
ఇసటట ననస:9-369
వయససస:37
లస: పప
100-83/562

639
RBE0851725
పపరర: హససనన షపక

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:9-364-1
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:9-366
వయససస:57
లస: పప

తసడడ:డ అహమమద షపక
ఇసటట ననస:9-366
వయససస:35
లస: పప
658
RBE1661388
పపరర: గరపస బలమడడ

100-83/548

భరత : జజన వరల పఠరన
ఇసటట ననస:9-365
వయససస:39
లస: ససత స

తసడడ:డ అబగదల రహమమన
ఇసటట ననస:9-365/1
వయససస:53
లస: ససత స
655
RBE0672410
పపరర: మహమమద గగస షపక

641
RBE1743319
పపరర: అనసతలకడమ తదడర

100-83/544
636
RBE1377879
పపరర: markhandaiah మమడబబ యన

భరత : రససల
ఇసటట ననస:9-364/1
వయససస:37
లస: ససత స

భరత : ససభబన
ఇసటట ననస:9-365
వయససస:43
లస: ససత స

తసడడ:డ జజన బబషర
ఇసటట ననస:9-365
వయససస:37
లస: పప
652
RBE0840413
పపరర: సససదనబ షపక

100-83/65

తసడడ:డ హహరరన రససద షపక
ఇసటట ననస:9-364-4
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ హరరన రససద షపక
ఇసటట ననస:9-364-4
వయససస:26
లస: పప
649
RBE0719609
పపరర: హసన అహమద షపక

638
RBE1206920
పపరర: మణణకసఠ తదడర

100-83/541

తసడడ:డ ననగయయ మమడబబ యన
ఇసటట ననస:9-364
వయససస:44
లస: పప

భరత : లకడమ ననరరయణ తదడర
ఇసటట ననస:9-364/1
వయససస:38
లస: ససత స

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ తదడర
ఇసటట ననస:9-364/1
వయససస:20
లస: పప
646
RBE1328690
పపరర: బబషర షపక

100-83/543

తసడడ:డ లకడమ ననరరయణ తదడర
ఇసటట ననస:9/364/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ బగడద
ఇసటట ననస:9-364/1
వయససస:33
లస: పప
643
RBE1862069
పపరర: మననహర తదడర

635
LHL2660421
పపరర: రహహస షపక

633
LHL2660223
పపరర: మరరవల షపక
తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:9-364
వయససస:41
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:9-364
వయససస:37
లస: పప

భరత : markhandaiah మమడబబ యన
ఇసటట ననస:9-364
వయససస:35
లస: ససత స
640
RBE0857987
పపరర: నజర షపక

100-83/540

తసడడ:డ మరరవల
ఇసటట ననస:9-364
వయససస:36
లస: ససత స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:9-364
వయససస:39
లస: పప
637
RBE1397166
పపరర: పరరశత మమడబబ యన

632
LHL2660215
పపరర: నసరర హన షపక

657
LHL2663979
పపరర: పసదదపరసడడ బలమడడ

100-83/561

తసడడ:డ ననసరయయ
ఇసటట ననస:9-369
వయససస:45
లస: పప
100-83/563

660
LHL2664340
పపరర: అచచమమ మమదదననటట

100-82/646

భరత : సససదసలక
ఇసటట ననస:9-369/A
వయససస:42
లస: ససత స
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661
LHL2660264
పపరర: అపరపరరవప బసడడ

100-83/564

తసడడ:డ సససదయయ
ఇసటట ననస:9-370
వయససస:65
లస: పప
664
LHL3906179
పపరర: సరసబశవరరవప బసడడ

100-83/567

100-83/570

100-83/572

100-83/575

100-83/577

100-83/580

100-83/583

భరత : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-378A
వయససస:47
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

674
RBE1441930
పపరర: ననగగలబ షపక

677
RBE1105312
పపరర: వనసకరయమమమ పరనసగసటట

680
RBE1587591
పపరర: పడసనన గరత యమగసటట

683
RBE2172120
పపరర: రరకకమణమమ యమగసటట

100-83/585

686
LHL3914553
పపరర: అనససరయమమ ఆతతకకరర

100-88/723

689
LHL3907706
పపరర: ననగగశశరరరవప దనచదపలర
తసడడ:డ పసదవనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-379
వయససస:37
లస: పప

669
RBE1286229
పపరర: శవయయ చననస

100-83/571

672
LHL3907508
పపరర: గగస భబషర షపక

100-83/574

675
LHL2660967
పపరర: శశనవరసరచనరర పరనసగసటట

100-83/576

తసడడ:డ ఉమమచనరర
ఇసటట ననస:9-374
వయససస:38
లస: పప
100-83/578

678
LHL2663102
పపరర: రరమమరరవప కకతత

100-83/579

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-376
వయససస:44
లస: పప
100-83/581

681
RBE1587609
పపరర: సససదర రరమయయ యమగసటట

100-83/582

తసడడ:డ లచచయయ యమగసటట
ఇసటట ననస:9-376
వయససస:68
లస: పప
100-83/584

684
RBE1737352
పపరర: అనల కకమమర ఆతతకకరర

100-82/648

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప ఆతతకకరర
ఇసటట ననస:9-378
వయససస:20
లస: పప
100-83/586

భరత : చనసససదయయ
ఇసటట ననస:9-378
వయససస:72
లస: ససత స
100-83/588

100-83/569

తసడడ:డ మమలమల
ఇసటట ననస:9-373
వయససస:36
లస: పప

భరత : సససదరరరమయయ
ఇసటట ననస:9-376
వయససస:62
లస: ససత స

తసడడ:డ చనన సససదయయ
ఇసటట ననస:9-378
వయససస:49
లస: పప
688
LHL3914561
పపరర: శవకకమమరర ఆతతకకరర

100-83/573

భరత : చదననకగశవరరవప యమగసటట
ఇసటట ననస:9-376
వయససస:23
లస: ససత స

తసడడ:డ సససదరరరమయయ యమగసటట
ఇసటట ననస:9-376
వయససస:36
లస: పప
685
LHL3906690
పపరర: వనసకటటశశరరర ఆతతకకరర

671
RBE1549583
పపరర: మమననయయ చననస

666
RBE0851733
పపరర: మమబగలమ షపక

తసడడ:డ వనసకయయ
ఇసటట ననస:9-372
వయససస:28
లస: పప

భరత : ఉమమచనరర పరనసగసటట
ఇసటట ననస:9-374
వయససస:66
లస: ససత స

భరత : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:9-376
వయససస:41
లస: ససత స
682
RBE1587617
పపరర: చదననకగశవరరవప యమగసటట

100-82/647

భరత : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:9-373
వయససస:32
లస: ససత స

భరత : శశనవరసరచనరర పరనసగసటట
ఇసటట ననస:9-374
వయససస:36
లస: ససత స
679
LHL2663110
పపరర: తతలసస కకతత

668
RBE1859875
పపరర: ససధయ చననస

100-83/566

భరత : హసన షరరఫ
ఇసటట ననస:9-371
వయససస:46
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకయయ చననస
ఇసటట ననస:9-372
వయససస:54
లస: పప

భరత : గగస బబషర షపక
ఇసటట ననస:9-373
వయససస:32
లస: ససత స
676
RBE1105304
పపరర: ననగమణణ పరనసగసటట

100-83/568

భరత : శవయయ చననస
ఇసటట ననస:9-372
వయససస:21
లస: ససత స

భరత : వనసకయయ
ఇసటట ననస:9-372
వయససస:50
లస: ససత స
673
RBE1640804
పపరర: ననగగలమబబ షపక

665
RBE0955148
పపరర: అననపపరష బసడడ

663
LHL2663201
పపరర: శశనవరసరరవప బసడడ
తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:9-370
వయససస:35
లస: పప

భరత : శశనవరస రరవప బసడడ
ఇసటట ననస:9-370-1
వయససస:32
లస: ససత స

భరత : ససబబన
ఇసటట ననస:9-371-1
వయససస:46
లస: ససత స
670
RBE1286237
పపరర: వనసకట నరసమమ చననస

100-83/565

భరత : అపరపరరవప
ఇసటట ననస:9-370
వయససస:52
లస: ససత స

తసడడ:డ అపరపరరవప
ఇసటట ననస:9-370
వయససస:35
లస: పప
667
RBE2172112
పపరర: మసరతనబ షపక

662
LHL2661015
పపరర: తలశమమ బసడడ

100-83/587
687
RBE1860899
పపరర: దసరర సరయ కకమమర ఆతతకకరర

తసడడ:డ ఆతతకకరర దసరర సరయ కకమమర ఆతతకక
ఇసటట ననస:9-378
వయససస:23
లస: పప
100-83/589

690
RBE0672568
పపరర: ఆసజననయగలక దనచదపలర

100-83/590

తసడడ:డ పసదద వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-379
వయససస:32
లస: పప
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691
RBE1241017
పపరర: లత దనచదపలర

100-83/591

భరత : ననగగశశర రరవప దనచదపలర
ఇసటట ననస:9-379
వయససస:32
లస: ససత స
694
RBE1100213
పపరర: అమర షపక

100-83/592

తసడడ:డ చనన నరసయయ దనచదపలర
ఇసటట ననస:9-379
వయససస:64
లస: పప
100-85/138

తసడడ:డ మసరతన షపక
ఇసటట ననస:9-380
వయససస:70
లస: పప
697
RBE0851741
పపరర: రమమదదవ వసగర

692
RBE1910447
పపరర: వనసకటటశశరరర దనచదపలర

695
RBE1100338
పపరర: సససధన బ షపక

100-83/593

భరత : రమమష
ఇసటట ననస:9-379-1
వయససస:49
లస: ససత స
100-85/139

తసడడ:డ అమర షపక
ఇసటట ననస:9-380
వయససస:44
లస: ససత స

696
RBE1920404
పపరర: అశశక రరడడడ పరలకవరయ

100-84/102

తసడడ:డ రరశ రరడడడ పరలకవరయ
ఇసటట ననస:9-380/1
వయససస:42
లస: పప
100-83/595

699
RBE0874370
పపరర: వనసకట సరయ నతష చసదస
ఓగభ
ర
తసడడ:డ వనసకట గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:9-381
వయససస:29
లస: పప

100-83/597 701
700
RBE0874396
RBE0874578
పపరర: వనసకట సరయ చరణ తదజ ఓగభ
పపరర: వనసకట లకడమ జయకకమమరర
ర
ఓగభ
ర
తసడడ:డ వనసకట గసగరధర రరవప
భరత : వనసకట గసగరధర రరవప
ఇసటట ననస:9-381
ఇసటట ననస:9-381
వయససస:31
లస: పప
వయససస:49
లస: ససత స

100-83/598

100-83/599
702
RBE1237487
పపరర: వనసకట సతయ ననరరయణ రరడడ
ఈద
తసడడ:డ రరమరరడడడ ఈద
ఇసటట ననస:9-381
వయససస:50
లస: పప

703
RBE1237511
పపరర: చసదడకళళ ఈద

100-83/601

705
LHL2660769
పపరర: శశనవరసరరవప కకతత

100-83/594

భరత : వనసకటరమణ
ఇసటట ననస:9-381
వయససస:51
లస: ససత స

698
RBE0874347
పపరర: వనసకట గసగరధర రరవప ఓగభ
ర

693
RBE0303941
పపరర: వజయశశ మసదపరటట

తసడడ:డ వనసకట ససబబయయ
ఇసటట ననస:9-381
వయససస:56
లస: పప

100-83/600

704
RBE0403717
పపరర: ఆదదలకడమ మగలక
ర రర

భరత : వనసకట సతయ ననరరయణ రరడడ ఈద
ఇసటట ననస:9-381
వయససస:41
లస: ససత స

భరత : హనసమసతరరవప
ఇసటట ననస:9-381-2
వయససస:44
లస: ససత స

706
RBE0848788
పపరర: హహమమ కకతనత

707
RBE1241041
పపరర: వనసకటటశశరరర కకతత

100-83/603

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-382
వయససస:34
లస: ససత స
709
RBE0848796
పపరర: వజయలకడమ పపసల
భరత : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-383
వయససస:51
లస: ససత స
712
RBE0989477
పపరర: ననగరతనస బతత
త ల

100-83/609

భరత : అమ నరగసదడ బబబగ పపసల
ఇసటట ననస:9-383/1
వయససస:27
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

713
RBE1251305
పపరర: నరసససహ చనరర బసడడకటర

100-83/612

716
RBE0987877
పపరర: ససబబబరరవప పపసల

100-83/607

719
RBE0840421
పపరర: ససశల ననమగల
భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-384
వయససస:39
లస: ససత స

100-83/605

711
RBE0893883
పపరర: యమకకబభ బగరదగగసట

100-83/608

తసడడ:డ మదదదరరమగలక
ఇసటట ననస:9-383
వయససస:59
లస: పప
100-83/610

714
RBE1397307
పపరర: శశ లకడమ బసడడకటర

100-83/611

భరత : నరసససహ చనరర బసడడకటర
ఇసటట ననస:9-383
వయససస:36
లస: ససత స
100-83/613

తసడడ:డ ససజవయమయ
ఇసటట ననస:9-383/1
వయససస:56
లస: పప
100-85/140

708
RBE0848663
పపరర: అసక రరవప గరపసశశటట
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర గరపసశశటట
ఇసటట ననస:9-383
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశరరరవప బసడడకటర
ఇసటట ననస:9-383
వయససస:42
లస: పప

భరత : వనసకటటశశరరర గరపసశశటట
ఇసటట ననస:9-383
వయససస:72
లస: ససత స
718
RBE1409565
పపరర: రరకకమణణ పపసల

100-83/604

భరత : అసకరరరవప
ఇసటట ననస:9-383
వయససస:48
లస: ససత స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలక
ఇసటట ననస:9-383
వయససస:56
లస: ససత స
715
RBE1861061
పపరర: వనసకయమమ గరపసశశటట

710
RBE0851758
పపరర: కకటటశశరమమ గరపసశశటట

100-83/602

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-382
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయయ కకతత
ఇసటట ననస:9-382
వయససస:70
లస: పప
100-83/606

100-83/596

717
RBE0987893
పపరర: అమర నరగసదడబబబగ పపసల

100-83/614

తసడడ:డ ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-383/1
వయససస:30
లస: పప
100-83/615

720
RBE0893859
పపరర: అనత పరమగల

100-83/616

భరత : ననగయయ
ఇసటట ననస:9-384
వయససస:30
లస: ససత స
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721
RBE1807510
పపరర: బబబ పడవళక ననమగల

100-82/649

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-384/1
వయససస:20
లస: ససత స
724
RBE1162304
పపరర: కళళయణణ అయతగచన

100-83/618

100-83/619

100-83/622

100-83/624

100-83/627

100-83/630

100-83/634

తసడడ:డ రరమయయ
ఇసటట ననస:9-390
వయససస:62
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

734
RBE0851766
పపరర: కరశమమ కకట

737
RBE0848812
పపరర: సరమమమజయస కకలర పరక

740
RBE0593509
పపరర: కమల ఉలర నరర

743
RBE1160522
పపరర: ససబబమమ దసగరరరరల

100-83/636

746
RBE1640770
పపరర: ననగగశశర రరవప పసడతల

100-83/625

749
RBE0078600
పపరర: రమణ పసడతల
భరత : పడసరద
ఇసటట ననస:9-391
వయససస:49
లస: ససత స

729
RBE0593475
పపరర: అరరణకకమమరర కకమమ

100-83/621

732
RBE1161561
పపరర: ననగరరజ ఊలర నరర

100-88/724

735
RBE0109025
పపరర: ననగయయ పరమగల

100-83/626

తసడడ:డ నరసయయ
ఇసటట ననస:9-386
వయససస:53
లస: పప
100-83/628

738
RBE0848820
పపరర: కకమమరర పరమగల

100-83/629

భరత : ననగయయ
ఇసటట ననస:9-386
వయససస:33
లస: ససత స
100-83/631

741
LHL3907839
పపరర: శసకర కకలపక

100-83/632

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-386-2
వయససస:40
లస: పప
100-83/635

744
RBE1640895
పపరర: అసజల డదగల

100-85/142

భరత : నవన డదగల
ఇసటట ననస:9-388
వయససస:27
లస: ససత స
100-83/637

తసడడ:డ పసద గచపయయ పసడతల
ఇసటట ననస:9-389
వయససస:58
లస: పప
100-83/639

100-82/651

తసడడ:డ ననరరయణ ఊలర నరర
ఇసటట ననస:9-385
వయససస:41
లస: పప

భరత : హనసమరరడడడ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:9-388
వయససస:68
లస: ససత స

భరత : యహనస
ఇసటట ననస:9-389
వయససస:72
లస: ససత స
748
RBE0592774
పపరర: కకషషమభరరత కరళసగర

100-83/623

భరత : వనసకట రమణ
ఇసటట ననస:9-386/1
వయససస:43
లస: ససత స

తసడడ:డ లకకమరరడడడ దసగరరరరల
ఇసటట ననస:9-388
వయససస:72
లస: పప
745
RBE0851782
పపరర: అనససరయమమ పసడతల

731
RBE0848804
పపరర: కకటటశశరర పపల

726
RBE1743186
పపరర: మసగమమ చసత

భరత : శశనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-385
వయససస:53
లస: ససత స

భరత : ననేరయణ
ఇసటట ననస:9-386
వయససస:57
లస: ససత స

భరత : మలర ఖమరరరనరరవప
ఇసటట ననస:9-386
వయససస:42
లస: ససత స
742
RBE1160514
పపరర: హనమరరడడడ దసగరరరరల

100-83/620

భరత : సససదసలక
ఇసటట ననస:9-385/1
వయససస:53
లస: ససత స

భరత : శసకరరరవప
ఇసటట ననస:9-386
వయససస:32
లస: ససత స
739
RBE0851774
పపరర: మసగమమ కకలర పరక

728
RBE0593467
పపరర: నరసమమ పపటట ససరర

100-83/617

భరత : రరమ రరవప చసత
ఇసటట ననస:9-385
వయససస:46
లస: ససత స

భరత : కకటయయ
ఇసటట ననస:9-385
వయససస:38
లస: ససత స

తసడడ:డ హనసమయయ
ఇసటట ననస:9-385/1
వయససస:43
లస: పప
736
RBE0593491
పపరర: పపడమ కకమమరర కకలపరల

100-85/141

భరత : శశనస
ఇసటట ననస:9-385
వయససస:34
లస: ససత స

భరత : శశనస
ఇసటట ననస:9-385
వయససస:55
లస: ససత స
733
RBE0592766
పపరర: శశనవరసరరవప కకమమ

725
RBE1328708
పపరర: అశశక పరమగల

723
RBE1105254
పపరర: పరసడడ రసగ రరవప ననమల
తసడడ:డ పపరయయ ననమల
ఇసటట ననస:9-384-1
వయససస:88
లస: పప

తసడడ:డ ననగయయ పరమగల
ఇసటట ననస:9-384/2
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ చసదడయయ
ఇసటట ననస:9-385
వయససస:73
లస: పప
730
RBE0593483
పపరర: సససదమమ పటట శరర

100-82/650

తసడడ:డ పరసడడరసగ రరవప ననమల
ఇసటట ననస:9-384-1
వయససస:49
లస: పప

భరత : నరసససహ అయతగచన
ఇసటట ననస:9-384-1
వయససస:32
లస: ససత స
727
RBE0592758
పపరర: భకమయయ దనసరర

722
RBE1105999
పపరర: వనసకటటశశరరర ననమల

747
LHL2662120
పపరర: ననజ సయయద

100-83/638

భరత : గగస
ఇసటట ననస:9-390
వయససస:47
లస: ససత స
100-83/640

750
RBE1166991
పపరర: అజయగయమమర పసడడ

100-83/641

తసడడ:డ చననగరపయయ పసడడ
ఇసటట ననస:9-391
వయససస:59
లస: పప
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751
RBE1910827
పపరర: రరకగశ వరమ పసడతల

100-83/642

తసడడ:డ చసదడబబబగ
ఇసటట ననస:9-391
వయససస:23
లస: పప
754
RBE1221480
పపరర: మమరర దనపసగర

100-82/652

100-83/647

758
RBE0893800
పపరర: లకమణ మలలర ల

100-83/650

761
RBE0593517
పపరర: కకటటశశరమమ మలలర ల

100-83/653

764
RBE0593533
పపరర: శవ పరరశత మలలర ల
తసడడ:డ దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:9-392/2
వయససస:33
లస: ససత స

766
RBE0848838
పపరర: లకమమమ ఉపపప

767
RBE1175901
పపరర: ససధ పసదనతల

100-83/656

భరత : కకటయయ
ఇసటట ననస:9-392/2
వయససస:68
లస: ససత స

భరత : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-393
వయససస:35
లస: ససత స
772
RBE0857870
పపరర: నరగసదడ కకమమర పప తతరరజ

100-83/661

100-83/708

773
RBE0589119
పపరర: పడశరసత పసడతల

776
RBE0593574
పపరర: లకమమమ లసగసపలర

100-83/711

779
RBE1206888
పపరర: వరసవ పప టటటమభరరత
భరత : రరమమరరవప పప టటటమభరరత
ఇసటట ననస:9-394
వయససస:41
లస: ససత స

100-83/646

759
RBE1944875
పపరర: ఫరతమ షపక

100-83/649

762
RBE0593525
పపరర: అసజమమ కరశబబ యన

100-83/652

భరత : పరపయయ
ఇసటట ననస:9-392/1
వయససస:43
లస: ససత స
100-83/654

765
RBE0593541
పపరర: మరరయమమ ఉపపప

100-83/655

భరత : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-392/2
వయససస:33
లస: ససత స
100-83/66

768
LHL2664118
పపరర: సరసబశవరరవప తరరమలశశటట

100-83/657

తసడడ:డ పసచచయయ
ఇసటట ననస:9-393
వయససస:37
లస: పప
100-83/659

771
RBE0848846
పపరర: అనసతరరవమమ గరపసశశటట

100-83/660

భరత : రసగయయ
ఇసటట ననస:9-393
వయససస:68
లస: ససత స
100-83/707

774
RBE1223767
పపరర: వనసకటటసశరరర పప టటటమభరరత

100-83/67

తసడడ:డ వనసకట ససబబయయ పప టటటమభరరత
ఇసటట ననస:9/394
వయససస:44
లస: పప
100-83/709

భరత : లసగరరరవప
ఇసటట ననస:9-394
వయససస:43
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకట ససబబయయ పప టటటమభరరత
ఇసటట ననస:9-394
వయససస:42
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-83/651

తసడడ:డ అజయ కకమమర
ఇసటట ననస:9-393
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ బబబగరరవప
ఇసటట ననస:9-394
వయససస:33
లస: పప
778
RBE1206870
పపరర: రరమమరరవప పప టటటమభరరత

770
RBE0672592
పపరర: వనసకటటశశరరర గరపసశశటట

756
LHL3915097
పపరర: అమల కకడవటటకసటట

భరత : ఖమజజ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:9-392
వయససస:26
లస: ససత స

తసడడ:డ రరమయయ
ఇసటట ననస:9-393
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ శశరరమగలక
ఇసటట ననస:9-393
వయససస:34
లస: పప
775
RBE0589069
పపరర: కకరణ మసదన

100-83/648

భరత : పడశరసత పసదనతల
ఇసటట ననస:9/393
వయససస:28
లస: ససత స
100-83/658

100-83/644

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:9-392
వయససస:40
లస: ససత స

భరత : దసరరరరరవప
ఇసటట ననస:9-392/1
వయససస:48
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకట కకటట శశనవరసరరవప అతత
త లకరర
ఇసటట ననస:9-392/1
వయససస:26
లస: ససత స

769
RBE0593558
పపరర: మలలర శశరర తరరమలశశటట

100-83/645

తసడడ:డ దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:9-392
వయససస:32
లస: పప

భరత : రరజగశ మలలర ల
ఇసటట ననస:9-392
వయససస:31
లస: ససత స
763
RBE1251461
పపరర: హహమ కళళయణణ అతత
త లకరర

755
LHL3907458
పపరర: ఆశరరశదస కకడవటటకసటట

753
LHL2660801
పపరర: మధస పసడతల
భరత : చసదడబబబగ
ఇసటట ననస:9-391/1
వయససస:40
లస: ససత స

తసడడ:డ రతత యయ
ఇసటట ననస:9-392
వయససస:72
లస: పప

తసడడ:డ దసరరర రరవప
ఇసటట ననస:9-392
వయససస:31
లస: పప
760
RBE1969989
పపరర: అనసష మలలర ల

100-83/643

తసడడ:డ చననగరపయయ
ఇసటట ననస:9-391
వయససస:54
లస: పప

భరత : పసతతరర దనపసగర
ఇసటట ననస:9-392
వయససస:33
లస: ససత స
757
RBE0893750
పపరర: రరజగష మలలర ల

752
RBE2172138
పపరర: అజయగయమమర పసడతల

777
RBE1206862
పపరర: భబగయలకడమ పప టటటమభరరత

100-83/710

భరత : వనసకట ససబబయయ పప టటటమభరరత
ఇసటట ననస:9-394
వయససస:61
లస: ససత స
100-83/712

100-83/713
780
RBE1206896
పపరర: వనసకట ససబబయయ పప టటటమభరరత

తసడడ:డ సతయననరరయణ పప టటటమభరరత
ఇసటట ననస:9-394
వయససస:65
లస: పప
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781
RBE1206904
పపరర: అరరణన పప టటటమభరరత

100-83/714

భరత : వనసకటటశశరరర పప టటటమభరరత
ఇసటట ననస:9-394
వయససస:39
లస: ససత స
784
RBE0672493
పపరర: ససరగష ఔరసగరబబద

100-83/716

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-395
వయససస:32
లస: పప
787
RBE1101112
పపరర: వనసకట బబలమజ వర

100-82/653

100-83/720

100-83/722

100-83/725

100-83/728

100-83/731

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-399
వయససస:67
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-83/68

794
RBE0593590
పపరర: మసగమమ మగరల

797
RBE0077461
పపరర: నరమల దసడడడ

800
RBE0655183
పపరర: ననరరయణమమ పప శస

803
RBE0848853
పపరర: సససదసషర పప శస

100-83/734

806
RBE0673061
పపరర: రరజగశశరర తసగరళళ

100-83/723

809
RBE1454321
పపరర: సరయలకడమ ఆదనడడ
భరత : వరనన ఆదనడడ
ఇసటట ననస:9-399
వయససస:45
లస: ససత స

789
RBE0209585
పపరర: వనసకట కకటటశశర రరవప వరర

100-83/719

792
LHL2661221
పపరర: బబ షపక

100-83/721

795
RBE0851790
పపరర: మమలమబ షపక

100-83/724

భరత : భబషర
ఇసటట ననస:9-397
వయససస:42
లస: ససత స
100-83/726

798
RBE0655167
పపరర: రవసదడ కకమమర పప శస

100-83/727

తసడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-398
వయససస:35
లస: పప
100-83/729

801
RBE0655209
పపరర: శశనవరస రరవప పప శస

100-83/730

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:9-398
వయససస:57
లస: పప
100-83/732

804
RBE0848861
పపరర: మననకడ పప శస

100-83/733

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-398
వయససస:51
లస: ససత స
100-83/735

తసడడ:డ ఆదనస రరజ
ఇసటట ననస:9-398/1
వయససస:40
లస: ససత స
100-83/736

100-83/718

భరత : హహమమమ సరహహబ
ఇసటట ననస:9-397
వయససస:67
లస: ససత స

తసడడ:డ శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-398
వయససస:32
లస: ససత స

తసడడ:డ చసదడ శశఖర రరవప
ఇసటట ననస:9-398/1
వయససస:42
లస: పప
808
LHL2661072
పపరర: పసచదచమమ శసకరససటట

791
RBE1206946
పపరర: ధనలకడమ ఆకకల

100-83/715

తసడడ:డ ఏడడకకసడలక వరర
ఇసటట ననస:9-396/1
వయససస:40
లస: పప

భరత : కకటయయ
ఇసటట ననస:9-398
వయససస:83
లస: ససత స

భరత : ససన
డ వర రరవప
ఇసటట ననస:9-398
వయససస:52
లస: ససత స
805
RBE0672477
పపరర: ఆజరస రరజ తసగరళళ

100-82/654

భరత : రరజజరరవప
ఇసటట ననస:9-398
వయససస:33
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకయయ పరశస
ఇసటట ననస:9-398
వయససస:91
లస: పప
802
RBE0655217
పపరర: మననకడ పప శస

788
RBE1106062
పపరర: వనసకట రమణ వర

783
LHL2660777
పపరర: నరసమమ ఔరసగబబదస

తసడడ:డ నరసయయ
ఇసటట ననస:9-395
వయససస:69
లస: పప

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-397
వయససస:34
లస: ససత స

భరత : సరసబశవరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:9-397-2
వయససస:33
లస: ససత స
799
RBE0655175
పపరర: కకటయయ పప శస

786
RBE2172146
పపరర: వనసకటటశశరరర ఔరసగబబదస

100-83/717

భరత : బబబగ ఆకకల
ఇసటట ననస:9/397
వయససస:59
లస: ససత స

తసడడ:డ చనన వరయయ
ఇసటట ననస:9-397
వయససస:41
లస: పప
796
RBE1432103
పపరర: సరశత కసభసపరటట

785
RBE1106542
పపరర: లకడమ ఓరసగరబబద

భరత : ఏడడకకసదలక వర
ఇసటట ననస:9-396
వయససస:59
లస: ససత స

భరత : వనసకట కకటటశశర రరవప వరర
ఇసటట ననస:9-396/1
వయససస:30
లస: ససత స
793
RBE0592790
పపరర: శశనవరసరరవప మగరల

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-395
వయససస:64
లస: ససత స

భరత : ససరగష ఓరసగరబబద
ఇసటట ననస:9-395
వయససస:28
లస: ససత స

తసడడ:డ ఏడడకకసదలక వర
ఇసటట ననస:9-396
వయససస:31
లస: పప
790
RBE0593582
పపరర: శశలకడమ వరర

100-84/103
782
RBE1861632
పపరర: మహన దసరర ఆసజననయగలక
కపసలవరయ
తసడడ:డ శశనవరస హనసమసత రరవప కపసలవరయ
ఇసటట ననస:9-394
వయససస:25
లస: పప

807
RBE1106401
పపరర: మలలర సశరర తడడవయమ

100-82/655

భరత : శశ హరర తడడవయమ
ఇసటట ననస:9-399
వయససస:40
లస: ససత స
100-83/737

810
RBE1860915
పపరర: వనసకటటష తడడవరయ

100-83/738

తసడడ:డ శశహరర తడడవరయ
ఇసటట ననస:9-399
వయససస:21
లస: పప
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811
RBE1475359
పపరర: దసరర ససరయ పడసరద ఆదనడడ

100-84/104

తసడడ:డ వరనన ఆదనడడ
ఇసటట ననస:9-399
వయససస:26
లస: పప
814
LHL2661536
పపరర: సరసబశవరరవప శసకరశశటట

100-83/739

100-83/741

100-83/743

100-83/745

100-83/748

100-82/656

100-83/753

తసడడ:డ మమరరశడడడ చ.
ఇసటట ననస:9-404
వయససస:38
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

824
RBE1049247
పపరర: శశదదవ ఆలపరరరర

827
RBE1549666
పపరర: మమహరరననస సయయద

830
RBE0693093
పపరర: తరరపతయయ దదవననన

833
RBE0891911
పపరర: ధరమ రరజ దదవననన

100-83/756

836
LHL3914330
పపరర: జజసపపనమమ చవరశ

100-83/746

839
RBE1100791
పపరర: అదద లకడమ ఆవపల
భరత : అమర ననగర రరడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:9-404
వయససస:34
లస: ససత స

819
RBE1328765
పపరర: దసరర ఉపపల

100-85/144

822
RBE0592808
పపరర: హనసమసతరరవప ఉపపపల

100-83/744

825
RBE0590810
పపరర: మసరతన భ సయయద

100-83/747

భరత : లమల అహమద
ఇసటట ననస:9-401/1
వయససస:43
లస: ససత స
100-83/749

828
RBE1743335
పపరర: లమల అహమద సయయద

100-83/750

తసడడ:డ పసర అహమద సయయద
ఇసటట ననస:9-401/1
వయససస:39
లస: పప
100-83/751

831
RBE0693341
పపరర: ఉషరకకమమరర దదవననన

100-83/752

భరత : తరరపతయయ దదవననన
ఇసటట ననస:9-403
వయససస:70
లస: ససత స
100-83/754

834
RBE1206912
పపరర: శవకకమమరర రరమననన

100-83/755

భరత : సరసబశవ రరవప రరమననన
ఇసటట ననస:9-403
వయససస:64
లస: ససత స
100-83/757

భరత : మరరశడడడ
ఇసటట ననస:9-404
వయససస:59
లస: ససత స
100-83/759

100-87/695

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-401
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ తరరపతయయ దదవననన
ఇసటట ననస:9-403
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ భబగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-404
వయససస:61
లస: పప
838
RBE0891994
పపరర: బబల రరజశశఖర రరడడ చ.

100-88/725

తసడడ:డ ధరమరరజ
ఇసటట ననస:9-403
వయససస:73
లస: పప

భరత : ధరమ రరజ
ఇసటట ననస:9-403
వయససస:41
లస: ససత స
835
LHL3906740
పపరర: మరరశడడడ చవరశ

821
RBE1328922
పపరర: అసకరలక ఉపపల

816
RBE1610849
పపరర: నలఈశశర రరవప గగసజ

తసడడ:డ కకటయయ ఉపపల
ఇసటట ననస:9-400
వయససస:26
లస: ససత స

తసడడ:డ లమల అహమద సయయద
ఇసటట ననస:9-401/1
వయససస:26
లస: ససత స

తసడడ:డ బబల రసగయయ
ఇసటట ననస:9-401/2
వయససస:32
లస: పప
832
RBE0891853
పపరర: ససజజతన దదవననన

100-83/742

భరత : వవవ కకషష ఆలపరరరర
ఇసటట ననస:9-401
వయససస:44
లస: ససత స

తసడడ:డ లమలమ అహమద సయయద
ఇసటట ననస:9-401/1
వయససస:27
లస: పప
829
RBE0890723
పపరర: రరజగష చరపప

818
RBE2172153
పపరర: కకటటశశరరరవప ఉపపపల

100-87/694

తసడడ:డ శశనవరసరరవప గగసజ
ఇసటట ననస:9-399-1
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ కకటయయ ఉపపల
ఇసటట ననస:9-400/1
వయససస:79
లస: పప

భరత : పసర అహమద
ఇసటట ననస:9-401
వయససస:78
లస: ససత స
826
RBE1115428
పపరర: జకకర హహసపసన సయయద

100-83/740

తసడడ:డ అసకరళళళ
ఇసటట ననస:9-400
వయససస:44
లస: పప

భరత : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:9-400/1
వయససస:29
లస: ససత స
823
RBE0593608
పపరర: హబభ సయయద

815
RBE1549682
పపరర: కకషష గగసజ

813
RBE1610856
పపరర: ససజజత గగసజ
భరత : శశనవరసరరవప గగసజ
ఇసటట ననస:9-399
వయససస:38
లస: ససత స

తసడడ:డ లకమయయ గగసజ
ఇసటట ననస:9-399-1
వయససస:78
లస: పప

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-400
వయససస:42
లస: ససత స
820
RBE0890756
పపరర: సడవసత ఉపపల

100-85/143

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప గగసజజ
ఇసటట ననస:9-399
వయససస:28
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-399-1
వయససస:38
లస: పప
817
RBE1286138
పపరర: పరరశత తతపకకల

812
RBE1862507
పపరర: లకడమ గగసజజ

837
LHL3914546
పపరర: శరరషర చవరశ

100-83/758

తసడడ:డ మరరశడడడ
ఇసటట ననస:9-404
వయససస:36
లస: ససత స
100-83/760

840
RBE1100809
పపరర: అమర ననగరరరడడడ ఆవపల

100-83/761

తసడడ:డ నరరసరరడడడ ఆవపల
ఇసటట ననస:9-404
వయససస:39
లస: పప
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841
LHL2661130
పపరర: గరవసదమమ కకల

100-83/762

భరత : తనయగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-405
వయససస:52
లస: ససత స
844
RBE1237271
పపరర: బజజన షపక

100-83/765

845
RBE1237412
పపరర: మహబభబ బబష షపక

100-85/145

848
LHL2662021
పపరర: హహసపసన బ షపక

851
RBE1222132
పపరర: అననపపరష మమ బబ లశశటట

తసడడ:డ బబల కకటటసశరర రరవప బబ లశశటట
ఇసటట ననస:9-406
వయససస:52
లస: పప

భరత : కకశషషమహన బబ లశశటట
ఇసటట ననస:9-406
వయససస:50
లస: ససత స

853
RBE0593624
పపరర: రరతమమ బతత
త ల

854
RBE0848879
పపరర: సససదనభ షపక

100-83/773

భరత : వజయ కకమమర
ఇసటట ననస:9-408
వయససస:39
లస: ససత స
856
RBE0848887
పపరర: జరసననబ షపక

100-83/776

100-88/727

100-83/779

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:9-412-1
వయససస:42
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-83/771

863
RBE1944404
పపరర: ఉదయభబనస కకరట

100-83/781

866
RBE1584499
పపరర: ఇసదదరర ఉటటకకరర

100-83/774

869
LHL2660595
పపరర: పదమ వనసకకసడ
భరత : రరమగ
ఇసటట ననస:9-412/2
వయససస:37
లస: ససత స

849
RBE0893586
పపరర: సససదన షపక

100-83/769

852
LHL3906245
పపరర: వజయకకమమర బతత
త ల

100-83/772

855
RBE0858027
పపరర: శతనరమమమ కగశబబ యన

100-83/775

భరత : రరమయయ
ఇసటట ననస:9-408
వయససస:84
లస: ససత స
100-85/146

858
RBE1641232
పపరర: కగజయ బతత
త ల

100-88/726

భరత : ససనల కకమమర బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-409
వయససస:23
లస: ససత స
100-83/777

861
LHL2663714
పపరర: కకటయయ కవల

100-83/778

తసడడ:డ దదవసహయస
ఇసటట ననస:9-410
వయససస:67
లస: పప
100-82/657

864
RBE1743467
పపరర: ఉదయభబనస కకరట

100-83/780

భరత : రవసదడ బబబగ కకరట
ఇసటట ననస:9-411-4
వయససస:24
లస: ససత స
100-87/696

తసడడ:డ శశనవరసరరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:9-412
వయససస:30
లస: ససత స
100-83/785

100-83/767

తసడడ:డ సససదరరరవప
ఇసటట ననస:9-408
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ రవసదడ బబబగ కకరట
ఇసటట ననస:9-411-4
వయససస:24
లస: ససత స

తసడడ:డ శశనవరస రరడడడ మలక
ఇసటట ననస:9-412
వయససస:28
లస: పప
868
LHL2664373
పపరర: నబసర షపక

860
LHL2661320
పపరర: వననద కకమమర కవల

846
RBE1237479
పపరర: మసరతన వల షపక

తసడడ:డ జజనస
ఇసటట ననస:9-405/1
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:9-410
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:9-410
వయససస:38
లస: పప
865
RBE0890780
పపరర: శశనవరస రరడడడ మలక

100-83/768

తసడడ:డ వజయ కకమమర బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-409
వయససస:21
లస: పప

భరత : ససనల కకమమర
ఇసటట ననస:9-409
వయససస:23
లస: ససత స
862
LHL2663748
పపరర: అనల కకమమర కవల

857
RBE1661438
పపరర: ససపత బతత
త ల

100-83/764

తసడడ:డ అలర బగడద షపక
ఇసటట ననస:9-405
వయససస:52
లస: పప

భరత : నబసర
ఇసటట ననస:9-408
వయససస:32
లస: ససత స

భరత : సససదన
ఇసటట ననస:9-409
వయససస:63
లస: ససత స
859
RBE1679950
పపరర: కరజయ బతత
త ల

100-83/766

భరత : జజన
ఇసటట ననస:9-405/1
వయససస:44
లస: ససత స
100-83/770

843
LHL2662047
పపరర: రజయమబబగస షపక
భరత : జజనభబషర
ఇసటట ననస:9-405
వయససస:37
లస: ససత స

తసడడ:డ మసరతన వల షపక
ఇసటట ననస:9-405
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ జజనబబష షపక గగసటటరర
ఇసటట ననస:9-405
వయససస:23
లస: ససత స
850
RBE1222082
పపరర: కకషష మహన బబ లశశటట

100-83/763

తసడడ:డ లకకమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-405
వయససస:62
లస: పప

భరత : మసరతన వల షపక
ఇసటట ననస:9-405
వయససస:41
లస: ససత స
847
RBE1723949
పపరర: వలయమబ షపక గగసటటరర

842
LHL2661551
పపరర: తనయగరరరడడడ కకలమ

867
RBE1584507
పపరర: శశనవరస రరవప ఉటటకకరర

100-87/697

తసడడ:డ మసగర రరవప ఉటటకకరర
ఇసటట ననస:9-412
వయససస:55
లస: పప
100-83/782

870
RBE0693200
పపరర: శశనవరసరరడడడ మభలకర

100-83/783

తసడడ:డ లచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-412/2
వయససస:51
లస: పప
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871
RBE0592816
పపరర: రరమగ వనసకకసడ

100-83/786

తసడడ:డ ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-412-2
వయససస:42
లస: పప
874
LHL2662419
పపరర: శశదదవ తపసలమ

100-83/787

100-83/790

878
RBE0892083
పపరర: వనసకటటశశరరర నసకబతత న

100-83/793

100-83/796

881
RBE1397257
పపరర: నరగసదడ nallabirudu

100-83/803

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-414-1
వయససస:24
లస: ససత స
898
RBE0390559
పపరర: కకదసడరరమరరడడడ చసతనరరడడడ
తసడడ:డ కకశషష రరరడడడ
ఇసటట ననస:9-414-1
వయససస:82
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-83/794

100-85/147

100-83/798

882
RBE1397265
పపరర: శరరధ nallabirudu

100-83/795

890
RBE0593640
పపరర: మసగమమ పలలర

893
RBE1286278
పపరర: ససధనరరణణ చసతన

896
RBE0592832
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ పలలర

899
RBE1470400
పపరర: అహమద అల షపక
తసడడ:డ మహమమద యగసఫ షపక
ఇసటట ననస:9-414-1
వయససస:29
లస: పప

100-85/148

888
LHL3914751
పపరర: ఫరతమమ షపక

100-83/799

భరత : మహబభబ ససభబన
ఇసటట ననస:9-414
వయససస:42
లస: ససత స
100-83/801

891
RBE0851808
పపరర: గగస భ షపక

100-83/802

భరత : ఖమససస సససదన
ఇసటట ననస:9-414
వయససస:68
లస: ససత స
100-83/804

894
RBE1286294
పపరర: వనసకట నరసససహరరడడడ చసతన

100-83/805

తసడడ:డ కకధసడ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-414
వయససస:45
లస: పప
100-83/806

తసడడ:డ మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-414/1
వయససస:54
లస: పప
100-83/810

100-83/792

తసడడ:డ యహన డదగల
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:20
లస: ససత స

భరత : వననకత నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-414
వయససస:46
లస: ఇ
100-82/659

879
RBE0892125
పపరర: పదమ డదగల
భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:37
లస: ససత స

భరత : వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-414
వయససస:48
లస: ససత స

తసడడ:డ లకరరద మరరశడడడ
ఇసటట ననస:9-414
వయససస:27
లస: పప
895
RBE1523836
పపరర: పరరశననజ షపక

100-83/791

తసడడ:డ హహససపన
ఇసటట ననస:9-413-B
వయససస:67
లస: పప

భరత : మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-414
వయససస:78
లస: ససత స
892
RBE0892026
పపరర: శశధర రరడడడ చవశ

భరత : లచచ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:81
లస: ససత స

885
RBE1862275
పపరర: మమధవ డదగల

887
RBE1286179
పపరర: ఖమషసస సససదన షపక

100-83/800

100-83/789

884
RBE1862242
పపరర: అనరరదద తదపపల

886
RBE1397349
పపరర: వనసకట లకడమ చటటటమమలమ
భరత : వనసకటటసశరరర చటటటమమలమ
ఇసటట ననస:9-413/1
వయససస:34
లస: ససత స

876
RBE0593632
పపరర: రరమ కకటమమ మగలకర

భరత : శశనవరసరరవప NALLABIRUDU
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:42
లస: ససత స

తసడడ:డ వషత
ష వరర నరరడడడ తదపరపల
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:26
లస: పప

100-83/797

100-89/857

తసడడ:డ శశనవరసరరవప NALLABIRUDU
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:26
లస: పప

భరత : నరసససహరరవప NALLABIRUDU
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:61
లస: ససత స

889
RBE0590646
పపరర: లకమమమ పలలర

100-83/788

తసడడ:డ సరసబయమయ
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:38
లస: పప

తసడడ:డ వషత
ష వరదన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:28
లస: పప
883
RBE1397273
పపరర: సససదమమ nallabirudu

875
RBE0592972
పపరర: పపసడరరకరక రరడడడ తదపరపల

873
RBE2516888
పపరర: భభవనశశ రరడడడ మగలక
తసడడ:డ శశనవరస రరడడడ మగలక
ఇసటట ననస:9-412-4
వయససస:19
లస: ససత స

తసడడ:డ బకపపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:80
లస: పప

తసడడ:డ నరససమమ రరవప
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:47
లస: పప
880
RBE0892794
పపరర: అనసప కకమమర రరడడ తదపపల

100-83/784

భరత : శశనవరస రరడడడ
ఇసటట ననస:9-412/4
వయససస:50
లస: ససత స

భరత : వషత
ష వరదనరరడడడ
ఇసటట ననస:9-413
వయససస:46
లస: ససత స
877
RBE0800946
పపరర: శశనవరస రరవప నలర బరరదస

872
RBE0693473
పపరర: ననరరయణమమ మలకర

897
RBE0693374
పపరర: అచచమమ చసతన రరడడ

100-83/807

భరత : కకదసడన రరమరరడడ
ఇసటట ననస:9-414/1
వయససస:80
లస: ససత స
100-84/105

900
RBE1100197
పపరర: కరరణనకర రరడడడ పలలర

100-85/149

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరడడడ పలలర
ఇసటట ననస:9-414/1
వయససస:29
లస: పప
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901
RBE1425660
పపరర: జలలఖ షపక

100-88/728

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-414/1
వయససస:27
లస: ససత స
904
RBE0890889
పపరర: ననగగల మర షపక

100-83/809

905
LHL3906971
పపరర: మహబభబ ససభబన షపక

100-83/813

100-83/811

100-83/808

906
RBE1251321
పపరర: శరశవణణ బసడడ

100-83/812

తసడడ:డ రమమష బసడడ
ఇసటట ననస:9-414-3
వయససస:27
లస: ససత స

100-83/814 909
908
RBE1574706
RBE1574904
పపరర: గరపరల కకశషటస మభరరత యసడపలర
పపరర: ననగమణణ యసడపలర

తసడడ:డ మటట యయ యసడపలర
ఇసటట ననస:9-414-3
వయససస:67
లస: పప
100-84/107

903
RBE0890806
పపరర: చనసద బ షపక
భరత : మహబభబ ససభబన
ఇసటట ననస:9-414/1A
వయససస:49
లస: ససత స

తసడడ:డ ఖమశస సరహహబ
ఇసటట ననస:9-414-2
వయససస:47
లస: పప

తసడడ:డ చదననయయ బసడడ
ఇసటట ననస:9-414-3
వయససస:50
లస: పప
910
RBE1574979
పపరర: రరజ శశఖర

100-82/658

తసడడ:డ మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:9-414/1A
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ మహబభబ ససభబన
ఇసటట ననస:9-414/1a
వయససస:34
లస: పప
907
RBE1251339
పపరర: రమమష బసడడ

902
RBE1152495
పపరర: నగభల మరర షపక

911
RBE1574920
పపరర: బబలకకశషటస యసడపలర

100-84/106

భరత : గరపరల కకశషటస మభరరత యసడపలర
ఇసటట ననస:9-414-3
వయససస:54
లస: ససత స
100-84/108

912
RBE1584259
పపరర: బబల కకషష యసడపలర

100-85/150

తసడడ:డ గరపరల కకశషటస మభరరత యసడపలర
ఇసటట ననస:9-414-3
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కకశషటస మభరరత యసడపలర
ఇసటట ననస:9-414--3
వయససస:36
లస: పప

తసడడ:డ గరపరల కకశషటస మభరరత యసడపలర
ఇసటట ననస:9-414-3
వయససస:36
లస: పప

913
RBE1165159
పపరర: శశశలలసదడ కకమమర ఈమన

914
RBE1286153
పపరర: మమహరరన బ షపక

915
LHL2664357
పపరర: శశనవరసరరడడడ బతత
త ల

100-88/729

తసడడ:డ వరపడసరద ఈమన
ఇసటట ననస:9-414/3
వయససస:29
లస: పప
916
LHL3907300
పపరర: వనసకటటశశరరడడడ బతత
త ల

భరత : నగభల మరర
ఇసటట ననస:9-414-B
వయససస:30
లస: ససత స
100-83/817

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:9-415
వయససస:46
లస: పప
919
RBE1377762
పపరర: సతయననరరయణ కసభసపరటట

100-83/820

100-83/823

తసడడ:డ మగతత సజజన
ఇసటట ననస:9-416
వయససస:59
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

920
RBE1549633
పపరర: మలమరరరడడడ బతత
త ల

923
RBE1475474
పపరర: గరవసద రరడడడ బతత
త ల

100-83/824

926
RBE0593665
పపరర: మమలమబ షపక

100-83/821

929
RBE1106328
పపరర: మమలమల షపక
తసడడ:డ హహసపసన షపక
ఇసటట ననస:9-416/1
వయససస:29
లస: పప

100-83/819

921
RBE1640820
పపరర: రహమతతలమర షపక

100-83/822

తసడడ:డ హహసపన షపక
ఇసటట ననస:9-415
వయససస:23
లస: పప
100-84/109

924
RBE1154657
పపరర: ననగగసదడమమ కకటటరర

100-88/730

భరత : రరమకకటట రరడడ కకటటరర
ఇసటట ననస:9-415
వయససస:67
లస: ససత స
100-83/825

భరత : సరరదర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-416
వయససస:58
లస: ససత స
100-83/827

918
RBE1286070
పపరర: రరమజన షపక
భరత : రహహమ
ఇసటట ననస:9-415
వయససస:33
లస: ససత స

తసడడ:డ శశనవరస రరడడ బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-415
వయససస:24
లస: పప

భరత : అబగదలమర
ఇసటట ననస:9-415-1
వయససస:34
లస: ససత స
928
RBE2172179
పపరర: సరరదర సరహహబ షపక

100-83/818

తసడడ:డ శశనవరసరరడడడ బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-415
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-415
వయససస:69
లస: పప
925
RBE1286096
పపరర: దరరయమబ షపక

917
RBE0593657
పపరర: ననగభర బ షపక

100-83/816

తసడడ:డ అసకకరరడడడ
ఇసటట ననస:9-415
వయససస:47
లస: పప

భరత : అలర భక
ఇసటట ననస:9-415
వయససస:34
లస: ససత స

తసడడ:డ పపననయయ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:9-415
వయససస:62
లస: పప
922
RBE2172161
పపరర: అసకకరరడడడ బతత
త ల

100-83/815

927
RBE1100775
పపరర: జజన బబషర షపక

100-83/826

తసడడ:డ సరరదర షపక
ఇసటట ననస:9-416
వయససస:31
లస: పప
100-82/660

930
RBE1943315
పపరర: షరహహన షపక

100-82/661

భరత : మమలమల షపక
ఇసటట ననస:9-416/1
వయససస:21
లస: ససత స
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931
RBE1106419
పపరర: హహసపసన షపక

100-83/828

తసడడ:డ ఖమససస సససదన షపక
ఇసటట ననస:9-416/1
వయససస:50
లస: పప
934
LHL2664522
పపరర: వనసకట రమణ భభమమ

100-83/831

100-83/834

100-83/836

100-83/838

100-83/841

100-83/844

100-83/847

భరత : జజన బబషర
ఇసటట ననస:9-422
వయససస:38
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

944
RBE0848168
పపరర: ననగశశనవరసరరవప రరవనళళ

947
RBE0890699
పపరర: ససససరవల మమన

950
RBE1313485
పపరర: ననగభర బ షపక

953
RBE0593673
పపరర: మమన మమమబన షపక

100-84/110

956
LHL2660397
పపరర: వరలయమ బ షపక

100-83/839

959
RBE0592865
పపరర: జజన బబషర షపక
తసడడ:డ సససనన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-422
వయససస:35
లస: పప

939
RBE2482180
పపరర: అబగదల కరరస షపక

100-85/151

942
RBE1807569
పపరర: అరరరమన పఠరన

100-82/662

945
RBE0077693
పపరర: సరసశత అననపపరరడడ

100-83/840

భరత : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-420
వయససస:73
లస: ససత స
100-83/842

948
RBE1286047
పపరర: జజన బబషర మమన

100-83/843

తసడడ:డ హసరఅన
ఇసటట ననస:9-420
వయససస:37
లస: పప
100-83/845

951
RBE1313501
పపరర: సససదలర షపక

100-83/846

తసడడ:డ జలల షపక
ఇసటట ననస:9-420
వయససస:31
లస: పప
100-83/848

954
RBE0593681
పపరర: షహననజ షపక

100-83/849

తసడడ:డ ఖమససస
ఇసటట ననస:9-420/1
వయససస:32
లస: ససత స
100-84/111

భరత : సససదనవల
ఇసటట ననస:9-421/1
వయససస:36
లస: ససత స
100-84/113

100-83/833

తసడడ:డ కరరమగలమర పఠరన
ఇసటట ననస:9-418
వయససస:24
లస: ససత స

భరత : హహసపసన
ఇసటట ననస:9-420/1
వయససస:53
లస: ససత స

తసడడ:డ మగనర
ఇసటట ననస:9-421
వయససస:39
లస: పప
958
RBE0590778
పపరర: నసరర హన షపక

100-83/837

భరత : సససదలర షపక
ఇసటట ననస:9-420
వయససస:26
లస: ససత స

భరత : హహసపసన
ఇసటట ననస:9-420/1
వయససస:46
లస: ససత స
955
LHL2660389
పపరర: సససదనవల షపక

941
LHL3906930
పపరర: హహసపసన సరహహబ షపక

936
RBE0590695
పపరర: ఖమసససబ షపక

తసడడ:డ హమమసజ షపక
ఇసటట ననస:9-417
వయససస:20
లస: పప

తలర : మమమమభన
ఇసటట ననస:9-420
వయససస:29
లస: పప

భరత : జజనబబషర
ఇసటట ననస:9-420
వయససస:31
లస: ససత స
952
RBE0590745
పపరర: గగస భ షపక

100-83/835

తసడడ:డ బడహమయయ
ఇసటట ననస:9-419-1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:9-420
వయససస:36
లస: పప
949
RBE1286062
పపరర: నజయ మమన

938
RBE1285973
పపరర: సససదనబ షపక

100-83/830

భరత : హహసపసన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-417
వయససస:36
లస: ససత స

తసడడ:డ మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:9-417-2
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ కరరమగలమర పఠరన
ఇసటట ననస:9-418
వయససస:22
లస: పప
946
RBE0588715
పపరర: ఖమససస మహమమద

100-83/832

భరత : చన మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:9-417
వయససస:57
లస: ససత స

తసడడ:డ అసరననసహహబ
ఇసటట ననస:9-417-1
వయససస:70
లస: పప
943
RBE1860592
పపరర: అలత ఫ హహసపసన ఖమన పఠరన

935
RBE0589374
పపరర: రహసతతలమర షపక

933
RBE1165746
పపరర: మహబభబబ షపక
భరత : ననగగల మరర షపక
ఇసటట ననస:9-416-1
వయససస:28
లస: ససత స

తసడడ:డ మరర సరహహబ
ఇసటట ననస:9-417
వయససస:45
లస: పప

భరత : రహసతతలమర
ఇసటట ననస:9-417
వయససస:40
లస: ససత స
940
LHL2660538
పపరర: మరరసరహహబ షపక

100-83/829

తసడడ:డ మసరతనస
ఇసటట ననస:9-416-1
వయససస:59
లస: పప

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-417
వయససస:42
లస: ససత స
937
RBE0858035
పపరర: కరరమగననసర బగగస షపక

932
LHL2663086
పపరర: అబగదల రషసద షపక

957
RBE2172187
పపరర: మగనరర షపక

100-84/112

తసడడ:డ మసరతనస
ఇసటట ననస:9-421-1
వయససస:56
లస: పప
100-84/114

960
RBE0593707
పపరర: సససదనబ షపక

100-84/115

భరత : సససదన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-422
వయససస:53
లస: ససత స
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961
RBE1861863
పపరర: బబబగరరవప సననధద

100-84/116

తసడడ:డ ససజవయయ సననధద
ఇసటట ననస:9-422
వయససస:62
లస: పప
964
RBE1328807
పపరర: జజన బబషర షపక

100-85/152

100-84/120

100-84/123

100-84/126

100-84/129

971
RBE0592881
పపరర: రఫస షపక

974
RBE0800953
పపరర: శశనవరసరరవప వనననస

977
RBE0078410
పపరర: భవరన సప దన

100-84/132

980
RBE0672485
పపరర: ననగగల మరర షపక

983
LHL2661064
పపరర: ఆసజననయగలక తడపపరమళళ

భరత : చన హనసమయయ తడపపరమలకర
ఇసటట ననస:9-427
వయససస:55
లస: ససత స

తసడడ:డ చనన హనసమయయ
ఇసటట ననస:9-427
వయససస:38
లస: పప

985
RBE0593749
పపరర: వనసకట సతయవత కరళసగర

986
RBE1861947
పపరర: మమధవ తడపపరమలర

100-84/137

భరత : ఆసజననయగలక
ఇసటట ననస:9-427
వయససస:34
లస: ససత స
988
RBE0593756
పపరర: పపరమమ బగకకయశశటట
భరత : పపరయయ
ఇసటట ననస:9-428
వయససస:53
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-84/124

100-84/127

989
RBE0851816
పపరర: శవ పరరశత బగకకయశశటట
తసడడ:డ పపరయయ
ఇసటట ననస:9-428
వయససస:32
లస: ససత స

969
LHL2662963
పపరర: సరసబరరడడడ దథరరనల

100-84/122

972
RBE0723569
పపరర: రరజగశశర రరవప వనననస

100-84/125

975
RBE1251404
పపరర: రరఘవ రరవప కకపపరపప

100-84/128

తసడడ:డ బడహమయయ కకపపరపప
ఇసటట ననస:9-425
వయససస:43
లస: పప
100-84/130

978
RBE0593723
పపరర: ఖమసససబ షపక

100-84/131

భరత : జజన పసరర
ఇసటట ననస:9-426
వయససస:58
లస: ససత స
100-84/133

981
RBE1356378
పపరర: జజన పసరర షపక

100-84/134

తసడడ:డ మమలమల షపక
ఇసటట ననస:9-426
వయససస:63
లస: పప
100-84/135

984
LHL2662989
పపరర: వనసకటటశశరరర తడపపరమళళ

100-84/136

తసడడ:డ చనన హనసమయయ
ఇసటట ననస:9-427
వయససస:37
లస: పప
100-84/138

భరత : వనసకటటశశరరర తడపపరమలర
ఇసటట ననస:9-427
వయససస:30
లస: ససత స
100-84/140

100-83/850

తసడడ:డ హహసపసన వనననస
ఇసటట ననస:9-425
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ అబగదల రషసద షపక
ఇసటట ననస:9-426
వయససస:33
లస: పప
100-82/663

966
UJQ1183995
పపరర: ససకకత ససధ వనననస

తసడడ:డ పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:9-425
వయససస:47
లస: పప

భరత : కరససరతనస
ఇసటట ననస:9-426
వయససస:33
లస: ససత స

భరత : అలమరభక
ఇసటట ననస:9-426
వయససస:37
లస: ససత స
982
RBE1106138
పపరర: జజనకమమ తడపపరమలకర

100-84/121

తసడడ:డ హహసపసన వనననస
ఇసటట ననస:9-425
వయససస:34
లస: పప

భరత : కరశరతనస
ఇసటట ననస:9-426
వయససస:54
లస: ససత స
979
RBE0593731
పపరర: ఇమమమన షపక

968
LHL2662872
పపరర: కకశషషకకమమరర దదరరనల

100-84/118

భరత : రరజగశశరరరవప వనననస
ఇసటట ననస:9-425
వయససస:25
లస: ససత స

తసడడ:డ జజన పసరర
ఇసటట ననస:9-425
వయససస:38
లస: పప

భరత : హనసమసత రరవప
ఇసటట ననస:9-425
వయససస:32
లస: ససత స
976
LHL2660652
పపరర: బబలననగమమ ససదన

100-84/119

భరత : సరసబరరడడడ
ఇసటట ననస:9-425
వయససస:47
లస: ససత స

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:9-425
వయససస:39
లస: పప
973
RBE0723700
పపరర: హహమబసదస వనననన

965
RBE0592873
పపరర: భభలకడమ యలర గసటట

963
RBE1861913
పపరర: సశరష లత సననధద
భరత : బబబగరరవప సననధద
ఇసటట ననస:9-422
వయససస:59
లస: ససత స

తసడడ:డ అలలఖయ
ఇసటట ననస:9-422/1
వయససస:36
లస: పప

భరత : పసచచరరడడడ
ఇసటట ననస:9-425
వయససస:67
లస: ససత స
970
RBE0108324
పపరర: వర హనసమసతరరవప వనననస

100-84/117

తసడడ:డ బబబగరరవప సననధద
ఇసటట ననస:9-422
వయససస:28
లస: ససత స

తసడడ:డ చననమమబగ సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9-422
వయససస:38
లస: పప
967
LHL2662815
పపరర: ససశలమమ దదరరనల

962
RBE1861889
పపరర: నలమ రరణణ సననధద

987
RBE0589044
పపరర: లకడమ ననరరయణ బ

100-84/139

తసడడ:డ పపరయయ బగకకయశశటట
ఇసటట ననస:9-428
వయససస:38
లస: పప
100-84/141

990
RBE0851824
పపరర: సరరత బగకకయశశటట

100-84/142

భరత : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-428
వయససస:53
లస: ససత స
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991
RBE2172195
పపరర: పపరయయ బగకకయశశటట

100-84/143

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:9-428
వయససస:54
లస: పప
994
RBE0593764
పపరర: ఆషరభ షపక

100-84/146

100-84/149

100-84/152

100-84/154

100-84/157

100-84/161

100-84/162

తసడడ:డ సరలలహ ఎమడడ
ఇసటట ననస:9-433
వయససస:57
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1004 LHL2661304
పపరర: శశనవరసరరవప కకలక
ర రర

1007 RBE1160555
పపరర: జజనమమ కకలక
ర రర

1010 RBE1441476
పపరర: రవ కకమమర గగమమడడల

1013 RBE1743632
పపరర: తదజ శశ కకలక
ర రర

100-85/153

1016 RBE1110451
పపరర: శశనవరసరరవప ఔరసగరబబద

100-84/155

1019 RBE1724301
పపరర: మహహష గరపస ఔరసగరబబద

999
LHL3914512
పపరర: జయలకమమమ దదవరపలర

100-84/151

1002 LHL2660868
పపరర: వనసకటటశశరరర కకలక
ర రర

100-84/153

1005 RBE0592899
పపరర: పసదగగరవయయ కకలక
ర రర

100-84/156

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:9-432
వయససస:64
లస: పప
100-84/159

1008 RBE1251420
పపరర: వర లకడమ కకలక
ర రర

100-84/160

భరత : శశనవరసరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:9-432
వయససస:29
లస: ససత స
100-87/698

1011 RBE2516573
పపరర: నరగసదడ కకమమర కకళళళరర

100-83/887

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప కకళళళరర
ఇసటట ననస:9-432/1
వయససస:19
లస: పప
100-84/163

1014 LHL2663987
పపరర: వనసకటటశశరరరవప కకళళళరర

100-84/164

తసడడ:డ గగరవయయ
ఇసటట ననస:9-432-1
వయససస:39
లస: పప
100-82/664

తసడడ:డ మసరతన ఔరసగరబబద
ఇసటట ననస:9-433
వయససస:36
లస: పప
100-83/662

100-84/148

తసడడ:డ పసదగగరవయయ
ఇసటట ననస:9-432
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరరవప కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:9-432/1
వయససస:20
లస: ససత స

భరత : కరరమగలర షపక
ఇసటట ననస:9-432/B
వయససస:35
లస: ససత స
1018 RBE0893248
పపరర: మహహఉదదదన షపక

100-83/851

తసడడ:డ రరమయయ గగమమడడల
ఇసటట ననస:9-432
వయససస:30
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశర రరవప
ఇసటట ననస:9-432/1
వయససస:20
లస: ససత స
1015 RBE1425165
పపరర: నసరర హన షపక

1001 RBE1981612
పపరర: పహహరరనన షపక

996
RBE0589309
పపరర: Andhra Pradesh గగసజ

భరత : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:9-430
వయససస:83
లస: ససత స

భరత : పసద గగరవయయ కకలక
ర రర
ఇసటట ననస:9-432
వయససస:71
లస: ససత స

తసడడ:డ రరమయయ గగమమడడల
ఇసటట ననస:9-432
వయససస:22
లస: పప
1012 RBE1724228
పపరర: తదజ శశ కకలక
ర రర

100-84/150

తసడడ:డ పసదగగరవయయ
ఇసటట ననస:9-432
వయససస:35
లస: పప

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-432
వయససస:34
లస: ససత స
1009 RBE1612985
పపరర: శశననధ గగమమడడల

998
LHL2663904
పపరర: లకడమ ననరరయణ దదవరపలర

100-84/145

తసడడ:డ కకషష
ఇసటట ననస:9-429
వయససస:42
లస: పప

భరత : శశశదన షపక
ఇసటట ననస:9-432
వయససస:72
లస: ససత స

భరత : వనసకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-432
వయససస:36
లస: ససత స
1006 RBE0593806
పపరర: అనమమరర కకలక
ర రర

100-84/147

తసడడ:డ రరమయయ
ఇసటట ననస:9-430
వయససస:83
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-431
వయససస:26
లస: ససత స
1003 LHL2660942
పపరర: ఆదదలకడమ కకళళళరర

995
RBE0593772
పపరర: లసగమమ యమదలమపపరపప

993
RBE0848176
పపరర: యలమసద యదలమపపరపప
తసడడ:డ లకమయయ
ఇసటట ననస:9-429
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ లకమయయ
ఇసటట ననస:9-429
వయససస:58
లస: ససత స

భరత : రరమగలక
ఇసటట ననస:9-429/1
వయససస:59
లస: ససత స
1000 RBE0988933
పపరర: శవ పరరశత ఓవడసగరబద

100-84/144

భరత : శశనవరస ననయక
ఇసటట ననస:9-428-3
వయససస:36
లస: ససత స

భరత : మసరతన
ఇసటట ననస:9-429
వయససస:67
లస: ససత స
997
RBE0593798
పపరర: వనసకరయమమ వనమగల

992
RBE1370543
పపరర: అరరణ బబయ లమహహ రర

1017 RBE1110469
పపరర: లలవత ఔరసగరబబద

100-82/665

భరత : శశనవరస రరవప ఔరసగరబబద
ఇసటట ననస:9-433
వయససస:34
లస: ససత స
100-84/165

తసడడ:డ ననగ రరజ ఔరసగరబబద
ఇసటట ననస:9-433-1 railway station
వయససస:20
లస: పప

1020 RBE1743681
పపరర: మహహష గరపస ఔరసగరబబద

100-84/166

తసడడ:డ ననగరరజ ఔరసగరబబద
ఇసటట ననస:9-433-1 WATER TANK LINE
వయససస:20
లస: పప
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1021 RBE0589036
పపరర: సరసబశవరరవప కకళళళరర

100-84/167

తసడడ:డ చన గగరవయయ
ఇసటట ననస:9-434
వయససస:34
లస: పప
1024 RBE1377861
పపరర: వనజ కకళళళరర

100-84/170

100-84/172

100-88/731

100-84/175

100-84/178

100-84/181

100-84/183

తసడడ:డ మభడవ మసరతన ఔరసగరబబద
ఇసటట ననస:9-443
వయససస:43
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1034 LHL3914769
పపరర: పదనమవత ఆలలటట

1037 RBE2172203
పపరర: లకమమమ ఆతతకకరర

1040 LHL3907078
పపరర: పపరషచసదడరరవప ఆలలటట

1043 RBE1251388
పపరర: కకశశర సదదననన

100-84/186

1046 LHL3914736
పపరర: లకడమ బళళగరరర

100-84/176

1049 RBE0593814
పపరర: పదనమవత ఔరసగరబబద
భరత : ననగరరజ ఔరసగరబబద
ఇసటట ననస:9-443
వయససస:41
లస: ససత స

1029 RBE1010982
పపరర: అనసశర కకలసగర

100-85/155

1032 LHL3906922
పపరర: పపలమరరరవప తతరరరకకసడ

100-84/174

1035 RBE0588806
పపరర: అశశక కకమమర అతతకకరర

100-84/177

తసడడ:డ సతయననరరయణ అతతకకరర
ఇసటట ననస:9-436
వయససస:30
లస: పప
100-84/179

1038 RBE2172211
పపరర: సతయననరరయణ ఆతతకకరర

100-84/180

తసడడ:డ కకశషషయయ
ఇసటట ననస:9-436-1
వయససస:51
లస: పప
100-84/182

1041 RBE1969930
పపరర: పదనమవత చరగచసడర

100-83/852

భరత : కకటటశశరర రరవప చరగరసడర
ఇసటట ననస:9-437
వయససస:44
లస: ససత స
100-84/184

1044 RBE1912724
పపరర: వజయ కకమమర రరడడడ కటకస

100-84/185

తసడడ:డ జజసఫ రరడడడ కటకస
ఇసటట ననస:9-441
వయససస:61
లస: పప
100-84/187

భరత : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-442
వయససస:47
లస: ససత స
100-84/188

100-84/171

తసడడ:డ శవయయ తతరరరకకసడ
ఇసటట ననస:9-435-1
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ కకటటశశర రరవప సదదననన
ఇసటట ననస:9-441
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ చసదడమమళ
ఇసటట ననస:9-442
వయససస:47
లస: పప
1048 RBE0588574
పపరర: ననగరరజ ఔరసగరబబద

100-84/173

తసడడ:డ వనసకటపపయయ
ఇసటట ననస:9-436-3
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పసదద సతయ ననరరయణ సదదననన
ఇసటట ననస:9-441
వయససస:53
లస: పప
1045 LHL3907011
పపరర: ససబబబరరవప బలర గరరర

1031 LHL3906120
పపరర: శవయయ తనరరరకకసడ

1026 RBE1166926
పపరర: యలమమడమమ కకలపరక

తసడడ:డ కకషషమభరరత
ఇసటట ననస:9-434-1
వయససస:26
లస: ససత స

భరత : సతయననరరయణ
ఇసటట ననస:9-436/1
వయససస:49
లస: ససత స

తసడడ:డ పపరషచసదడ రరవప అలలటట
ఇసటట ననస:9-436-2
వయససస:25
లస: పప
1042 RBE1251354
పపరర: కకటటశశర రరవప సదదననన

100-85/154

భరత : పపరష చసదడరరవప
ఇసటట ననస:9-436
వయససస:44
లస: ససత స

భరత : కకషషమభరరత
ఇసటట ననస:9-436
వయససస:43
లస: ససత స
1039 RBE1221936
పపరర: బబలకకషష అలలటట

1028 RBE1162387
పపరర: మలలర సవరర కకలర పరక

100-84/169

భరత : వనసకటటసశరరర కకలపరక
ఇసటట ననస:9-434\1
వయససస:61
లస: ససత స

తసడడ:డ పపననయయ
ఇసటట ననస:9-435-1
వయససస:64
లస: పప

భరత : శవయయ తతరరరకకసద
ఇసటట ననస:9-435-1
వయససస:54
లస: ససత స
1036 RBE1286203
పపరర: వనసకరయమమమ కరలసగర

100-82/666

భరత : ఆసజననయగలక కకలర పరక
ఇసటట ననస:9-434\1
వయససస:35
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర కకలర పరక
ఇసటట ననస:9-434\1
వయససస:41
లస: పప
1033 RBE1241009
పపరర: వనసకరటబరరవమమ తతరరరకకసద

1025 RBE1860253
పపరర: మలర శశరర కకలపరక

1023 RBE0592923
పపరర: ఏడడకకసడలక కకళళళరర
తసడడ:డ చన గగరవయయ
ఇసటట ననస:9-434
వయససస:40
లస: పప

భరత : ఆసజననయగలక కకలపరక
ఇసటట ననస:9-434-1
వయససస:35
లస: ససత స

తసడడ:డ దసరరర రరడడడ సబబబళళ
ఇసటట ననస:9-434-1
వయససస:32
లస: పప
1030 RBE1161892
పపరర: ఆసజననయగలక కకలర పరక

100-84/168

తసడడ:డ కకటయయ
ఇసటట ననస:9-434
వయససస:62
లస: పప

భరత : ఏడడకకసదలక కకళళళరర
ఇసటట ననస:9-434
వయససస:28
లస: ససత స
1027 RBE1377895
పపరర: వనసకటరరమమ రరడడడ సబబబళళ

1022 RBE0592915
పపరర: చననగగరవయయ కకలక
ర రర

100-85/156
1047 RBE1104967
పపరర: అమర ఆసజననయగలక బళరగరరర

తసడడ:డ ససబబబరరవప బళరగరరర
ఇసటట ననస:9-442
వయససస:27
లస: పప
100-84/189

1050 RBE0851832
పపరర: మలర క సరదదననన

100-84/190

తసడడ:డ కకటటశశరర రరవప
ఇసటట ననస:9-443
వయససస:34
లస: ససత స
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1051 RBE0592931
పపరర: ససరగష కకమమర దదకకసడ

100-84/191

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-444
వయససస:32
లస: పప
1054 RBE1105346
పపరర: వనసకట చలపత ధదకకసడ

100-84/194

100-84/195

100-84/197

100-84/200

100-84/204

100-88/732

100-84/258

భరత : మరరవల
ఇసటట ననస:9-450/1
వయససస:47
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1064 RBE2172229
పపరర: వజయలకడమ భభమ

1067 LHL2663185
పపరర: జజన మరర బ షపక

1070 LHL2663375
పపరర: సరసబశవరరవప కసభసపరటట

1073 RBE0593855
పపరర: కరశరరసబ మససద

100-84/261

1076 RBE1370337
పపరర: కరమమశశరమమ కరళసగర

100-84/201

1079 RBE0588863
పపరర: మరరవల పఠరన
తసడడ:డ బగడద సరహహబ
ఇసటట ననస:9-450-1
వయససస:52
లస: పప

1059 RBE1565589
పపరర: హహసపసన బ కసభసపరటట

100-85/159

1062 RBE0592956
పపరర: సరయ శశనవరసరరవప బబలగ

100-84/199

1065 LHL2664225
పపరర: ఆదనస సరహహబ షపక

100-84/203

తసడడ:డ జనసన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-447
వయససస:47
లస: పప
100-84/254

1068 LHL2664266
పపరర: ననగగల మరర షపక

100-84/255

తసడడ:డ జనసన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-447
వయససస:41
లస: పప
100-84/256

1071 LHL2664480
పపరర: శశనవరసరరవప కసభసపరటట

100-84/257

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:9-448
వయససస:37
లస: పప
100-84/259

1074 RBE0719377
పపరర: జజన బబషర మససదస

100-84/260

తసడడ:డ హహసపసన
ఇసటట ననస:9-449
వయససస:36
లస: పప
100-84/262

భరత : సతయననరరయణ
ఇసటట ననస:9-449-1
వయససస:62
లస: ససత స
100-84/264

100-85/158

తసడడ:డ సరసబయయ
ఇసటట ననస:9-446
వయససస:47
లస: పప

భరత : హహసపసన
ఇసటట ననస:9-449
వయససస:62
లస: ససత స

తసడడ:డ బడహమయయ
ఇసటట ననస:9-449
వయససస:73
లస: పప
1078 LHL2663912
పపరర: నజమగన పఠరన

100-84/198

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:9-448
వయససస:40
లస: పప

తసడడ:డ జజనస
ఇసటట ననస:9-449
వయససస:71
లస: పప
1075 RBE1370287
పపరర: సతయననరరయణ కరళసగర

1061 RBE0590786
పపరర: ఆదనమ షఫస షపక

1056 RBE1723873
పపరర: మమఘన చకయల

భరత : శశనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-445
వయససస:23
లస: ససత స

భరత : ననగగలమర
ఇసటట ననస:9-447
వయససస:36
లస: ససత స

తసడడ:డ ఆదమ షరఫస షపక
ఇసటట ననస:9-447
వయససస:26
లస: పప
1072 RBE0589028
పపరర: హహసపసన మససదస

100-84/196

భరత : గరవసద
ఇసటట ననస:9-446
వయససస:43
లస: ససత స

భరత : ఆదసషఫస
ఇసటట ననస:9-447
వయససస:44
లస: ససత స
1069 RBE1328989
పపరర: చన సససదన షపక

1058 RBE1946060
పపరర: కకపరకకలమ కకమమరర

100-84/193

తసడడ:డ జజసఫ చకయల
ఇసటట ననస:9-444
వయససస:21
లస: ససత స

భరత : సరయ శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-446
వయససస:43
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకట నరసయయ భభమమ
ఇసటట ననస:9-446
వయససస:47
లస: పప
1066 LHL2664258
పపరర: జయననబ షపక

100-85/157

భరత : శరసబయయ
ఇసటట ననస:9-445
వయససస:30
లస: ససత స

భరత : గగస షపక
ఇసటట ననస:9-445/4
వయససస:41
లస: ససత స
1063 RBE1106658
పపరర: గరవసదసలక భభమమ

1055 RBE1723857
పపరర: మమరరస చకయల

1053 RBE0873711
పపరర: జజససఫ చకయల
తసడడ:డ గగబడయల
ఇసటట ననస:9-444
వయససస:61
లస: పప

తసడడ:డ జజసఫ చకయల
ఇసటట ననస:9-444
వయససస:24
లస: ససత స

తసడడ:డ యలమసద
ఇసటట ననస:9-445
వయససస:37
లస: పప
1060 LHL2661908
పపరర: నససమమ షపక

100-84/192

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-444
వయససస:47
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర ధదకకసడ
ఇసటట ననస:9-444
వయససస:26
లస: పప
1057 RBE0107797
పపరర: శసకర కకపరపకకల

1052 RBE0593830
పపరర: సససదమమ దదకకసడ

1077 RBE1370360
పపరర: హనసమసతతరరవప కరళసగర

100-84/263

తసడడ:డ సతయననరరయణ
ఇసటట ననస:9-449-1
వయససస:41
లస: పప
100-84/265

1080 RBE1369728
పపరర: భకత వతసలస సప డస

100-84/266

తసడడ:డ రరమయయ
ఇసటట ననస:9-450-3
వయససస:49
లస: పప
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1081 RBE1369777
పపరర: సపనహలత సప డస

100-84/267

భరత : భకత వతసలస
ఇసటట ననస:9-450-3
వయససస:49
లస: ససత స
1084 LHL2662179
పపరర: మహనరరవప గరళళ

100-84/270

100-84/273

100-84/275

100-84/278

100-85/160

100-84/282

1094 RBE0078766
పపరర: లకడమదసరర భవరన మమమలపలర

100-84/284

1100 RBE0848192
పపరర: బబలసరరజన మమమలపలర

1103 RBE0989188
పపరర: ననగలకడమ మమమలపలర

1106 LHL2662195
పపరర: దదసవశఖమమణణ ఒసగభరర
తసడడ:డ రరజజరరవప
ఇసటట ననస:9-458
వయససస:44
లస: పప

1108 LHL2661353
పపరర: ననగగల మరర షపక

1109 LHL3906575
పపరర: రససలమసహహబ షపక

వయసస 01-01-2021 నటక

100-84/289

1089 RBE0893396
పపరర: మరరయ రరణణ బసడర

100-84/274

1092 LHL2661957
పపరర: కరసమమ వర

100-84/277

భరత : వరరసరశమ వర
ఇసటట ననస:9-453/1
వయససస:68
లస: ససత స
100-84/279

1095 RBE0848184
పపరర: కకటటశశర రరవప మమమలపలర

100-84/280

తసడడ:డ లకమయయ మమమలపలర
ఇసటట ననస:9-454
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ బభరరససదన
ఇసటట ననస:9-459
వయససస:56
లస: పప

100-85/163

భరత : శశనవరస రరవప మమమలపలర
ఇసటట ననస:9-454
వయససస:43
లస: ససత స
100-84/281

1101 RBE0893503
పపరర: మమరర మరరశ

100-84/283

భరత : మగఖగష
ఇసటట ననస:9-455/2
వయససస:28
లస: ససత స
100-84/285

భరత : శశనవరసరవప
ఇసటట ననస:9-455-2
వయససస:42
లస: ససత స
100-84/286

100-84/272

100-85/161 1098 RBE1100361
1097 RBE1100346
పపరర: వనసకట ననగగశశర రరవప జజరరజ
పపరర: ననగలకడమ మమమలపలర

తసడడ:డ రరమ భదడ రరవప మగసగమభరర
ఇసటట ననస:9-457
వయససస:21
లస: ససత స

తసడడ:డ రససల సరహహబ
ఇసటట ననస:9-459
వయససస:37
లస: పప

100-84/276

భరత : లకమయయ మమమలపలర
ఇసటట ననస:9-454/2
వయససస:76
లస: ససత స

తసడడ:డ రరజ
ఇసటట ననస:9-455/2
వయససస:30
లస: పప
1105 RBE1861335
పపరర: ఉమ మహహశశరర మగసగమభరర

1091 RBE0893479
పపరర: బబబగ రరవప పపపపల

1086 RBE0589408
పపరర: పవన కకమమర గరళళ

భరత : సససదర రరవప
ఇసటట ననస:9-453
వయససస:28
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర జజరరజ
ఇసటట ననస:9-454
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ ఆశరరశదస
ఇసటట ననస:9-454-1
వయససస:45
లస: పప
1102 RBE0893537
పపరర: మగఖగష మరరశ

100-82/667

భరత : కకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-454
వయససస:34
లస: ససత స

భరత : వనసకటటసశరరర జజరరజ
ఇసటట ననస:9-454
వయససస:62
లస: ససత స
1099 LHL2662476
పపరర: సతనయనసదస పపపపల

1088 RBE0990631
పపరర: శశనవరసరవప మమమలపలర

100-84/269

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:9-452
వయససస:33
లస: పప

తసడడ:డ ఆనసద రరవప
ఇసటట ననస:9-453
వయససస:34
లస: పప

భరత : సతనయనసద
ఇసటట ననస:9-454
వయససస:40
లస: ససత స
1096 RBE1100312
పపరర: ససతరరవమమ జజరరజ

100-84/271

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:9-453
వయససస:47
లస: పప

భరత : బబబగ రరవప
ఇసటట ననస:9-453
వయససస:28
లస: ససత స
1093 LHL2661239
పపరర: నరమల పపపపల

1085 RBE0588939
పపరర: లకడమననరరయణ గరళళ

1083 LHL2661247
పపరర: లకడమ గరళళ
భరత : మహనరరవప
ఇసటట ననస:9-452
వయససస:47
లస: ససత స

తసడడ:డ మహనరరవప
ఇసటట ననస:9-452
వయససస:35
లస: పప

భరత : లకడమ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-452
వయససస:32
లస: ససత స
1090 RBE0893446
పపరర: కకటమమ పపపపల

100-84/268

తసడడ:డ రరమబడహమశరససత స
ఇసటట ననస:9-451
వయససస:51
లస: పప

తసడడ:డ సతయస
ఇసటట ననస:9-452
వయససస:55
లస: పప
1087 RBE1369868
పపరర: భబగయ శశ గరళళ

1082 RBE2172237
పపరర: గణణశశరమ అసబరరపపరర

1104 RBE1919059
పపరర: రరమ భదడ రరవప మగసగమభరర

100-82/668

తసడడ:డ రరధన కకషష మభరరత మగసగమభరర
ఇసటట ననస:9-457
వయససస:51
లస: పప
100-84/287

1107 RBE0108928
పపరర: రరజజరరవప వసగభరర

100-84/288

తసడడ:డ శఖమమణణ
ఇసటట ననస:9-458
వయససస:81
లస: పప
100-84/290

1110 LHL3914421
పపరర: మరరబ షపక

100-84/291

భరత : మరరసరహహబ
ఇసటట ననస:9-459
వయససస:44
లస: ససత స
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1111 RBE1743483
పపరర: మసగమమ చసత

100-83/853

భరత : శవయయ చసత
ఇసటట ననస:9-460
వయససస:50
లస: ససత స
1114 RBE0107045
పపరర: జజన బబషర షపక

100-84/294

100-84/297

100-84/298

100-84/301

100-84/304

100-84/307

100-84/309

100-84/312

తసడడ:డ రరజ మహమమద మహమమద
ఇసటట ననస:9-469-2
వయససస:41
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1130 RBE1313816
పపరర: ఎఫరడయమగ పసతగరన

1133 RBE0891168
పపరర: రసజజన మగబబరక షపక

1136 RBE0954850
పపరర: శశనవరసరరడడడ వపససటల

1139 RBE1221795
పపరర: రరకరకణన బబగమ మహమమద
భరత : రరఫసౘ మహమమద
ఇసటట ననస:9-469-2
వయససస:37
లస: ససత స

100-83/854

1122 RBE0593871
పపరర: ననగగశశరమమ భవనస

100-84/300

100-84/303

భరత : వజయ భబసయర బబబగ రరచగరరర
ఇసటట ననస:9-465
వయససస:34
లస: ససత స
100-84/305

1128 LHL2661619
పపరర: ససజజత గరరకపరటట

100-84/306

భరత : వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:9-466/1
వయససస:37
లస: ససత స
100-85/164

1131 RBE0593889
పపరర: ఇరరరన షపక

100-84/308

భరత : జజన బబషర
ఇసటట ననస:9-467/1
వయససస:40
లస: ససత స
100-84/310

1134 RBE0891804
పపరర: జజన బబష షపక

100-84/311

తసడడ:డ మసరతన వల
ఇసటట ననస:9-467/1
వయససస:44
లస: పప
100-84/313

తసడడ:డ బససవరరడడడ వపససటల
ఇసటట ననస:9-469-1
వయససస:51
లస: పప
100-84/315

1119 RBE1610823
పపరర: ససధయ రరణణ ససరససర

100-84/302 1125 RBE1313469
1124 RBE1313436
పపరర: వజయ భబసయర బబబగ రరచగరరర
పపరర: మమణణకయమమ రరచగరరర

1127 LHL3907755
పపరర: బబలయయ బతత
త ల

100-84/296

భరత : బడహమనసదరరడడడ
ఇసటట ననస:9-462/1
వయససస:49
లస: ససత స

భరత : అజర ర
ఇసటట ననస:9-467/1
వయససస:34
లస: ససత స

తసడడ:డ మసరతన వల
ఇసటట ననస:9-467/1
వయససస:40
లస: పప
1138 RBE1221779
పపరర: రరఫసౘ మహమమద

100-84/299

తసడడ:డ యహనస పసతగరన
ఇసటట ననస:9-467
వయససస:76
లస: పప

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-467/1
వయససస:43
లస: ససత స
1135 RBE0891937
పపరర: అజర ర షపక

1121 RBE0589218
పపరర: వజయ భబసయర రరడడడ భవనస

1116 RBE1724293
పపరర: శవయయ చసత

తసడడ:డ శశనవరస రరవప ససరససర
ఇసటట ననస:9-461-2
వయససస:24
లస: ససత స

తసడడ:డ జగనననధస
ఇసటట ననస:9-465-1
వయససస:44
లస: పప

తసడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-467
వయససస:28
లస: పప
1132 RBE0593905
పపరర: రరధ గరరకపరటట

100-82/669

తసడడ:డ జయబబబగ రరచగరరర
ఇసటట ననస:9-465
వయససస:42
లస: పప

భరత : శవయయ
ఇసటట ననస:9-465/1
వయససస:67
లస: ససత స
1129 RBE0892745
పపరర: శవపడసరద గరరకపరటట

1118 RBE1106195
పపరర: కరలలశ పఠరన

100-84/293

తసడడ:డ బసవయయ చసత
ఇసటట ననస:9-460
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:9-462
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-462-1
వయససస:52
లస: పప
1126 LHL2661627
పపరర: ససశల గరరకపరటట

100-84/295

తసడడ:డ మరర వరల పఠరన
ఇసటట ననస:9-461
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ బడహమనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:9-462
వయససస:34
లస: పప
1123 LHL2661346
పపరర: బడహమనసదరరడడడ భవనస

1115 RBE0987844
పపరర: సససదనబ షపక

1113 RBE0077917
పపరర: మసరతన భ షపక
భరత : జజన బబష
ఇసటట ననస:9-460
వయససస:49
లస: ససత స

తసడడ:డ రససల
ఇసటట ననస:9-460
వయససస:31
లస: ససత స

భరత : ననగభల మరర షపక
ఇసటట ననస:9-460
వయససస:31
లస: ససత స
1120 RBE0588970
పపరర: రరజజ రతన రరడడ భవనస

100-84/292

భరత : మమలమల
ఇసటట ననస:9-460
వయససస:57
లస: ససత స

తసడడ:డ లమల అహమద
ఇసటట ననస:9-460
వయససస:53
లస: పప
1117 RBE1861699
పపరర: మర బ షపక

1112 LHL3914520
పపరర: మమలమబ షపక

1137 RBE1377820
పపరర: మహహశశర రరడడడ ఉసపత ల

100-84/314

తసడడ:డ లకకమ రరడడ ఉసపత ల
ఇసటట ననస:9-469-1
వయససస:27
లస: పప
100-84/316

100-84/317
1140 RBE1221811
పపరర: రరజ మహమమద మహమమద

తసడడ:డ ఇమమమ మహమమద
ఇసటట ననస:9-469-2
వయససస:65
లస: పప
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1141 RBE1221837
పపరర: జలలఖ బబగమ మహమమద

100-84/318

భరత : రరజ మహమమద మహమమద
ఇసటట ననస:9-469-2
వయససస:56
లస: ససత స
1144 RBE1221753
పపరర: వజయ లకడమ ఇసగలహఅల

100-84/321

100-84/324

100-84/326

100-84/329

100-84/331

100-84/334

100-84/337

తసడడ:డ ననసర అహమద
ఇసటట ననస:9-474
వయససస:42
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1154 RBE1743236
పపరర: షరరఫర బబేదగస షపక

1157 LHL3914355
పపరర: నషరడననబబగస షపక

1160 RBE1237123
పపరర: శశనవరసరరవప గరరకపరటట

1163 RBE1676733
పపరర: రరషమ బబగస షపక

100-87/699

1166 LHL2662435
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-82/670

1169 RBE0593913
పపరర: మసరతన భ షపక
భరత : సససదన వల
ఇసటట ననస:9-474
వయససస:39
లస: ససత స

1149 RBE1661461
పపరర: హరరష వసగ

100-85/165

1152 LHL2661478
పపరర: రరమరరడడడ కకల

100-84/328

1155 LHL3907128
పపరర: జజనబబషర షపక

100-84/330

తసడడ:డ సరహహబర బన
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:46
లస: పప
100-84/332

1158 RBE0589432
పపరర: రజబ అల షపక

100-84/333

తసడడ:డ సరహహబ జజన షపక
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:35
లస: పప
100-84/335

1161 RBE1237156
పపరర: శవయయ గరరకపరటట

100-84/336

తసడడ:డ పపరయయ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:77
లస: పప
100-85/166

1164 RBE1952746
పపరర: ఆససయమ షపక

100-85/167

భరత : రజజబ అల షపక
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:24
లస: ససత స
100-84/338

భరత : మసరతన
ఇసటట ననస:9-474
వయససస:40
లస: ససత స
100-84/340

100-84/323

తసడడ:డ ననరరయణ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-472
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జన బబష షపక
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:23
లస: ససత స

తసడడ:డ జజన పరషర షపక
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:26
లస: ససత స
1168 RBE0589440
పపరర: బబజవల షపక

100-84/327

తసడడ:డ శవయయ గరరకపరటట
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ శశనవరసరరవప గరరకపరటట
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:26
లస: పప
1165 RBE1425199
పపరర: షరరఫర బబగస షపక

1151 RBE1221977
పపరర: లకడమపడసనన మనన

1146 RBE1377770
పపరర: రమణ వసగ

తసడడ:డ రమణ వసగ
ఇసటట ననస:9-470/1
వయససస:24
లస: పప

భరత : జజనభబషర
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:39
లస: ససత స

భరత : జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:69
లస: ససత స
1162 RBE1397174
పపరర: ననగబబబగ గరరకపరటట

100-84/325

తసడడ:డ జజన పషర షపక
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:25
లస: ససత స

భరత : ఫకకదదదన
ఇసటట ననస:9-473
వయససస:36
లస: ససత స
1159 RBE0891960
పపరర: జజన బ షపక

1148 RBE1377796
పపరర: వరరరలమమ వసగ

100-84/320

తసడడ:డ రరగవయయ వసగ
ఇసటట ననస:9-470\1
వయససస:57
లస: పప

భరత : అపప రరవప మనన
ఇసటట ననస:9-471
వయససస:28
లస: ససత స

భరత : రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-472
వయససస:44
లస: ససత స
1156 LHL3914348
పపరర: సలమమబబగస షపక

100-84/322

భరత : రరగవయయ వసగ
ఇసటట ననస:9-470\1
వయససస:77
లస: ససత స

తసడడ:డ పపసడరరకరక రరడడడ
ఇసటట ననస:9-471
వయససస:54
లస: పప
1153 RBE0987612
పపరర: కకశషషవనణణ కకల

1145 RBE1221852
పపరర: శభద ఇసగలహఅల

1143 RBE1221746
పపరర: బసవరరజ ఇసగలహఅల
తసడడ:డ దయమపర ఇసగలహఅల
ఇసటట ననస:9-470
వయససస:41
లస: పప

భరత : బసవరరజ ఇసగలహఅల
ఇసటట ననస:9-470
వయససస:35
లస: ససత స

తసడడ:డ రమణ వసగ
ఇసటట ననస:9-470\1
వయససస:29
లస: పప
1150 RBE0592980
పపరర: వషత
ష వరదన రరడడడ తదపరపల

100-84/319

భరత : శవయయ
ఇసటట ననస:9-470
వయససస:31
లస: ససత స

భరత : దయమపర ఇసగలహఅల
ఇసటట ననస:9-470
వయససస:63
లస: ససత స
1147 RBE1377788
పపరర: అసకమమరరవప వసగ

1142 RBE0894204
పపరర: శరశవణణ తతట

1167 LHL3906435
పపరర: మసరతన వల షపక

100-84/339

తసడడ:డ పసద మసరతన
ఇసటట ననస:9-474
వయససస:43
లస: పప
100-84/341

1170 RBE0593921
పపరర: ఆరరఫర షపక

100-84/342

భరత : బబజవల
ఇసటట ననస:9-474
వయససస:40
లస: ససత స

Page 41 of 55

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-14
1171 RBE0893636
పపరర: సససదన వల షపక

100-84/343

తసడడ:డ చనన ఖమశస
ఇసటట ననస:9-474
వయససస:48
లస: పప
1174 LHL2663938
పపరర: దనదన సరహహబ షపక

100-84/346

100-83/857

100-84/349

100-84/352

100-85/168

100-84/356

100-84/359

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-487/1
వయససస:49
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1184 RBE0589341
పపరర: గసగయయ తగరమగ

1187 RBE1724186
పపరర: కగశక రరడడడ చనణణమమలమ

1190 RBE1251347
పపరర: సకజన కకల

1193 RBE0851840
పపరర: ఝమనస రరణణ బభరరల

100-84/362

1196 RBE1661396
పపరర: రరమ సరయ కకమమర బభరరల

100-84/353

1199 RBE2491173
పపరర: సరయ రరకమణణ చదడదలమ
తసడడ:డ రమమరరవప చదడదలమ
ఇసటట ననస:9-488
వయససస:20
లస: ససత స

1179 LHL2664035
పపరర: సససదనబ షపక

100-84/348

1182 RBE0593939
పపరర: వజయ తగరస

100-84/351

1185 RBE1724194
పపరర: శశర లత తగరస

100-84/354

భరత : ససధకర తగరస
ఇసటట ననస:9-476-2
వయససస:32
లస: ససత స
100-84/355

1188 RBE1328757
పపరర: అపసపరరడడడ చనమమళళ

100-85/169

తసడడ:డ పపలమరరరడడడ చనమమళళ
ఇసటట ననస:9-479/1
వయససస:55
లస: పప
100-84/357

1191 RBE0719401
పపరర: వనసకటససబబబరరవప చటటటపప డ లక

100-84/358

తసడడ:డ వనసకట ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-487
వయససస:38
లస: పప
100-84/360

1194 RBE1397208
పపరర: లకడమ దసరరరసబ చటటట పప డ లక

100-84/361

భరత : ననగగశశర రరవప చటటటపప డ లక
ఇసటట ననస:9-487
వయససస:61
లస: ససత స
100-84/363

తసడడ:డ బకపత బభరరల
ఇసటట ననస:9-487/1
వయససస:22
లస: పప
100-84/365

100-83/856

తసడడ:డ గసగయయ
ఇసటట ననస:9-476
వయససస:53
లస: ససత స

భరత : బకపత
ఇసటట ననస:9-487
వయససస:39
లస: ససత స

భరత : వనసకట ససబబబరరవప చటటటపప డ లక
ఇసటట ననస:9-487
వయససస:37
లస: ససత స
1198 RBE2172245
పపరర: భభలకడమ ఇరరర

100-84/350

తసడడ:డ తనయగర రరడడ కకల
ఇసటట ననస:9-481
వయససస:27
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకట ససబడహమణయస
ఇసటట ననస:9-487
వయససస:49
లస: పప
1195 RBE1397216
పపరర: సరరత చటటట పప డ లక

1181 RBE0078121
పపరర: శశశలజ తగరస

1176 RBE1743475
పపరర: రగజనన కటకస

భరత : లతఫ
ఇసటట ననస:9-476
వయససస:53
లస: ససత స

తసడడ:డ అపసపరరడడడ చనణణమమలమ
ఇసటట ననస:9-479/1
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ తనయగర రరడడ కకల
ఇసటట ననస:9-481
వయససస:34
లస: పప
1192 RBE0848234
పపరర: భకపత బభరరల

100-84/347

తసడడ:డ సససదసలక
ఇసటట ననస:9-476-2
వయససస:56
లస: పప

తసడడ:డ పపలమర రరడడడ చనమమళళ
ఇసటట ననస:9-479
వయససస:54
లస: పప
1189 RBE1221969
పపరర: ససడదశ రరడడడ కకల

1178 RBE0592998
పపరర: బబలఆసతతనమరరశడడడ కటకస

100-84/345

భరత : బబల ఆసథథన కటకస
ఇసటట ననస:9-475
వయససస:72
లస: ససత స

తసడడ:డ గసగయయ
ఇసటట ననస:9-476
వయససస:32
లస: ససత స

తసడడ:డ గసగయయ
ఇసటట ననస:9-476-2
వయససస:35
లస: పప
1186 RBE1955277
పపరర: అపసపరరడడడ చనమమళళ

100-83/855

తసడడ:డ మరరశడడడ
ఇసటట ననస:9-475
వయససస:76
లస: పప

తసడడ:డ గసగయయ
ఇసటట ననస:9-476
వయససస:35
లస: ససత స
1183 RBE0588731
పపరర: ససధనకర తగరమగ

1175 RBE1743376
పపరర: రరజశశఖర రరడడడ గగరశస

1173 RBE1206953
పపరర: జలమన షపక
తసడడ:డ గగసటటరర జజనస షపక
ఇసటట ననస:9-474
వయససస:49
లస: పప

తసడడ:డ మసగర రరడడడ గగరశస
ఇసటట ననస:9-475
వయససస:40
లస: పప

భరత : సరసబరరడడడ చనగసటట
ఇసటట ననస:9-475
వయససస:40
లస: ససత స
1180 RBE0078006
పపరర: ససజనయ తగరస

100-84/344

భరత : మమదర వల
ఇసటట ననస:9-474
వయససస:32
లస: ససత స

తసడడ:డ రసజజనస
ఇసటట ననస:9-474-1
వయససస:53
లస: పప
1177 RBE1743525
పపరర: ససనత చనగసటట

1172 RBE0988073
పపరర: అమషర కరతతన షపక

1197 RBE1861590
పపరర: వనసకట ససబడమణయస బభరరల

100-84/364

తసడడ:డ బకపత బభరరల
ఇసటట ననస:9-487/1
వయససస:83
లస: పప
100-81/242

1200 RBE0990623
పపరర: రరమమరరవప చదదళళ

100-82/671

తసడడ:డ హనసమయయ
ఇసటట ననస:9-488
వయససస:52
లస: పప
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1201 RBE0106930
పపరర: శశనవరస రరవప మగలకకకరర

100-84/366

తసడడ:డ ససబబయయ మగలకకకరర
ఇసటట ననస:9-488
వయససస:51
లస: పప
1204 LHL3932043
పపరర: సససదమమ మగలకకకరర

100-87/700

1205 RBE0719419
పపరర: ననగ వరద న రరడడడచదరర

100-84/371

1208 RBE1370246
పపరర: వనసకట సతయవత పసరరమమళర

తసడడ:డ ససతనరరమయయ
ఇసటట ననస:9-490
వయససస:43
లస: పప
1213 RBE1152875
పపరర: వనసకట లకడమననరరయణ
పసరరమమళర
తసడడ:డ ససతనరరమయయ పసరరమమళర
ఇసటట ననస:9-490
వయససస:54
లస: పప

100-84/377

1216 RBE1104934
పపరర: కకటటశశరరరవప పసరరమమళర

100-85/170

తసడడ:డ మసరతన
ఇసటట ననస:9-499
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-502
వయససస:42
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

100-84/375

100-84/379

100-84/380

1218 RBE1356360
పపరర: లకడమ తతమటట

100-84/381

1217 RBE0988057
పపరర: మరరయమమ బసడర

భరత : సరసబశవరరవప తతమటట
ఇసటట ననస:9-496
వయససస:30
లస: ససత స
100-84/382

1223 RBE1054568
పపరర: మణణ పరలడడగగ

1226 LHL3914397
పపరర: మమధవ జజజల

1229 RBE0893974
పపరర: గరవసద రరడడడ జజజల
తసడడ:డ ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-502
వయససస:55
లస: పప

1221 RBE0209692
పపరర: రమమష పరలడడగగ

100-84/383

తసడడ:డ సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-497
వయససస:59
లస: పప
100-84/385

1224 RBE2172252
పపరర: లకడమ యరమమల

100-84/386

భరత : మసరతన
ఇసటట ననస:9-499
వయససస:61
లస: ససత స
100-84/388

భరత : గరవసదరరడడడ
ఇసటట ననస:9-502
వయససస:38
లస: ససత స
100-84/390

100-84/376
1212 RBE1100825
పపరర: వనసకట గగరరపడసరద పసరరమమళర

1215 RBE1154582
పపరర: వనసకట సతయననరరయణ
పసరరమమళర
తసడడ:డ ససతనరరమయయ పసరరమమళర
ఇసటట ననస:9-490
వయససస:57
లస: పప

భరత : అరరణ కకమమర పరలడడగగ
ఇసటట ననస:9-497
వయససస:28
లస: ససత స
100-84/387

100-84/373

భరత : ననగవరద న వరమ రరడడడచరర
ఇసటట ననస:9-489
వయససస:35
లస: ససత స

భరత : రమమష
ఇసటట ననస:9-497
వయససస:52
లస: ససత స

భరత : రమమష
ఇసటట ననస:9-497
వయససస:32
లస: ససత స

1209 RBE1862044
పపరర: లమవణయ రరడడ చరర

100-84/378

1220 RBE0137661
పపరర: మలలర శశరర పరలడడగగ

1228 RBE0890665
పపరర: నరరసరరడడడ జజజల

100-84/372

1214 RBE1154574
పపరర: ససపపరష మమ పసరరమమళర

1219 RBE1160886
పపరర: వజయ కకమమర రరడడ కటకస

100-84/384

100-84/370

తసడడ:డ ససతనరరమయయ పస
ఇసటట ననస:9-490
వయససస:62
లస: పప

భరత : అదనమగ
ఇసటట ననస:9-494
వయససస:49
లస: ససత స

తసడడ:డ జజసఫ రరడడడ కటకస
ఇసటట ననస:9-496
వయససస:62
లస: పప

1206 RBE0851857
పపరర: జయలకడమ రరడడడచరర
భరత : లకడమపత రరజ
ఇసటట ననస:9-489
వయససస:54
లస: ససత స

భరత : వనసకట గగరరపడసరద పసరరమమళర
ఇసటట ననస:9-490
వయససస:55
లస: ససత స

100-87/701

100-84/368

తసడడ:డ వనసకట గగరరపడసరద పసరరమమళర
ఇసటట ననస:9-490
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట గగరరపడసరద పసరరమమళర
ఇసటట ననస:9-490
వయససస:27
లస: పప

1225 RBE2172260
పపరర: వనసకటటశశరరర యరమమల

100-84/369

భరత : ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-489
వయససస:52
లస: ససత స

100-84/374 1211 RBE1049205
1210 LHL3907797
పపరర: వనసకటననగగశశరరరవప పపరరమళళ
పపరర: కకటటశశరరరవప పసరరమమళర

1203 RBE1222116
పపరర: మమధవ పచనచ
భరత : రరజగష పచనచ
ఇసటట ననస:9-488
వయససస:31
లస: ససత స

తసడడ:డ లకడమపత రరజ
ఇసటట ననస:9-489
వయససస:37
లస: పప

తసడడ:డ కకషషమభరరత
ఇసటట ననస:9-489
వయససస:59
లస: పప

1222 RBE0851865
పపరర: అరరణకకమమరర పరలడడగగ

100-84/367

తసడడ:డ భబసయర రరవప పచనచ
ఇసటట ననస:9-488
వయససస:42
లస: పప

భరత : శశనవరస రరవప మగలకకకరర
ఇసటట ననస:9-488
వయససస:44
లస: ససత స
1207 RBE1370196
పపరర: ససబబబరరవప పసరరమమళర

1202 RBE1222066
పపరర: రరజగష పచనచ

1227 RBE0890640
పపరర: శరరష జజజల

100-84/389

భరత : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-502
వయససస:32
లస: ససత స
100-84/391

1230 RBE1523877
పపరర: శరశవరణణ భమరరడడడ

100-84/392

భరత : రరజశశఖర రరడడడ భమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-502
వయససస:24
లస: ససత స
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1231 RBE2172278
పపరర: జజనమమ యరమమల

100-84/393

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-502
వయససస:49
లస: ససత స
1234 RBE1584242
పపరర: బలరరజ వనమల

100-85/172

100-84/397

100-84/400

100-84/403

100-85/174

100-84/405

100-84/408

తసడడ:డ చనన రరమరరడడడ కకలమ
ఇసటట ననస:9-511
వయససస:75
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1244 RBE1441302
పపరర: కకరణమయ మసదపరటట

1247 RBE1862408
పపరర: మననజ రరడడడ వపడడమగల

1250 RBE0988024
పపరర: గరయతడ కకల

1253 RBE0890905
పపరర: వజయ లకడమ కకపపపల

100-84/411

1256 RBE0891010
పపరర: ననగమణణ గగసడన

100-84/404

1259 LHL2663078
పపరర: ఆదదలకడమ కకల
భరత : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-511
వయససస:64
లస: ససత స

1239 RBE1573831
పపరర: ననగరపపజ జకరయ

100-84/399

1242 RBE1110527
పపరర: షసరరలక గరల

100-84/402

1245 RBE0990599
పపరర: రరజశశకర రరడడడ మసదపరటట

100-85/173

తసడడ:డ రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-509
వయససస:54
లస: పప
100-85/175

1248 RBE0894113
పపరర: పడతభ రరడడడ గగసడన

100-82/672

తసడడ:డ పపరష చసదడ రరడడడ గగసడన
ఇసటట ననస:9-510
వయససస:27
లస: ససత స
100-84/406

1251 RBE1377838
పపరర: వనసకటటశశర రరడడడ కకలమ

100-84/407

తసడడ:డ చనన రరమ రరడడ కకలమ
ఇసటట ననస:9-510
వయససస:69
లస: పప
100-84/409

1254 RBE1241058
పపరర: శశనవరస రరడడడ ఆళళ

100-84/410

తసడడ:డ ససబబబ రరడడ ఆళళ
ఇసటట ననస:9-510/1
వయససస:55
లస: పప
100-84/412

భరత : పపరష చసదడరరడడడ
ఇసటట ననస:9-510/a
వయససస:49
లస: ససత స
100-84/414

100-84/396

తసడడ:డ శశ రరడడడ గరల
ఇసటట ననస:9-509
వయససస:70
లస: ససత స

భరత : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:9-510/1
వయససస:54
లస: ససత స

తసడడ:డ పకకరర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-510/a
వయససస:52
లస: పప
1258 LHL2663060
పపరర: నరసససహ రరడడడ కకలమ

100-84/401

తసడడ:డ హరరననథరరడడడ
ఇసటట ననస:9-510
వయససస:27
లస: ససత స

తసడడ:డ హరరననథ రరడడడ కకల
ఇసటట ననస:9-510
వయససస:20
లస: పప
1255 RBE0890962
పపరర: పపరషచసదడరరడడడ గగసడన

1241 RBE1110501
పపరర: అననన మమరర బబ యపరటట

1236 RBE1208199
పపరర: పదమ పసనమచ

తసడడ:డ శశనవరసరరవప జకరయ
ఇసటట ననస:9-507
వయససస:23
లస: ససత స

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ వపడడమగల
ఇసటట ననస:9-509
వయససస:27
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-510
వయససస:34
లస: పప
1252 RBE1805936
పపరర: సరయ రరమచసదనడ రరడడడ కకల

100-84/398

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ మసదపరటట
ఇసటట ననస:9-509
వయససస:25
లస: ససత స

తసడడ:డ రరజశశఖర రరడడడ మసద పరటట
ఇసటట ననస:9-509
వయససస:27
లస: పప
1249 RBE0108589
పపరర: జననరరన రరడడడ కకపపపల

1238 RBE1208322
పపరర: ససజనయ పసనమచ

100-85/171

భరత : ససబబ రరజ పసనమచ
ఇసటట ననస:9-507
వయససస:50
లస: ససత స

తసడడ:డ రరయపప రరడడడ బబ యపరటట
ఇసటట ననస:9-509
వయససస:76
లస: ససత స

తసడడ:డ లకరదయయ
ఇసటట ననస:9-509
వయససస:47
లస: ససత స
1246 RBE1104942
పపరర: రవ శసకర మసదపరటట

100-84/395

తసడడ:డ ససబబ రరజ పసనమచ
ఇసటట ననస:9-507
వయససస:29
లస: ససత స

తసడడ:డ ఇనననరరడడడ కకమమ రరడడ
ఇసటట ననస:9-509
వయససస:53
లస: ససత స
1243 RBE1285965
పపరర: హహలనమమ కకపపరర

1235 LHL2664365
పపరర: రతనకకమమరర చనసకకళళ

1233 RBE0990235
పపరర: డదవడ బరరయసకకసద
తసడడ:డ లపన
ఇసటట ననస:9-503
వయససస:67
లస: పప

భరత : అపసపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-506
వయససస:44
లస: ససత స

తసడడ:డ పపలర స రరజ పసనమచ
ఇసటట ననస:9-507
వయససస:57
లస: పప
1240 RBE1110493
పపరర: రరణణ కకమమ రరడడ

100-84/394

భరత : ననగరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-502
వయససస:70
లస: ససత స

తసడడ:డ కకశశర శసయమ వనమల
ఇసటట ననస:9-504
వయససస:24
లస: పప
1237 RBE1208264
పపరర: ససబబ రరజ పసనమచ

1232 RBE0988669
పపరర: ససశల జజజ

1257 LHL2661940
పపరర: రరజయ లకడమ కకలమ

100-84/413

భరత : హరరననథ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-511
వయససస:43
లస: ససత స
100-84/415

1260 LHL2663482
పపరర: హరననధరరడడడ కకలమ

100-84/416

తసడడ:డ నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-511
వయససస:49
లస: పప
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1261 RBE1286005
పపరర: అకరయమమ కకరరశ

100-84/417

భరత : వనగర రరమరరడడడ
ఇసటట ననస:9-511
వయససస:75
లస: ససత స
1264 RBE1286039
పపరర: ఆధదలకడమ పమమ

100-84/420

100-84/423

100-84/426

100-84/428

భరత : ఎసస బబబగ ఉపపప
ఇసటట ననస:9-517/2
వయససస:26
లస: ససత స
1279 RBE1251479
పపరర: నరసససహ రరవప దదవరశశటట
తసడడ:డ ననరరయణ దదవరశశటట
ఇసటట ననస:9-518
వయససస:69
లస: పప
1282 RBE0988248
పపరర: గరయతడ దదవరశశటట
భరత : వశశననధస
ఇసటట ననస:9-518/A
వయససస:41
లస: ససత స
1285 RBE1210988
పపరర: సరవతడ తమమశశటట

భరత : శశనస తమమసపటట
ఇసటట ననస:9-519/1
వయససస:33
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

100-84/427

1274 LHL2661577
పపరర: కకటటశశరరరవప నడడసపలర

1277 RBE0988149
పపరర: వశశననద దదవరశశటట

1280 RBE1251487
పపరర: మలలర శశరర దదవరశశటట

1283 RBE1210871
పపరర: శవననరరయమణ తమమశశటట

100-85/178

1286 RBE1724160
పపరర: శశదర తమమశశటట

100-84/429

1289 RBE1993773
పపరర: లమవణయ అనసమగల
తసడడ:డ శవ అనసమగల
ఇసటట ననస:9-521
వయససస:24
లస: ససత స

100-82/673

1275 RBE0891119
పపరర: శశనవరస రరవప మగదదన

100-84/430

తసడడ:డ వనసకట బసవయయ
ఇసటట ననస:9-517
వయససస:55
లస: పప
100-84/432

1278 RBE0988263
పపరర: పపడమకకమమరర దదవరశశటట

100-84/433

భరత : రరమకకటటశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-518
వయససస:34
లస: ససత స
100-84/435

100-84/436
1281 RBE0988164
పపరర: రరమ కకటటశశరరరవప దదవరశశటట

తసడడ:డ నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:9-518/1
వయససస:41
లస: పప
100-85/176

1284 RBE1210921
పపరర: అసకమమ తమమశశటట

100-85/177

భరత : సతయ ననరరయణ తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-519
వయససస:28
లస: ససత స
100-84/438

తసడడ:డ శశనవరస రరవప తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-519/1
వయససస:26
లస: పప
100-85/179

1272 RBE1154418
పపరర: ననగబబబగ మగదదన
తసడడ:డ శశనవరస రరవప మగదదన
ఇసటట ననస:9-516
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ రరమయయ తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-519
వయససస:69
లస: పప

భరత : శవననరరయమణ తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-519
వయససస:63
లస: ససత స
1288 RBE1210814
పపరర: ననగగసదడస తమమసపటట

1271 RBE0848770
పపరర: అసజననదదవ నడడసపలర

భరత : నరసససహరరవప దదవరశశటట
ఇసటట ననస:9-518
వయససస:66
లస: ససత స
100-84/437

100-84/422

తసడడ:డ ఆనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:9-512
వయససస:31
లస: పప

తసడడ:డ నరససహరరవ
ఇసటట ననస:9-518
వయససస:43
లస: పప
100-84/434

1266 LHL3907730
పపరర: రరమకకశషష రరరడడడ మసదపరటట

100-84/424 1269 RBE0719443
100-84/425
1268 RBE0719435
పపరర: మధసససధన రరడడడ తరరమల రరడడడ
పపరర: పవన కకమమర రరడడ తరరమల రరడడడ

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:9-516
వయససస:39
లస: పప
100-84/431

100-84/419

తసడడ:డ కకటటరరడడడ
ఇసటట ననస:9-512
వయససస:68
లస: పప

భరత : రరమమరరవప
ఇసటట ననస:9-515
వయససస:54
లస: ససత స

తసడడ:డ రరమమరరవప
ఇసటట ననస:9-516
వయససస:35
లస: పప
1276 RBE1861756
పపరర: ఉమమ ఉపపప

100-84/421

తసడడ:డ ఆనసద రరడడడ
ఇసటట ననస:9-512
వయససస:31
లస: పప

భరత : నరగసదడ కకమమర
ఇసటట ననస:9-513
వయససస:32
లస: ససత స
1273 LHL2661338
పపరర: ననగరరజ నడడసపలర

1265 RBE1774314
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ మసడపరటట

1263 RBE1286021
పపరర: పపరరరరడడడ పమమ
తసడడ:డ పపననరరడడడ
ఇసటట ననస:9-511
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషష రరడడడ మసడపరటట
ఇసటట ననస:9-511
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమ కకషరషరరడడడ
ఇసటట ననస:9-512
వయససస:35
లస: పప
1270 RBE0858068
పపరర: శవ పరరశత పప తతరరజ

100-84/418

భరత : రరమకకషషరరడడడ
ఇసటట ననస:9-511
వయససస:58
లస: ససత స

భరత : పపరరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-511
వయససస:35
లస: ససత స
1267 RBE0593004
పపరర: మలర కరరరరన రరడడడ మసదపరటట

1262 RBE1286013
పపరర: అమరరవత కకరరశ

1287 RBE1945922
పపరర: రరజగశ తమమసపటట

100-84/439

తసడడ:డ శశనవరస రరవప
ఇసటట ననస:9-519/1
వయససస:20
లస: పప
100-83/858

1290 RBE1993781
పపరర: రమయ అనసమగల

100-83/859

తసడడ:డ శవ అనసమగల
ఇసటట ననస:9-521
వయససస:22
లస: ససత స
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1291 LHL2662831
పపరర: కకటటశశరమమ అమల

100-84/440

భరత : శవ
ఇసటట ననస:9-521
వయససస:39
లస: ససత స
1294 RBE0593012
పపరర: శవ అనసమగల

100-84/444

100-82/674

100-85/180

100-84/448

100-84/451

100-84/454

100-84/455

తసడడ:డ ఆసజననయ రరడడడ గచటట స
ఇసటట ననస:9-531
వయససస:30
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1304 RBE1573757
పపరర: లకడమ బసదదసరయ

1307 RBE0593962
పపరర: పదనమవత అటబర

1310 RBE1862630
పపరర: తరరమలయయ దగగరపరటట

1313 RBE0593996
పపరర: రసగమమ దగగరపరటట

100-85/184

1316 RBE1377929
పపరర: పదనమవత గచటట స

100-84/449

1319 RBE1212661
పపరర: అశశక దదరసగగల
తసడడ:డ వనసకటటసశరరర దదరసగగల
ఇసటట ననస:9/531/1
వయససస:30
లస: పప

1299 RBE1861830
పపరర: తరరపతమమ ఆతతకకరర

100-84/446

1302 RBE1285957
పపరర: అరరణన గగసటటరర

100-84/447

1305 LHL2663144
పపరర: వనసకటటశశరరర అటర

100-84/450

తసడడ:డ పపలర యయ
ఇసటట ననస:9-527
వయససస:56
లస: పప
100-84/452

1308 RBE1221894
పపరర: దసరర దదవ సప డడససటట

100-84/453

భరత : పరమమశశర రరవప సప డడససటట
ఇసటట ననస:9-527/1
వయససస:38
లస: ససత స
100-85/182

100-82/675
1311 RBE1106369
పపరర: పవనన కకమమర వరరమ చదకకరర

తసడడ:డ కనకదసరర రరజ చదకకరర
ఇసటట ననస:9-530
వయససస:27
లస: పప
100-84/456

1314 RBE1104819
పపరర: రరమరరజ చదకకరర

100-85/183

తసడడ:డ కనకదసరర రరజ చదకకరర
ఇసటట ననస:9-530
వయససస:58
లస: పప
100-84/457

భరత : ఆసజననయ రరడడడ గచటట స
ఇసటట ననస:9-531
వయససస:47
లస: ససత స
100-88/734

100-84/445

భరత : కకషష
ఇసటట ననస:9-526
వయససస:32
లస: ససత స

భరత : తరరమలయయ
ఇసటట ననస:9-530
వయససస:53
లస: ససత స

భరత : కనకదసరర రరజ చదకకరర
ఇసటట ననస:9-530
వయససస:49
లస: ససత స
1318 RBE1328906
పపరర: anusha గచటట స

100-85/181

తసడడ:డ తరరమలమరననన దగగరపరటట
ఇసటట ననస:9-529/1
వయససస:68
లస: పప

భరత : ససరగష బబబగ
ఇసటట ననస:9-530
వయససస:37
లస: ససత స
1315 RBE1104892
పపరర: హహమ చదకకరర

1301 RBE0990516
పపరర: అనల ఆతతకకరర

1296 RBE1861558
పపరర: కరశసత కకమమర తమమశశటట

భరత : కకషప ర ఆతతకకరర
ఇసటట ననస:9-525
వయససస:25
లస: ససత స

భరత : వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-527
వయససస:53
లస: ససత స

భరత : కలమయణ కకమమర అటర
ఇసటట ననస:9-528
వయససస:24
లస: ససత స
1312 RBE0593988
పపరర: హహమలత సరశమ

100-88/733

భరత : సససదన బసదదసరయ
ఇసటట ననస:9-526/2
వయససస:36
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-527
వయససస:34
లస: పప
1309 RBE1640879
పపరర: సరయ లల అటర

1298 RBE1425553
పపరర: సససదరమమ తతమమశశటట

100-84/442

తసడడ:డ పల రరజ తమమశశటట
ఇసటట ననస:9-522
వయససస:21
లస: పప

తసడడ:డ శవ
ఇసటట ననస:9-525/1
వయససస:34
లస: పప

భరత : శశనవరసరరవప
ఇసటట ననస:9-526/1
వయససస:39
లస: ససత స
1306 RBE0589135
పపరర: రరజశశఖర అటబర

100-84/443

భరత : సససదర రరవప తతమమశశటట
ఇసటట ననస:9-524
వయససస:57
లస: ససత స

భరత : శవ ఆతతకకరర
ఇసటట ననస:9-525/1
వయససస:59
లస: ససత స
1303 RBE0593954
పపరర: లకడమరరజయస యయరరవ

1295 RBE1945948
పపరర: ఆశయ బబగగమ పటబన

1293 RBE1370055
పపరర: పడవణ ససలమతనన షపక
భరత : లమలమ సరహహబ
ఇసటట ననస:9-521
వయససస:36
లస: ససత స

భరత : బబజ ఖమన పటబన
ఇసటట ననస:9-521/3
వయససస:25
లస: ససత స

తసడడ:డ కకషష గగసడన
ఇసటట ననస:9-524
వయససస:24
లస: పప
1300 RBE0990466
పపరర: వనసకట రరవమమ ఆతతకకరర

100-84/441

తసడడ:డ సతనతర వల
ఇసటట ననస:9-521
వయససస:43
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర
ఇసటట ననస:9-521-1
వయససస:42
లస: పప
1297 RBE1807353
పపరర: చకశవరరత గగసడన

1292 RBE1370014
పపరర: లమలమ సరహహబ షపక

1317 RBE1377937
పపరర: మమధవ గచటట స

100-84/458

తసడడ:డ ఆసజననయ రరడడడ
ఇసటట ననస:9-531
వయససస:28
లస: ససత స
100-85/45

1320 RBE0143842
పపరర: ససధనకరర పసనసమలర

100-84/459

తసడడ:డ బసశరరజయస
ఇసటట ననస:9-532
వయససస:50
లస: పప
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1321 RBE0693119
పపరర: నరరస రరడడడ తనవనస

100-84/460

తసడడ:డ అసతన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-532
వయససస:65
లస: పప
1324 RBE1165100
పపరర: జయభరత రరడడడ తవణస

100-84/463

100-85/47

100-84/467

100-84/470

100-84/473

100-84/476

100-84/477

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఉలర నరర
ఇసటట ననస:9-539
వయససస:27
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1334 LHL2661809
పపరర: వనసకరయమమ కసభసపరటట

1337 RBE0693176
పపరర: గరపరల కకషష రఘగపపడడ

1340 RBE1104827
పపరర: వనవ నరజ రరఘవపపడడ

1343 RBE1475128
పపరర: కళళయణణ బసదనరర

100-84/480

1346 LHL3914207
పపరర: చనన బ షపక

100-84/471

1349 RBE0593079
పపరర: మహబభబ ససభబన షపక
తసడడ:డ మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:9-540
వయససస:24
లస: పప

100-84/466

1332 LHL2663722
పపరర: రరమభదడయయ కసభసపరటట

100-84/469

1335 LHL2663870
పపరర: లలత పరదయస

100-84/472

భరత : ససధనకర
ఇసటట ననస:9-535
వయససస:52
లస: ససత స
100-84/474

1338 RBE0693432
పపరర: వనసకట రతమమ రరఘవపపడడ

100-84/475

భరత : గరపరల కకషష
ఇసటట ననస:9-535
వయససస:37
లస: ససత స
100-85/185

1341 RBE1160340
పపరర: జయరరస కసభసపరటట

100-82/676

తసడడ:డ వనసకటటసశరరరరవ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:9-535/1
వయససస:27
లస: పప
100-84/478

1344 LHL3906336
పపరర: తరరపతయయ ఆకకల

100-84/479

తసడడ:డ వనసకయయ
ఇసటట ననస:9-538
వయససస:60
లస: పప
100-84/481

భరత : జజన సరహహబ
ఇసటట ననస:9-539
వయససస:77
లస: ససత స
100-85/186

1329 LHL2663730
పపరర: బబబసరరజన కసభసపరటట

తసడడ:డ పపననయయ
ఇసటట ననస:9-534
వయససస:69
లస: పప

భరత : శశనస బసదనరర
ఇసటట ననస:9-536
వయససస:28
లస: ససత స

తసడడ:డ జజన
ఇసటట ననస:9-539
వయససస:43
లస: పప
1348 RBE1475599
పపరర: రమమశ ఉలర నరర

100-84/468

తసడడ:డ గరపరలకకషష రరఘవపపడడ
ఇసటట ననస:9-535
వయససస:29
లస: పప

భరత : శశనస బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-536
వయససస:37
లస: ససత స
1345 LHL3906393
పపరర: మసరతన వల షపక

1331 LHL2661775
పపరర: వనసకటటశశరరర కసభసపరటట

100-85/46

భరత : రరమభదడయయ
ఇసటట ననస:9-533
వయససస:62
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకట కకషషరరవప
ఇసటట ననస:9-535
వయససస:59
లస: పప

భరత : పసరర షపక
ఇసటట ననస:9-535
వయససస:29
లస: ససత స
1342 RBE1397299
పపరర: సససదమమ బతత
త ల

100-84/465

భరత : వనసకటటశశరరరవప కసభసపరటట
ఇసటట ననస:9-535
వయససస:46
లస: ససత స

తసడడ:డ శసకరస
ఇసటట ననస:9-535
వయససస:54
లస: పప
1339 RBE1377754
పపరర: రససల బ షపక

1328 LHL2661569
పపరర: చసదనడవత కసభసపరటట

1326 RBE1212554
పపరర: ఉమమశరరవ ఏల గరదయర
తసడడ:డ బసనన ఏల గరదయర
ఇసటట ననస:9/532/1
వయససస:50
లస: పప

తసడడ:డ రరమభదడయయ
ఇసటట ననస:9-534
వయససస:45
లస: పప

భరత : basheer షపక
ఇసటట ననస:9-534
వయససస:34
లస: ససత స
1336 LHL2663888
పపరర: ససధనకర పరణయస

100-84/464

భరత : సరసబశవరరవప
ఇసటట ననస:9-533
వయససస:37
లస: ససత స

తసడడ:డ రరమభదడయయ
ఇసటట ననస:9-534
వయససస:41
లస: పప
1333 RBE1397281
పపరర: హబమగనసరస షపక

1325 RBE1356352
పపరర: తదజశశ కసభసపరటట

100-84/462
1323 RBE0954892
పపరర: సరసబ ససవర రరవప కసభసపరటట

తసడడ:డ రరమభదడయయ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:9-532
వయససస:46
లస: పప

తసడడ:డ వనసకటటశశరరవ కసభసపరటట
ఇసటట ననస:9-532
వయససస:26
లస: ససత స

భరత : ఉమమశరరవ ఏల గరదయర
ఇసటట ననస:9/532/1
వయససస:41
లస: ససత స
1330 LHL2661585
పపరర: సరసబశవరరవప కసభసపరటట

100-84/461

భరత : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-532
వయససస:61
లస: ససత స

తసడడ:డ నరరస రరడడడ తవణస
ఇసటట ననస:9-532
వయససస:28
లస: పప
1327 RBE1212638
పపరర: రరజశశ ఏల గరదయర

1322 RBE0693424
పపరర: హహహమమవత తనవనస

1347 LHL3914371
పపరర: హహసపసన బ షపక

100-84/482

భరత : మసరతన వల
ఇసటట ననస:9-539
వయససస:42
లస: ససత స
100-84/483

1350 RBE0593087
పపరర: అబగదల వరహ బ షపక

100-84/484

తసడడ:డ చనన ననగభర వల
ఇసటట ననస:9-540
వయససస:39
లస: పప
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1351 RBE0594028
పపరర: హబమగననసర షపక

100-84/485

తసడడ:డ షపక అబగదల వరహ బ
ఇసటట ననస:9-540
వయససస:33
లస: ససత స
1354 RBE0594036
పపరర: గగఫర షపక

100-84/488

100-84/491

100-84/494

100-84/497

100-84/500

100-84/511

100-84/514

వయసస 01-01-2021 నటక

1364 RBE0594093
పపరర: మహలకడమ గసగవరపప

1367 RBE1861970
పపరర: శశశలజ గసగవరపప

1370 RBE1370154
పపరర: జజనబబగస షపక

1373 RBE0990128
పపరర: ససధనయరరణణ సససస

100-84/515

1376 RBE0849539
పపరర: సరసమమమజయస అదదసకక

100-84/498

1379 RBE0594127
పపరర: జజనకమమ గరడడపరరత
భరత : మగరళ
ఇసటట ననస:9-548
వయససస:35
లస: ససత స

1359 LHL2662724
పపరర: జజనయయ గసగవరపప

100-84/493

1362 RBE0594077
పపరర: శవకళ గసగవరపప

100-84/496

1365 RBE1237545
పపరర: పసద సససదసలక గసగవరపప

100-84/499

తసడడ:డ రరమయయ గసగవరపప
ఇసటట ననస:9-542/2
వయససస:44
లస: పప
100-84/501

1368 RBE0594119
పపరర: జరస తతసబ షపక

100-84/502

భరత : ఆదస షఫస
ఇసటట ననస:9-544
వయససస:68
లస: ససత స
100-84/512

1371 RBE1861384
పపరర: ససబబబరరవప సతదత నపలర

100-84/513

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర సతదత నపలర
ఇసటట ననస:9-544
వయససస:40
లస: పప
100-85/187

1374 RBE0990136
పపరర: శవననగగసదడ బబబగ ససగభ

100-85/188

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర
ఇసటట ననస:9-544
వయససస:33
లస: పప
100-84/516

భరత : రరసబబబగ
ఇసటట ననస:9-544/1
వయససస:51
లస: ససత స
100-84/518

100-84/490

తసడడ:డ అనసతరరమయయ
ఇసటట ననస:9-542
వయససస:36
లస: ససత స

భరత : సససదసలక
ఇసటట ననస:9-544
వయససస:28
లస: ససత స

తసడడ:డ రరసబబబగ
ఇసటట ననస:9-544/1
వయససస:32
లస: ససత స
1378 RBE0593129
పపరర: మగరళ మహన కకమమర
గరడడపరరత
తసడడ:డ కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:9-548
వయససస:50
లస: పప

100-84/495

తసడడ:డ అసరనఅహమమద
ఇసటట ననస:9-544
వయససస:28
లస: ససత స

భరత : సససదసలక
ఇసటట ననస:9-544
వయససస:43
లస: ససత స
1375 RBE0143800
పపరర: వనసకట కమల అదదసకక

1361 RBE0594069
పపరర: నరసజన గసగవరపప

1356 RBE0594051
పపరర: సకకననభ షపక

తసడడ:డ రరమయయ
ఇసటట ననస:9-542
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ జజనయయ గసగవరపప
ఇసటట ననస:9-543/1
వయససస:22
లస: ససత స

తసడడ:డ ససభబన
ఇసటట ననస:9-544
వయససస:55
లస: పప
1372 RBE0989246
పపరర: ఫససజన ససగభ

100-84/492

భరత : జజనయయ
ఇసటట ననస:9-542
వయససస:38
లస: ససత స

తసడడ:డ హహసససన పసరర షపక
ఇసటట ననస:9-543
వయససస:47
లస: పప
1369 RBE1370097
పపరర: అసరన హమమద షపక

1358 RBE1397364
పపరర: సససదన షపక

100-84/487

భరత : ససదద న సరహహబ
ఇసటట ననస:9-541
వయససస:53
లస: ససత స

భరత : పసద సససదసలక
ఇసటట ననస:9-542
వయససస:39
లస: ససత స

భరత : రరమయయ
ఇసటట ననస:9-542
వయససస:68
లస: ససత స
1366 RBE1377812
పపరర: మహమమద హహసపసన షపక

100-84/489

తసడడ:డ ససదదయయ షపక
ఇసటట ననస:9-541
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ రరమయయ
ఇసటట ననస:9-542
వయససస:45
లస: పప
1363 RBE0594085
పపరర: అనసతరరవమమ గసగవరపప

1355 RBE0594044
పపరర: రమజజ షపక

1353 RBE1241025
పపరర: జజన బబగమ షపక
భరత : చనన మహబభబ షపక
ఇసటట ననస:9-540
వయససస:59
లస: ససత స

భరత : ససలమర సరహహబ
ఇసటట ననస:9-540/1
వయససస:37
లస: ససత స

భరత : సససదన షపక
ఇసటట ననస:9-541
వయససస:32
లస: ససత స
1360 RBE0593103
పపరర: సససదసలక గసగవరపప

100-84/486

భరత : మహబభబ ససభబన షపక
ఇసటట ననస:9-540
వయససస:29
లస: ససత స

భరత : షసషతదదదన
ఇసటట ననస:9-540/1
వయససస:36
లస: ససత స
1357 RBE1106484
పపరర: షకకల బబగమ షపక

1352 RBE1152933
పపరర: షహహదన షపక

1377 RBE0590588
పపరర: రమమదదవ గరడడపరరత

100-84/517

భరత : కకషరషరరవప
ఇసటట ననస:9-548
వయససస:68
లస: ససత స
100-84/519

1380 LHL2661759
పపరర: హరరబబబగ గసట

100-84/520

తసడడ:డ నరశసహరరవప
ఇసటట ననస:9-549
వయససస:36
లస: పప

Page 48 of 55

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-14
1381 LHL3906443
పపరర: నరసససహరరవప గసట

100-84/521

తసడడ:డ ననరరయణ
ఇసటట ననస:9-549
వయససస:59
లస: పప
1384 RBE1160563
పపరర: దమయసత పపరస

100-84/524

100-84/526

100-84/529

100-84/532

100-84/535

100-84/538

100-84/541

తసడడ:డ సససదనరరడడడ
ఇసటట ననస:9-555
వయససస:68
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1394 RBE1313386
పపరర: బబల వదనయధరర పపరస

1397 LHL2661403
పపరర: నరరసరరడడడ ఓరరగసట

1400 RBE2172302
పపరర: గగరరమమలకమమమ మగకరయల

1403 RBE1861509
పపరర: వనసకట రతనస సతదత నపలర

100-84/544

1406 RBE0593137
పపరర: పసదద మలమరరరడడడ మమమలమ

100-84/533

1409 RBE0892281
పపరర: నరసజన రరడడడ అననపపరరడడడ
తసడడ:డ రరజజ రరడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-555
వయససస:32
లస: పప

1389 RBE1313774
పపరర: మరరయమమ అడపప

100-84/528

1392 RBE1743665
పపరర: సతష కకమమర ఆడదపప

100-84/531

1395 RBE1861657
పపరర: ఉదయ కకరణ రరడడడ యయరరవ

100-84/534

తసడడ:డ ససధకర రరడడడ యయరరవ
ఇసటట ననస:9-551
వయససస:22
లస: పప
100-84/536

1398 RBE0077669
పపరర: వనసకట రమణ ఓరరగసటట

100-84/537

భరత : రరజశశఖర రరడడడ
ఇసటట ననస:9-552
వయససస:34
లస: ససత స
100-84/539

1401 RBE0646554
పపరర: పదమశశ పపరస

100-84/540

భరత : లకడమననరరయణ
ఇసటట ననస:9-553
వయససస:53
లస: ససత స
100-84/542

1404 RBE0106781
పపరర: ననగరరరడడడ అననపపరరడడడ

100-84/543

తసడడ:డ సససదన రరడడడ
ఇసటట ననస:9-555
వయససస:83
లస: పప
100-84/545

తసడడ:డ పసదద వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:9-555
వయససస:66
లస: పప
100-84/547

100-83/860

తసడడ:డ రరజ ఆడదపప
ఇసటట ననస:9-550
వయససస:21
లస: పప

భరత : ససబబబరరవప సతదత నపలర
ఇసటట ననస:9-554
వయససస:37
లస: ససత స

భరత : రరజజరరడడడ
ఇసటట ననస:9-555
వయససస:56
లస: ససత స
1408 RBE0890608
పపరర: రరజరరడడడ అననపరరడడడ

100-84/530

భరత : నరరసరరడడడ
ఇసటట ననస:9-552
వయససస:72
లస: ససత స

తసడడ:డ ననగరరడడడ
ఇసటట ననస:9-554
వయససస:44
లస: పప
1405 RBE0403733
పపరర: చసదడ అననపరరడడడ

1391 RBE1612977
పపరర: పపషప రరజగశశరర డదగల

1386 RBE1743517
పపరర: సమత అడదపప

భరత : శలశ రరజ అడపప
ఇసటట ననస:9-550
వయససస:43
లస: ససత స

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:9-552
వయససస:44
లస: పప

భరత : తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:9-552
వయససస:64
లస: ససత స
1402 LHL2660058
పపరర: శశశలలసదడరరడడడ అననపపరరడడడ

100-84/527

తసడడ:డ లకడమననరరయణ పపరస
ఇసటట ననస:9-551
వయససస:26
లస: ససత స

తసడడ:డ తరరపతరరడడడ
ఇసటట ననస:9-552
వయససస:39
లస: పప
1399 RBE2172294
పపరర: ధనలకడమ ఓరరగసటట

1388 RBE0987992
పపరర: సససదరమమ డదగల

100-84/523

తసడడ:డ ససలశరరజ ఆడదపప
ఇసటట ననస:9-550
వయససస:24
లస: ససత స

భరత : వజయ కకమమర డదగల
ఇసటట ననస:9-550
వయససస:30
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకట ససబబబరరవప
ఇసటట ననస:9-551
వయససస:62
లస: పప
1396 LHL2660553
పపరర: రరజశశఖరరరడడడ ఓరరగసటట

100-84/525

భరత : అజయ
ఇసటట ననస:9-550
వయససస:70
లస: ససత స

తసడడ:డ శలశ రరజ ఆడపప
ఇసటట ననస:9-550
వయససస:26
లస: ససత స
1393 RBE0646513
పపరర: లకడమ ననరరయణ పపరస

1385 RBE1403443
పపరర: వనసకటమమ కకపరపల

1383 RBE2172286
పపరర: ననగమణణ గసట
భరత : నరసససహరరవప
ఇసటట ననస:9-549
వయససస:53
లస: ససత స

భరత : వనసకట ససబబయయ కకపరపల
ఇసటట ననస:9-549/1
వయససస:73
లస: ససత స

తసడడ:డ యయససదననస
ఇసటట ననస:9-550
వయససస:47
లస: పప
1390 RBE1313782
పపరర: రరజగశశరర ఆడపప

100-84/522

భరత : హరర బబబగ గసట
ఇసటట ననస:9-549
వయససస:34
లస: ససత స

భరత : వనసకటటశశరరర కకపరపప లమ
ఇసటట ననస:9-549/1
వయససస:51
లస: ససత స
1387 LHL2662187
పపరర: ససలశరరజ ఆడదపప

1382 RBE1106476
పపరర: రగఖ ససషమసజల గసట

1407 RBE0851873
పపరర: రగణగకర దదవ నలర క

100-84/546

భరత : ననగగశశరరరవప
ఇసటట ననస:9-555
వయససస:58
లస: ససత స
100-84/548

1410 RBE1286054
పపరర: వజయ భబసయర రరడడ మమమల

100-84/549

తసడడ:డ పసద మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-555
వయససస:35
లస: పప
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1411 RBE1370592
పపరర: సరశత పరలశయ

100-84/550

భరత : అశశక రరడడడ
ఇసటట ననస:9-555
వయససస:34
లస: ససత స
1414 RBE0107912
పపరర: నరగసదడ రసగరరరడడడ మమమలమ

100-84/552

100-83/861

100-83/863

100-82/678

100-82/680

100-83/869

100-84/205

తసడడ:డ పడసరద తతడదటట
ఇసటట ననస:9-619
వయససస:20
లస: ససత స

వయసస 01-01-2021 నటక

1424 RBE1441260
పపరర: రతన కకమమరర తలశల

1427 RBE1991512
పపరర: పపషప వనమగల

1430 RBE0990227
పపరర: రరమమరరవప చసత

1433 RBE1860287
పపరర: చరణ తదజ కకరట

100-83/871

1436 RBE1251552
పపరర: రరసకకమమర కసభసపరటట

100-83/866

1439 RBE1384304
పపరర: nasar vali షపక
తసడడ:డ జజన సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:9/622
వయససస:36
లస: పప

1419 RBE1441245
పపరర: సతనతరర మమకల

100-83/69

1422 RBE1441278
పపరర: శరసత కకమమర ఆశపప

100-83/865

1425 RBE1860196
పపరర: హకదయ కకమమర ఉలర నరర

100-82/679

తసడడ:డ వనసకట రమణ ఉలర నరర
ఇసటట ననస:9-583
వయససస:23
లస: పప
100-83/867

1428 RBE1991520
పపరర: శశనవరస రరవప వనమగల

100-83/868

తసడడ:డ కకటయయ వనమగల
ఇసటట ననస:9-587
వయససస:35
లస: పప
100-82/681

1431 RBE1860667
పపరర: ఖమససససససదన షపక

100-83/870

తసడడ:డ సససదన
ఇసటట ననస:9-595
వయససస:29
లస: పప
100-82/682

1434 RBE1945666
పపరర: శభబష చసదడ బబ స కకరట

100-82/683

తసడడ:డ పపలర యయ కకరట
ఇసటట ననస:9-598
వయససస:24
లస: పప
100-85/48

తసడడ:డ రరమకకషష కసభసపరటట
ఇసటట ననస:9/605
వయససస:33
లస: పప
100-83/872

100-84/554

తసడడ:డ ససరరయ ననరరయణ ఆశపప
ఇసటట ననస:9-575
వయససస:59
లస: పప

తసడడ:డ ససభబశ చసదడ బబ స కకరట
ఇసటట ననస:9-598
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ శభబష చసదడ బబ స కకరటబ
ఇసటట ననస:9-598
వయససస:22
లస: పప
1438 RBE1943984
పపరర: ఎసపత ర రరణణ తతడదటట

100-83/864

తసడడ:డ బసవయయ
ఇసటట ననస:9-593/1
వయససస:57
లస: పప

భరత : ఖససస శశశదన షపక
ఇసటట ననస:9-595
వయససస:19
లస: ససత స
1435 RBE1945690
పపరర: భబరర వ కకరటబ

1421 RBE1860733
పపరర: వలర మమకల

1416 RBE1328682
పపరర: భవరన అననపపరరడడ

తసడడ:డ బబలసససదసలక మమకల
ఇసటట ననస:9/572-4
వయససస:30
లస: పప

భరత : శశనస వనమగల
ఇసటట ననస:9-587
వయససస:38
లస: ససత స

భరత : ధరమయయ కగసరబబ యనన
ఇసటట ననస:9-593
వయససస:47
లస: ససత స
1432 RBE1724210
పపరర: మహబగననసర షపక

100-83/862

భరత : సరసబశవ రరవప తలశల
ఇసటట ననస:9-579 RAM NAGAR
వయససస:67
లస: ససత స

తసడడ:డ శశనవరస రరవప యరమల
ఇసటట ననస:9-583
వయససస:25
లస: పప
1429 RBE1743418
పపరర: లకడమ కగసరబబ యనన

1418 RBE1743509
పపరర: పపషప రరజగశశరర దదగరలమ

100-82/677

భరత : సససలలనదర
న రడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:9-555/1
వయససస:31
లస: ససత స

తసడడ:డ బబల సససదసలక మమకల
ఇసటట ననస:9-572/4
వయససస:22
లస: పప

భరత : ఏడడకకసడలక ఎరర
ఇసటట ననస:9-578
వయససస:34
లస: ససత స
1426 RBE1963289
పపరర: శశ సరయ కకమమర యరమల

100-84/553

భరత : వజయ కకమమర దదగరలమ
ఇసటట ననస:9-572
వయససస:29
లస: ససత స

భరత : సతనతరర మమకల
ఇసటట ననస:9-572/4
వయససస:26
లస: ససత స
1423 RBE1991744
పపరర: దదవ ఎరర

1415 RBE0403915
పపరర: ఆదదలకడమ మమమలమ

1413 RBE1673623
పపరర: భబరత మమమల
భరత : నరరసదడ రసగర రరడడడ మమమల
ఇసటట ననస:9-555/1
వయససస:28
లస: ససత స

భరత : పసదద మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-555/1
వయససస:58
లస: ససత స

తసడడ:డ బసవ రరజ మదదద
ఇసటట ననస:9-557
వయససస:51
లస: పప
1420 RBE1441237
పపరర: రజన మమకల

100-84/551

తసడడ:డ పరపర రరవప
ఇసటట ననస:9-555
వయససస:34
లస: పప

తసడడ:డ పసదద మలమరరరడడడ
ఇసటట ననస:9-555/1
వయససస:36
లస: పప
1417 LHL2662245
పపరర: రరణనపడతనప మదదద

1412 RBE0893917
పపరర: ననహహ హ గరరకపపడడ

1437 RBE1211598
పపరర: వనసకమమ యరరమల

100-85/49

భరత : జకశయయ యరరమల
ఇసటట ననస:9/615/1
వయససస:77
లస: ససత స
100-85/50

1440 RBE1384296
పపరర: రరమలసగచనరర రరఢథడ జ

100-85/51

తసడడ:డ అచచయయచనరర రరఢథడ జ
ఇసటట ననస:9/622-1
వయససస:52
లస: పప
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1441 RBE1384320
పపరర: పదనమవత రరఢథడ జ

100-85/52

భరత : రరమలసగచనరర రరఢథడ జ
ఇసటట ననస:9/622-1
వయససస:47
లస: ససత స
1444 RBE1222363
పపరర: వసశకకషన ననగగసడర

100-85/54

100-82/684

100-82/685

భరత : ఏడడకకసడలక వనమగల
ఇసటట ననస:9-652
వయససస:51
లస: ససత స
1453 RBE1610815
పపరర: కకషష కకమమరర వసకరయల

100-83/876

100-87/675

100-84/206

100-85/59

తసడడ:డ శవ పడసరద అటర
ఇసటట ననస:9-742
వయససస:23
లస: ససత స
1468 RBE1212836
పపరర: సరపక షసప బసడర
తసడడ:డ యయససరతనస బసడర
ఇసటట ననస:9/789/1
వయససస:49
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1449 RBE1945864
పపరర: సరమమజయస చనరరగచననడడ

100-83/874

1451 RBE1101096
పపరర: శశనవరసరరవప పసరరమమళర

1452 RBE1610807
పపరర: ఆదదలకడమ ననలస

100-82/686

1454 RBE1454305
పపరర: మహహసదడ శరమ పపననస

1457 RBE1425231
పపరర: రరమగలక బతత
త ల

100-82/687

1455 RBE1106229
పపరర: వనజ ఆడదపప

1466 RBE1251594
పపరర: జజసససయమమర ఇరర

1469 RBE1212893
పపరర: మరరయమమ బసడర
భరత : సరపక షసప బసడర
ఇసటట ననస:9/789/1
వయససస:45
లస: ససత స

100-82/688

తసడడ:డ వజయ బబబగ ఆడదపప
ఇసటట ననస:9-679
వయససస:27
లస: ససత స
100-87/676

1458 RBE1049148
పపరర: కరవయ కసదడత

100-82/689

తసడడ:డ శశనవరసరరవప కసదడత
ఇసటట ననస:9-688
వయససస:27
లస: ససత స

100-82/690 1461 RBE1102664
1460 RBE1678853
పపరర: వనసకట సరయ గణణశ పరలడడగగ
పపరర: ససద
స మమ గరజల

1463 RBE1673656
పపరర: దననమమ బభదనటట

100-83/875

భరత : పసద కనకయయ ననలస
ఇసటట ననస:9-663
వయససస:68
లస: ససత స

100-85/58

భరత : ససబబబ రరవప గరజల
ఇసటట ననస:9/712-1
వయససస:53
లస: ససత స
100-83/877

1464 RBE1061431
పపరర: అజయ కకషష వనలకపల

100-85/60

తసడడ:డ పడభగదనసస వనలకపల
ఇసటట ననస:9/722
వయససస:38
లస: పప
100-85/61

తసడడ:డ శశరరమగల ఇరర
ఇసటట ననస:9/776
వయససస:30
లస: పప
100-85/62

100-85/56

భరత : ననగగశశరరవప రరవప చనరరగచననడడ
ఇసటట ననస:9-648
వయససస:65
లస: ససత స

తసడడ:డ మసరతన రరవప బభదనటట
ఇసటట ననస:9-718
వయససస:22
లస: ససత స
100-85/1056

1446 RBE1222405
పపరర: రమణ ననగగసడర

తసడడ:డ జగననమహన చనరరయలక కరరసపపడడ
ఇసటట ననస:9/645
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ సతశ బబబగ పరలడడగగ
ఇసటట ననస:9-707
వయససస:22
లస: పప

భరత : గరసధద గరజల
ఇసటట ననస:9/712-2
వయససస:28
లస: ససత స
1465 RBE2515880
పపరర: భగవననశశరర అటర

100-85/57

తసడడ:డ లసగయయ బతత
త ల
ఇసటట ననస:9/679-1
వయససస:55
లస: పప

తసడడ:డ గగస షపక
ఇసటట ననస:9-690
వయససస:22
లస: ససత స
1462 RBE1102631
పపరర: దసరర గరజల

1448 RBE1210608
పపరర: కరరరతక సరయ కరరసపపడడ

100-85/53

భరత : వనసకయయ ననగగసడర
ఇసటట ననస:9/633
వయససస:46
లస: ససత స

తసడడ:డ శవకకమమర శరమ పపననస
ఇసటట ననస:9-667
వయససస:46
లస: పప

భరత : రరమగలక బతత
త ల
ఇసటట ననస:9/679-1
వయససస:60
లస: ససత స
1459 RBE1613017
పపరర: పరరశన షపక

100-85/55

తసడడ:డ గగరవయయ పసరరమమళర
ఇసటట ననస:9-656
వయససస:43
లస: పప

భరత : రమమశ వసకరయల
ఇసటట ననస:9-663
వయససస:23
లస: ససత స
1456 RBE1425181
పపరర: కకటటశశరమమ బతత
త ల

1445 RBE1222389
పపరర: వనసకయయ ననగగసడర

1443 RBE1222348
పపరర: వనసకటటసశరరర ననగగసడర
తసడడ:డ వనసకయయ ననగగసడర
ఇసటట ననస:9/633
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ చనన చసదడయయ ననగగసడర
ఇసటట ననస:9/633
వయససస:52
లస: పప

తసడడ:డ పడసరద రరవప దథననతరరజ
ఇసటట ననస:9-642-1A
వయససస:32
లస: పప
1450 RBE1991892
పపరర: అనససరయ వనమగల

100-83/873

భరత : వనసకటటశశరరర పదదర
ఇసటట ననస:9-632
వయససస:52
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకయయ ననగగసడర
ఇసటట ననస:9/633
వయససస:28
లస: పప
1447 RBE1160357
పపరర: మహహశ దథనత రరజ

1442 RBE1943349
పపరర: అననపపరష పదదర

1467 RBE1587294
పపరర: వనత సససదర బబ లర సపలర

100-83/878

తసడడ:డ రవకకమమర బబ లర సపలర
ఇసటట ననస:9-777
వయససస:22
లస: పప
100-85/63

1470 RBE1212919
పపరర: కర ర బసడర

100-85/64

తసడడ:డ సరపక షసప బసడర
ఇసటట ననస:9/789/1
వయససస:29
లస: పప
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1471 RBE2521714
పపరర: నరరసదడ బతతల

100-85/1063

తసడడ:డ ననగరరజ బతతల
ఇసటట ననస:9-807
వయససస:19
లస: పప
1474 RBE1211788
పపరర: భవరన ఒరరస

100-85/42

100-85/83

100-83/633

100-84/210

100-84/213

100-83/198

100-83/883

తసడడ:డ జమమలక షపక
ఇసటట ననస:10-200
వయససస:33
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1484 RBE0639146
పపరర: పసచచమమ వనమగల

1487 RBE0873794
పపరర: ఉమమ దదవ కలవకకలనస

1490 RBE1961465
పపరర: లకడమ పరరశత తమమశశటట

1493 RBE1475318
పపరర: వనసకటటష బబ డడడ

100-84/217

1496 RBE1963123
పపరర: సససదన ననయక ధదరరవత

100-84/211

1499 RBE1497031
పపరర: జమల షపక
భరత : జజన అహమద షపక
ఇసటట ననస:10-200
వయససస:31
లస: ససత స

1479 RBE1863315
పపరర: ననగగల మర షపక

100-87/692

1482 RBE1346304
పపరర: కమల ససదదప కరరశదద సల

100-85/65

1485 RBE0654731
పపరర: నవన రరడడడ వనమగల

100-84/212

తసడడ:డ వనసకటరరడడడ
ఇసటట ననస:10-3 to 10-805
వయససస:34
లస: పప
100-84/214

1488 RBE1496942
పపరర: అనల బబబగ మమచరర

100-83/197

తసడడ:డ సససదసలక మమచరర
ఇసటట ననస:10-32
వయససస:25
లస: పప
100-83/199

1491 RBE1475193
పపరర: వజయ లకడమ గదదపలర

100-84/215

భరత : శవరరమకకషష గదదపలర
ఇసటట ననస:10-52
వయససస:34
లస: ససత స
100-84/216

1494 RBE2003051
పపరర: కళళయణణ కటట మభరర

100-84/503

భరత : పవన కకమమర కటట మభరర
ఇసటట ననస:10-93
వయససస:27
లస: ససత స
100-84/218

తసడడ:డ ససరయ ననయక ధదరరవత
ఇసటట ననస:10-173/3
వయససస:21
లస: పప
100-84/219

100-85/66

తసడడ:డ సరగర కరరశదద సల
ఇసటట ననస:9/A/5/1
వయససస:35
లస: పప

తసడడ:డ మగకయసటట బబ డడడ
ఇసటట ననస:10-84/1
వయససస:32
లస: పప

తసడడ:డ గగరవయయ గగఱఱ స
ఇసటట ననస:10-139
వయససస:61
లస: పప
1498 RBE1497023
పపరర: జజన అహమద షపక

100-84/202

భరత : రరమకకషష తమమశశటట
ఇసటట ననస:10-44
వయససస:33
లస: ససత స

తసడడ:డ శశనవరసరరవప గచరరశ
ఇసటట ననస:10-79/2
వయససస:18
లస: పప
1495 RBE1441310
పపరర: వనసకటటశశరరర గగఱఱ స

1481 RBE1356600
పపరర: భభమక బబణనవత

1476 RBE1212422
పపరర: తరరపతయయ ఒరరస

తసడడ:డ పసదద సససద షపక
ఇసటట ననస:9-3001
వయససస:30
లస: పప

భరత : చసదడ శశఖర శరససత స
ఇసటట ననస:10-3 TO 10-805
వయససస:52
లస: ససత స

తసడడ:డ మహన రరవప పయమయవపల
ఇసటట ననస:10-35 b
వయససస:22
లస: పప
1492 RBE2501534
పపరర: పడదదప కకమమర గచరరశ

100-82/601

భరత : వనసకట రరడడడ
ఇసటట ననస:10-3 to 10-805
వయససస:56
లస: ససత స

భరత : జజససఫ
ఇసటట ననస:10-3 TO 10-805
వయససస:49
లస: ససత స
1489 RBE1861145
పపరర: పవన కలమయణ పయమయవపల

1478 RBE1313022
పపరర: ఫసరరదథష షపక

100-85/1060

తసడడ:డ చననయయ ఒరరస
ఇసటట ననస:9\1589
వయససస:29
లస: పప

తసడడ:డ భకకలక బబణనవత
ఇసటట ననస:9-4463
వయససస:39
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటసశరరర వనమగల
ఇసటట ననస:10-00
వయససస:44
లస: పప
1486 RBE0873695
పపరర: వరణణ చకయల

100-85/43

భరత : జజన బబషర షపక
ఇసటట ననస:9-3001
వయససస:30
లస: ససత స

భరత : రరజ గరల
ఇసటట ననస:9-3874
వయససస:32
లస: ససత స
1483 RBE1497098
పపరర: వనసకటటసశరరర వనమగల

1475 RBE1212398
పపరర: అమర లసగయయ ఒరరస

1473 RBE2517233
పపరర: చకశవరరత బతత
త ల
తసడడ:డ రమణయయ బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-845-3
వయససస:20
లస: పప

తసడడ:డ చననయయ ఒరరస
ఇసటట ననస:9/1589
వయససస:33
లస: పప

భరత : తరరపతయయ ఒరరస
ఇసటట ననస:9-1589
వయససస:25
లస: ససత స
1480 RBE1860949
పపరర: రమణ గరల

100-82/691

తసడడ:డ వనసకయయ బతత
త ల
ఇసటట ననస:9-828
వయససస:29
లస: పప

భరత : అమర లసగయయ ఒరరస
ఇసటట ననస:9/1589
వయససస:29
లస: ససత స
1477 RBE1862556
పపరర: జజనమమ ఒరరస

1472 RBE1106088
పపరర: బయనన బతత
త ల

1497 RBE1212331
పపరర: సరయ ససమసత రరడడ అలమర

100-83/200

తసడడ:డ శశనవరసరరడడడ అలమర
ఇసటట ననస:10-187 NARAYANAPURAM
వయససస:26
లస: పప
100-84/220

1500 RBE2497964
పపరర: జజయత రసగ

100-83/882

తసడడ:డ శశనవరస రరవప రసగ
ఇసటట ననస:10-208
వయససస:20
లస: ససత స

Page 52 of 55

దచపలర నగర పపచయత ఫట ఓటరర జబత : 2021 వరర-14
1501 RBE2514354
పపరర: బబ సదలపరటట వకశమ

100-85/1055

తసడడ:డ హనసమయయ
ఇసటట ననస:10-215-1
వయససస:18
లస: పప
1504 LHL2662351
పపరర: గగరరపడసరద కకతత

100-84/221

1505 RBE1475045
పపరర: అసజల దదవ బసడడ

100-84/223

1508 RBE1475169
పపరర: సరయ బబబగ చకరయ

తసడడ:డ ననగగశశర రరవప బబ డడడ
ఇసటట ననస:10-335
వయససస:23
లస: పప
100-84/227

100-83/207

100-83/209

100-84/231

తసడడ:డ పసరయయ దసదదకకల
ఇసటట ననస:10-639
వయససస:26
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1512 RBE1441252
పపరర: లకమయయ ఆతతకకరర

1523 RBE1497064
పపరర: వషత
ష వరద న బసడనరర

100-84/234

1526 RBE1175935
పపరర: రరమగలమమ నసగగనసరర

100-84/504

1529 RBE1519263
పపరర: ఫరతమమ రరణణ పలర పప
భరత : సరశమ పలర పప
ఇసటట ననస:10-642
వయససస:23
లస: ససత స

1515 RBE1483460
పపరర: రరమ కకషష బతత
త ల

100-83/206

తసడడ:డ వరరసరశమ బతత
త ల
ఇసటట ననస:10-443/1
వయససస:42
లస: పప
100-84/229

1518 RBE1454347
పపరర: కరరమగలమర షపక బగరగడర

100-83/208

తసడడ:డ అమర షపక బగరగడర
ఇసటట ననస:10-496
వయససస:25
లస: పప
100-83/210

1521 RBE1523901
పపరర: పసడయమసక శరనస

100-84/230

తసడడ:డ సతయననరరయణ శరనస
ఇసటట ననస:10-521/A
వయససస:29
లస: ససత స
100-84/232

1524 RBE1475185
పపరర: మసరతన బ షపక

100-84/233

భరత : ససలమర సరహహబ షపక
ఇసటట ననస:10-540
వయససస:73
లస: ససత స
100-84/207

భరత : రరమలసగస నసగగనసరర
ఇసటట ననస:10/614/6
వయససస:61
లస: ససత స
100-84/235

100-83/205

తసడడ:డ కకషషయయ ఆతతకకరర
ఇసటట ననస:10-389
వయససస:82
లస: పప

తసడడ:డ శశనవరస రరవప బసడనరర
ఇసటట ననస:10-530
వయససస:24
లస: పప

తసడడ:డ సససదన రరడడడ కకతనత
ఇసటట ననస:10-605-3
వయససస:25
లస: పప
1528 RBE1497080
పపరర: ససదదయయ దసదదకకల

100-83/204

భరత : ననశద షపక
ఇసటట ననస:10-512
వయససస:46
లస: ససత స

తసడడ:డ పసదద సససదసలక బసడర
ఇసటట ననస:10-525
వయససస:41
లస: పప
1525 RBE1496991
పపరర: శశధర రరడడడ కకతనత

1520 RBE1994169
పపరర: బబ జజనబ షపక

100-84/222

100-84/225
1509 RBE1106609
పపరర: వనసకట సతయననరరయణ
చతపప డ లక
తసడడ:డ వనసకట ససబడమణయఎస చతపప డ లక
ఇసటట ననస:10-329
వయససస:62
లస: పప

తసడడ:డ భబసయర రరవప అతతకకరర
ఇసటట ననస:10-479
వయససస:28
లస: పప

తసడడ:డ వనసకట రరజ బతత
త ల
ఇసటట ననస:10-499
వయససస:34
లస: పప
1522 RBE1475110
పపరర: చనన సససదసలక బసడర

1517 RBE1049262
పపరర: అమరగష అతతకకరర

1506 RBE1475235
పపరర: శవ శసకర దదరసగగల

100-84/224

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర రరడడడ ఆరరకటర
ఇసటట ననస:10-415
వయససస:23
లస: పప

తసడడ:డ బబల ననగగలక బతత
త ల
ఇసటట ననస:10-468
వయససస:52
లస: పప
1519 RBE1860642
పపరర: సససదన రరవప బతత
త ల

1514 RBE2005908
పపరర: శశకరసత రరడడడ ఆరరకటర

100-83/202

తసడడ:డ అసజన ేదయగలక దదరసగగల
ఇసటట ననస:10-320
వయససస:37
లస: పప

భరత : సయద ఫసరరజ
ఇసటట ననస:10-369
వయససస:27
లస: ససత స

తసడడ:డ సససదనరరడడడ యరవనద
ఇసటట ననస:10-396
వయససస:66
లస: పప
1516 RBE1943976
పపరర: రరమకకషష బతత
త ల

100-83/203

తసడడ:డ పసదదద రరజ చకరయ
ఇసటట ననస:10-326
వయససస:52
లస: పప

100-84/226 1511 RBE1919141
1510 RBE1523935
పపరర: లఖల సరయ కకమమర బబ డడడ
పపరర: హహనన ససలమజ

1503 RBE1475011
పపరర: జజనబబషర షపక
తసడడ:డ నబసర షపక
ఇసటట ననస:10-244
వయససస:43
లస: పప

భరత : కరశయయ బసడడ
ఇసటట ననస:10-310
వయససస:47
లస: ససత స

తసడడ:డ అసజన ేదయగల దదరసగగల
ఇసటట ననస:10-320
వయససస:38
లస: పప

1513 RBE1989912
పపరర: రరమరరడడడ యరవనద

100-83/201

తసడడ:డ రమణనరరడడడ లసగరరరడడడ
ఇసటట ననస:10-225
వయససస:23
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర కకతత
ఇసటట ననస:10-289
వయససస:40
లస: పప
1507 RBE1475243
పపరర: వరబడహమ రరజ దదరసగగల

1502 RBE1945195
పపరర: హహమ వనసకటలత లసగరరరడడడ

1527 RBE1175950
పపరర: రరమలసగస నసగమభరర

100-84/208

తసడడ:డ మలర యయ నసగమభరర
ఇసటట ననస:10/614/6
వయససస:66
లస: పప
100-84/236

1530 RBE1963305
పపరర: లలమవత చలర

100-83/211

భరత : జవన కకమమర చలర
ఇసటట ననస:10-644
వయససస:27
లస: ససత స
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1531 RBE2522993
పపరర: లకడమ తరరపత

100-82/712

భరత : వనసకటటశశరరర తరరపత
ఇసటట ననస:10/781
వయససస:35
లస: ససత స
1534 RBE1174952
పపరర: కకటటశశరరవప మసజల

100-84/209

100-84/239

100-83/213

100-83/214

భరత : పడభబకర రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-13/4A
వయససస:41
లస: ససత స
1546 RBE1992874
పపరర: ఆదదననరరయణ మదనసస

100-84/245

100-82/711

100-84/248

తసడడ:డ ఇమమమ సర షపక
ఇసటట ననస:45/G
వయససస:25
లస: పప
1555 RBE1945328
పపరర: ససనల కకమమర వడదడ యలర
తసడడ:డ ససబబయయ వడదడ యలర
ఇసటట ననస:507
వయససస:23
లస: పప
1558 RBE1054501
పపరర: అనల కకమమర సలఏ
తసడడ:డ చచదపరప సలఏ
ఇసటట ననస:D5/4
వయససస:30
లస: పప

వయసస 01-01-2021 నటక

1541 RBE2491876
పపరర: వ ఏల ఏస లతన కకమమరర
తతమగ
భరత : ససదరకన పలలర కకన
ఇసటట ననస:17-194
వయససస:33
లస: ససత స

100-84/505

1542 RBE1661370
పపరర: వరశ మధస ససధనన రరడడ

1544 RBE0107672
పపరర: పడభబకర రరడడడ అననపపరరడడడ

100-84/243

1547 RBE1475177
పపరర: రగశరమ కకమమరర

1545 RBE1992866
పపరర: శశనవరస రరవప మదనసస

100-84/247

1548 RBE1475201
పపరర: అజత కకశశర రసజన

100-84/246

తసడడ:డ శశ అజత కకశశర రసజన
ఇసటట ననస:20/C RAILWAY COLONY
వయససస:42
లస: పప

తసడడ:డ ననరరయణరరవప నమన
ఇసటట ననస:22C RAILWAY COLANY NADIK
వయససస:32
లస: పప

భరత : మహమద రఫస సయద
ఇసటట ననస:23-29
వయససస:34
లస: ససత స

1553 RBE1165654
పపరర: నరసససహరరవప పప టర

1554 RBE1475417
పపరర: దరరయమ బ షపక

1559 RBE1807346
పపరర: బల వనసకట శశ శసకరరవప
చదపపరర
తసడడ:డ ససబబ రరవప చదపపరర
ఇసటట ననస:d no 00
వయససస:39
లస: పప

100-84/244

తసడడ:డ ససతనరరమయయ మదనసస
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:33
లస: పప

100-83/215 1551 RBE1861038
1550 RBE1475037
పపరర: దసరర సతయ వరపడసరద నమన
పపరర: జజయత కగ లమవతత

1556 RBE1106187
పపరర: పరపయయ గగదదదటట

100-84/242

తసడడ:డ సరసబశవ రరడడ వరశ
ఇసటట ననస:18-59
వయససస:44
లస: పప

100-84/249

100-83/216

100-84/250

భరత : మమభగ పఠరన
ఇసటట ననస:144
వయససస:57
లస: ససత స
100-82/692

తసడడ:డ ననగయయ గగదదదటట
ఇసటట ననస:ANJANAPURAM
వయససస:38
లస: పప
100-82/697

100-84/238

100-84/241
1539 RBE1397331
పపరర: వనసకటననరరయమణమమ
కరకకమమనస
తసడడ:డ సససదర రరమయయ కరకకమమనస
ఇసటట ననస:16-351
వయససస:48
లస: ససత స

తసడడ:డ ససబబయయ పప టర
ఇసటట ననస:117/37
వయససస:56
లస: పప
100-83/217

1536 RBE1497072
పపరర: అనత ననళస

100-84/240

భరత : శశ అజత కకశశర రసజన
ఇసటట ననస:20-C
వయససస:33
లస: ససత స

తసడడ:డ చనసద బబష షపక
ఇసటట ననస:21/B
వయససస:18
లస: ససత స
1552 RBE1475227
పపరర: నదదమ షపక

1538 RBE1997543
పపరర: శకకసతల వపటటకకరర

100-83/212

భరత : గరపస ననళస
ఇసటట ననస:11-130
వయససస:27
లస: ససత స

తసడడ:డ ననగర రరడడడ అననపపరరడడడ
ఇసటట ననస:19-13/4A
వయససస:48
లస: పప

తసడడ:డ ససతనరరమయయ మదనసస
ఇసటట ననస:19-34
వయససస:34
లస: పప
1549 RBE2521862
పపరర: రగషమ షపక

100-84/237

భరత : మసగరరరవప వపటటకకరర
ఇసటట ననస:16-25
వయససస:75
లస: ససత స

భరత : మగతయయ
ఇసటట ననస:17-22
వయససస:69
లస: ససత స
1543 RBE0078030
పపరర: అసజల అననపపరరడడడ

1535 RBE1475219
పపరర: హరరష కకమమర

1533 RBE1860535
పపరర: మసగమమ బసడనరర
భరత : పసదద వరయయ బసడనరర
ఇసటట ననస:10-793
వయససస:58
లస: ససత స

తసడడ:డ వనసకట రరవప కకమమర
ఇసటట ననస:10-802-1
వయససస:25
లస: పప

తసడడ:డ RAMNANDAN PASWAN
ఇసటట ననస:12/A NADIKUDI
వయససస:30
లస: పప
1540 RBE1861236
పపరర: శరరద పడతనపణణ

100-88/883

తసడడ:డ వనసకటటశశరరర తరరపత
ఇసటట ననస:10/781
వయససస:26
లస: పప

తసడడ:డ వనసకనన బబబగ మసజల
ఇసటట ననస:10/802/1
వయససస:29
లస: పప
1537 RBE1222165
పపరర: RAMNANDAN paswan

1532 RBE2521987
పపరర: గరపస తరరపత

1557 RBE1454339
పపరర: అఝర అననసరర

100-83/879

తసడడ:డ మహమమద అలమస అననసరర
ఇసటట ననస:D/1 RAILWAY COLONY
వయససస:37
లస: పప
100-82/693

1560 RBE1240571
పపరర: రరజగశ కకమమర ఆడదపప

100-82/698

తసడడ:డ రరజగసదడ పడసరద ఆడదపప
ఇసటట ననస:DNO 9-45
వయససస:42
లస: పప
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100 - Curajala

Additions
759

RP2524668a
o

RBE2524684|

Soz
o

Oono
19

Towd:

9-281

Oono
19

Part No:87

AC No:100

